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Preek: 

1. (slide van hart) 

Gemeente, broers en susters. 

Wat is die belangrikste ding of goed in jou lewe?  Daarsonder sal jy nie verder kan 

lewe nie.   

Ek dink dat wanneer ons mooi oor die vraag nadink sal ons vinnig besef dat die 

belangrikste ding in jou lewe nie ŉ ding of ŉ besitting is nie.  Nee, die belangrikste 

aspek van jou lewe is eerder ŉ persoon, of ŉ groep mense.  Stem julle saam?  Jou 

familie is die belangrikste aspek van jou lewe.  Daarsonder kan jy nie verder lewe 

nie – indien jy jou familie (pa en ma, boeties en sussies, ouma en oupa) sou verloor 

voel dit vir ons amper asof die lewe ook eindig. 

Die ironie hiervan gemeente, is dat wanneer ons ouer raak ons meer en meer dit 

vergeet.  As kind weet jy instinktief dat jou gesin, jou ouers, die belangrikste 

aspek van jou lewe is.  Hoe ouer ons egter word hoe meer en meer vergeet ons van 

familie.   

• Dan doen ons nie meer moeite nie.   

• Ons vergeet van verjaarsdae.   

• Ons bel nie eers meer so gereeld nie.   

• Raak ons ouer, gebeur dit meer gereeld dat ons vasgevang word in ons eie 

lewens.   

• En dan gebeur dit dat ons vergeet dat ons deeluitmaak van ŉ gesin, ŉ familie.  

En elkeen van ons is hieraan skuldig.   

Nie net ons nie, maar die ganse samelewing.  Die ganse samelewing het vergeet dat 

hulle deeluitmaak van ŉ gesin, van ŉ familie.  Ons lewe in isolasie, ver van mekaar.  



En weet u?  Navorsers vertel ons dat die agteruitgang van die land en self die wêreld 

se oorsaak te vinde is in die feit dat familie disintegreer.  Ons kan dit anders stel.  Daar 

waar daar ŉ familie-besef is, daar is stabiliteit, vooruitgang, daar is morele waardes.  

Maar die oomblik wanneer die familie en gesin wegval, dan gaan die samelewing ook 

agteruit.  Miskien is dit juis wat in Suid-Afrika gebeur? 

2. (slide van kamele) 

Gemeente. 

In die tyd van die Bybel sou jy nooit vergeet het van jou familie of jou gesin nie.  

Nooit sou die mense hulle gesin afskeep nie.  Nee, allesbehalwe.  Familie was vir die 

mense van die Bybel alles.   

• Die familie waarin jy jouself bevind het bepaal wie en wat jy binne die 

samelewing is. 

• Dit het bepaal wat jou status is asook die plek wat jy vervul in die groter 

samelewing. 

• Maar nog meer as dit.  Indien jy wou oorleef moes jy deel wees van ŉ familie.  

Die familie was die netwerk waardeur die mense van die Bybel kon werk en geld 

verdien.  Indien jy nie deel was van ŉ familie, veral t.o.v. kinders en vrouens, was 

jy verdoem tot ŉ lewe van armoede, honger en selfs die dood. 

• Dit was egter nie al nie.  Die familie was ook die netwerk waardeur jy die 

geloofswêreld van die antieke wêreld betree het. 

• Deur die familie het jy grotendeels jou onderrig ontvang. 

• Daar is vir jou gesê hoe om op te tree en wat reg en verkeerd is 

Sou jy kontak met jou gesin verloor het toegang tot al die netwerke verloor.  Sonder ŉ 

familie kon jy nie ŉ inkomste verdien nie, jy kon nie werklik die geloofssfeer betree nie.  

Netso was jy afgesny van die samelewing en alles wat daarmee gepaard gaan. 

In die antieke tyd, broers en susters, was die verloor van ŉ familie, die grootse 

verlies wat jy kon lei.  Sonder ŉ gesin was jy so goed soos dood. 

3. (slide van vrou wat alleen staan) 



In die teksgedeelte wat ons vandag gelees het, ontmoed ons twee vroue, wat geheel 

en al hulle families verloor het.  Die een is al ouer, ŉ volwasse vrou, en die ander maar 

nog net ŉ kind.   

Die vrou waarvan ons lees het haar familie verloor omdat sy volgens die teksgedeelte 

aan bloedvloeiing gely het.  Ons weet al teen die tyd dat so ŉ vrou in die oë van die 

samelewing geheel en al onrein was.  Juis daarom is sy dan ook deur haar familie 

verstoot.   

• Sy is verstoot omdat sy nie ŉ vrou vir haar man kon wees nie.   

• Sy kon nie kinders verwek nie.   

• Sou sy aan enige iets raak sou dit onrein wees omdat sy onrein is selfs nie aan 

haar eie kinders nie 

Die dogtertjie waarvan ons lees verloor haar familie as gevolg van redes wat meer 

verstaanbaar en bekend vir ons is.  Sy is besig om te sterf en die dokters kan niks 

vir haar doen nie.  En dan gebeur dit ook nog gemeente, dat die kindjie dan tot sterwe 

kom. 

Dit wil sê:  Ons lees van twee vrou wat beide hulle families verloor het.  Die een omdat 

sy onrein is, en ander omdat sy sterf.  Een is dood in die oë van samelewing omdat sy 

onrein is, en die ander is dood omdat haar liggaam opgegee het. 

4. (slide van pa wat kind optel) 

Jesus, gemeente, tree egter anders as die samelewing op.  Waar die samelewing van 

daardie tyd twee vroue sien wat volgens hulle eie beskouing dood is, sien Jesus 

kinders van God wat herstel kan word. 

Dit is presies wat Jesus in die teksgedeelte doen. 

Die vrou wat aan bloedvloeiing ly glo dat sy genees sal word indien sy aan Jesus 

raak.  Sy beraam dan ŉ plan om nader te beweeg terwyl Jesus in die skare is, waarna 

sy dan aan Jesus raak.  Jesus kom dit natuurlik dadelik agter.   



Normaalweg sou ŉ vrou, wat op die wyse optree, die verskriklikste goed mee gebeur.  

Sy sou selfs om die lewe gebring kon word.  Want sy as onreine oorskry die 

samelewing se grense en raak ŉ ander aan en in die proses sou sy daai persoon ook 

onrein maak.  

Maar kyk net hoe tree Jesus op.  In plaas van om met haar te raas, of haar self aan te 

rand, luister hy na haar storie.  Hy gaan nog self verder.  Hy noem haar dogter.  Hoe 

merkwaardig is dit nie?  Hierdie vrou ken nie meer ŉ familie nie.  Sy is alleen, 

geïsoleer, ŉ vreemdeling.  En nou word sy nie net van haar kwaal genees nie, sy kry 

ook haar posisie in die samelewing terug.   

Maar nog meer as dit.  Deurdat Jesus haar dogter noem maak hy haar deel van Sy 

familie.  Van God se huisgesin op aarde.  Sy het miksien haar aardse familie verloor 

omdat sy onrein is, maar tog het sy ŉ hemelse familie in ruil gekry omdat sy glo.  Nou 

is sy nie meer nikswerd, vuilgoed nie, maar ŉ dogter van die Hemelse Vader. 

En weet u.  Presies die selfde gebeur met die dogtertjie wat sterf.  Kom Jesus by die 

huis van Jaïrus is die mense besig om te treur.  Hulle gil en skree en skeur die klere 

van hul lywe.  Dan vertel Jesus vir die mense wat daar is dat sy nie dood is nie, maar 

slegs slaap waarna al die wat teenwoordig is Hom uitlag. 

Jesus kon op die oomblik omdraai en wegloop.  Tog doen hy dit nie.  Netsoos hy nie 

met die vrou wat aan bloedvloeiing ly raas nie, so kies hy om ŉ kind te help wie haar 

familie verloor het.  En wat doen hy?  Hy vat aan ŉ lyk, die onreinste ding in die 

hele antieke wêreld.  Jesus steur homself nie aan die oppervlakkige gebruike van die 

samelewing nie.  Nee, hy sien nie ŉ onrein lyk nie, maar eerder ŉ kind wat verlang na 

haar gesin.  En netsoos in die geval van die vrou wat aan bloedvloeiing ly noem 

hy haar dogter.  Dit wil sê Jesus verwek haar nie net nie, hy trek ook die kindjie in sy 

familie in.  Sy is nie meer dooie, of lyk nie, maar kind van die Here. 

Beide die vrouens het alles verloor.  Jesus sien egter hul verlies raak en herstel hulle.  

Maar nog meer, omdat daar geloof is, word hulle ook deel van sy huisgesin hier op 

aarde.  Die huisgesin het nie perke of grense nie, dit strek tot en met alle ewigheid.   



5. Slide van mense wat hande vasgou. 

Ek en jy broers en susters het deel aan die familie.   

• Dit maak nie saak wie of wat ons is nie.   

• Dit maak nie saak of ons oud of jonk, lelik of mooi, slim of dom is nie.   

• Dit maak nie saak watse kleur ons is nie, en of ons dood is in die oë van die 

samelewing is nie – onaantasbaar is nie.   

• Dit maak nie eers saak of ons in die perfekte huis grootgeword het met ŉ familie 

wat omgee, of in ŉ weeshuis sonder liefde of aandag nie. 

Niks van dit maak saak nie.  Of eerder, dit dien nie as voorwaardes om deel te wees 

van Jesus se huisgesin nie.  Hy noem elkeen van ons dogter.  Hy noem elkeen van 

ons seun.  Hy noem ons dogter en seun, selfs wanneer die wêreld vir ons sê 

vervloekte, vuilaard, leuenaar, bedrieër, moordenaar.  Hy noem elkeen van ons dit 

wanneer ons glo in Hom en Hom eerste plaas bo alle ander dinge.   

En weet u.  Is ons deel van die huisgesin van God ontdek iets ongelooflik.  Ons ontdek 

absolute, onvoorwaarlike aanvaarding.  Iets wat ons net by God kan kry. 

6. (slide van 2 kinders wat hande vashou) 

En weet u. 

Juis omdat Jesus elkeen van ons dogter en seun noem, noem ons mekaar broer en 

suster.  Besef ons dit?  Omdat ons God se kinders is, is ek en jy mekaar se broers en 

susters.  Die band wat ons met mekaar het, die onsigbare band, sien ons die 

duidelikste wanneer ons saam in die huis van die here God loof en aanbid. Deurdat 

ons met een stem God loof en aanbid bevestig ons ons eenheid met mekaar. 

Mag ons ook net onthou, wanneer ons opstaan en uit die kerkgebou loop, dat ons 

mekaar se broers en susters is.  En mag ons met die hulp van die Here dit nie vergeet 

nie.  Maar nog meer, laat ons optree soos broers en susters.  Laat die selfde 

aanvaarding, die selfde liefde, die selfde vergifnis tussen ons wees, as wat daar 

is tussen Jesus en elkeen van ons. 



Amen  

 


