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Skrif:  

2 Konings 2:23-25
2 Konings 6:1-7 PREEKNOTA
1. HOE REAGEER JY GEWOONLIK AS IEMAND OORREAGEER?

2. DIE VERHAAL VAN DIE BLESKOP, DIE BERE EN DIE BYL.
2 Konings 2:23-25 (DB) 23Elisa is weg uit Jerigo, na 
Bet-El toe. ’n Klomp seuntjies het uit die stad gekom 
en hom gespot. Hulle het geskree: ”Gaan op, Bleskop! 
Gaan op, Bleskop!” 24Elisa het na hulle gekyk en hulle 
in die Here se Naam vervloek. Daar het toe twee bere 
uit die bos gekom en 42 van die seuntjies verskeur. 
25Elisa is van daar af eers na die Karmelberg toe en 
daarna Samaria toe.

2 Konings 6:1-7 (NLV) 1Op ’n keer kom die groep 
profete na Elisa toe en sê vir hom: ”Soos u kan sien, 
is hierdie plek waar ons saam met u byeenkom, te 
klein vir ons. 2Laat ons afgaan na die Jordaanrivier toe 
waar elkeen ’n paal kan gaan kap. Ons kan daar ’n 
nuwe vergadersaal bou.” ”Goed,” sê hy. ”Gaan gerus.” 
3”Kom tog saam met ons!” vra een van hulle. ”Goed, 
ek kom saam,” sê hy. 4Hy het saam met hulle gegaan. 
Toe hulle by die Jordaan aankom, begin hulle bome 
afkap. 5Terwyl een van hulle besig was om ’n boom te 
kap, val sy byl in die water. ”Ag, Meneer!” roep hy uit. 
”Dit is ’n geleende byl!” 6”Waar het dit ingeval?” vra 
die man van God. Die man wys toe vir hom die plek. 
Elisa het ’n stok afgekap en dit in die water gegooi. 
Die byl het boontoe gekom en gedryf. 7”Gryp dit,” sê 
Elisa vir hom. Die man het sy hand uitgesteek en dit 
gegryp.

3. HOEKOM KOM HIERDIE VERHALE VIR ONS SOOS  
    ’N OORREAKSIE VOOR?

Matteus 10:29 (NLV) 29”Julle weet dat twee mossies 
vir ’n skamele sent verkoop word. Tog beland nie 
een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat julle 
Vader daarby betrokke is nie.”

Sagaria 4:10a (NLV) 10”Wie minag die dag van 
oënskynlik klein dingetjies? ...”

4. WATTER DINGE IS IN ONS OË KLEINER AS IN GOD SE OË?

a) Sonde

Galasiërs 5:7-9 (NLV) 7Julle het so goed gevorder. 
Wie het julle gekeer om die waarheid te bly 
gehoorsaam? 8Die idee kom nie van Hom wat julle 
geroep het nie! 9Onthou: ’n Bietjie suurdeeg maak die 
hele deeg suur.

b) Vertroue in God

Matteus 17:20 (DB) 20”Omdat julle geloof te klein 
is,” het Hy reguit geantwoord. ”Julle maak nie erns 
met God nie. Weet julle, as julle geloof in Hom maar 
net so groot soos ’n klein mosterdsaadjie is, sal 
julle onmoontlike dinge regkry. Dan sal julle enige 
struikelblok in julle lewe kan oorkom, hoe groot dit ook 
al is. Julle sal selfs vir hierdie berg kan sê: ’Skuif uit 
die pad uit!’ dan sal dit gebeur. Niks is onmoontlik vir 
mense wat op God vertrou nie.”

Lukas 21:17-19 (DB) 17”Die mense sal julle haat en 
met julle spot omdat julle my volgelinge is. 18Maar 
moenie bang wees nie. Daar sal nie ’n haar uit julle 
koppe val sonder God se wete nie. Hou maar net aan 
glo. 19Onthou: God se nuwe wêreld wag op almal wat 
tot die bitter einde toe volhard.”

c) Redding

Filippense 2:6-8 (NLV) 6Alhoewel Hy self God was, 
het Hy nie vasgeklou aan die Goddelikheid wat Hom 
toekom nie, 7maar Hy het dit prysgegee: Hy het ’n 
slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe 
Hy as mens geleef het, 8het Hy Homself nog verder 
verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, 
ja, tot die kruisdood toe!

Romeine 8:32 (DB) 32God gee so baie vir ons om 
dat Hy nie eens sy eie Seun se lewe gespaar het nie. 
God het Hom in ons plek laat doodgaan. As Hy bereid 
was om so ver vir ons te gaan, sal Hy mos enigiets vir 
ons doen.

5. WAAR VERWAG GOD VAN JOU OM HOM MEER DEEL TE MAAK 
VAN DIE KLEIN DINGE IN JOU LEWE?

Matteus 10:29-31 (NLV) 29”Julle weet dat twee 
mossies vir ’n skamele sent verkoop word. Tog beland 
nie een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat 
julle Vader daarby betrokke is nie. 30Wat julle betref, 
is elke haar op julle kop getel. 31Wees daarom nie 
bang nie. Julle is vir Hom meer werd as ’n hele swerm 
mossies.”
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