
 
 

Die geheim is uit! 
Geloofscliché III: "Die Here het vir my gesê..." 
 

 
Die Here het vir my  gesê...? 
Bo en behalwe "Daar is doel met alles" het ek ook 
grootgeword met die goue oue "Die Here het vir 
my gesê".  Ek het vir 'n paar mense gevra hoe dit 
hulle laat voel as iemand 'n gesprek begin hiermee 
en hul reaksie was meestal negatief: "Wie kan met 
jou stry as jy dit sê?", "Dis arrogant en 
manipulerend", "Dit laat 'n rooilig aangaan", "Dis 
die laaste uitweg in woorde-wimbledon; die 
ultimate conversation killer!" 
 
Dalk is dit omdat baie van ons al te doen gekry het 
met mense wat God se stem inspan as sweep, of 
as voorspoedsbeloftes wat jou laat gryp na 
grashalms. Met goeie bedoelings raak hulle amper 
soos geestelike spietkops en fortuinvertellers.  
 
Maar ons het dan sopas gelees dat die Here met 

Elia gepraat het? Ja, God het gepraat met en deur 
sy profete.  Daar was drie uiters belangrike 
persoonlike ontmoetings tussen God en individue 
in die Ou Testament: Abraham, Moses en Elia.  
Profeet beteken woordvoerder van God (praat 
met mense oor God en met God oor mense); nie 
fortuinverteller nie.  Elia(en ander) het namens die 
Skepper van die Heelal gepraat. Dit het elke keer 
’n groot effek op die lewe van Israel.  
 
So waaroor gaan dit in hierdie verhaal? Het jy al 
ooit ‘n fantastiese en slegte dag gelyktydig gehad? 
Elia het so 'n dag beleef: Die selfversekerde Elia 
van hfst. 18, wat die honderde Baälprofete 
trotseer wat kinders geoffer het op hul altare vir 
hul gode. Elia bid tot God en God antwoord hom 
met vuur!  Al die profete wat God getart het word 
om die lewe gebring, en in hfst. 19 lees ons van die 
uitgeputte Elia onder 'n besembos! Na wat gebeur 
op Karmel, haal die spanning hom in. Hy raak bang 
toe Koningin Isebel teenoor hom staan. Hy gaan 
kruip weg in die woestyn en kry homself verskriklik 
jammer. Hy vra vir God om sy lewe te neem; nie 
eers die moed om dit self te doen nie. God stuur 
engel om vir hom kos te bring en versorg hom. En 
gesprek vind plaas tussen hom en God. Dis 
ervaringsleer op sy beste. Eers is daar 'n geweldige 
wind wat rotse losbreek. Maar die Here is nie in 
die wind nie. Daarna vind 'n aardbewing plaas. 
Maar die Here is nie in die aardbewing nie. Toe 
kom daar vuur, soos op Karmel. Maar die Here is 
ook nie in die vuur nie. Toe kom daar 'n besondere 
stilte, 'n fluistering. Dit is in hierdie stilte dat Elia 
die Here vind. 
 
God is besig om vir Elia te sê : jy dink jy het My 
nodig om berge te beweeg, om storms te laat 

1 Konings 19:1-21 
(uittreksel) 
11Maar die Here sê vir Elia: “Kom uit, en gaan 
staan op die berg voor My, die Here, Ek wil 
verbygaan.” 
Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg 
stukkend geruk en die rotse gebreek het voor 
die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na 
die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die 
aardbewing was die Here nie. 12Na die 
aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur 
was die Here nie. En na die vuur was daar 'n 
fluistering in die windstilte. 
13Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy 
mantel toegemaak en by die bek van die grot 
gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: 
“Wat maak jy hier, Elia?” 



 

plaasvind, en vuur te stuur. "Jy bly soek vir my in 
skouspelagtige!  Maar wat jy ook nodig het is my 
sagte stem wat jou lei - ’n fluistering van die 
Skepper van die heelal. Ek die Here jou God sê: Ek 
gee om!" Dikwels is die genade van die Here 
ondramaties. Dit gebeur teen 'n lae volume, deur 
roosterkoek en water.  
 
As God praat, gaan dit altyd oor meer as net EK.  
Elia sê: ‘Arme ek! Ek het hard gewerk. Ek wil 
doodgaan.’ God sê: ‘Ek sal 7000 laat oorbly wat nie 
die knie voor Baäl gebuig het nie. Nie Isebel s’n nie, 
nie Elia s’n nie, ek is belangrik nie, maar God se 
ek.”  Te midde van die chaos hoor ons genade van 
God se EK. God praat in alle tye: voorspoed en 
oorwinning, maar God praat ook in tye 
angstigheid, uitbranding en vrees. God praat in 
wonderwerke en soms die buitengewone, maar 
God praat ook in windstiltes en in die gewone.   
 
Om vir iemand te sê "Die Here het vir my gesê" is 
in baie gevalle om God se Naam te misbruik; om 
God te gebruik om weg te hardloop vanaf God, bv: 
- wanneer ek dinge in sy Naam doen waarvoor Hy 
my nooit gevra het nie.  
- om te dink ons is God se radiostasie wat moet 
uitsaai op alle frekwensies nie, en te maklik 
goedkoop troos uitdeel. 
 
Jan Johnson (Savoring God’s Word): Wees 
versigtig vir die komitee in jou kop - dit is 
waarskynlik nie God nie! Sy noem hulle “our worst 
interrupters”. Hulle maak God se stem na, maar is 
eintlik deel van een of ander gebrokenheid in 
jouself. Die een komitee-lid is bv die  "rescuer" – 
die een wat voorstel dat jy betrokke raak by alles 
en almal, sodat hulle jou kan waardeer.  Daarom 
sê sy: “God shows up in every catastrophe. 
Sometimes God asks you to come along; other 
times, you stay behind.”  
 
Maar ons moet versigtig wees dat ons skepties 
raak; dat ons dink God praat nie meer nie en ons 
kan God nie hoor nie. Een van die hoofkenmerke 
van ‘n verhouding tussen ons en God is dat dit ‘n 
gesprek is. 
 
Die geheim is uit!  
Hoe klink sy stem?  Soos Jesus. Met Jesus het alles 
verander. Die tempel voorhangsel het geskeur en 
die evangelie is op straat: Koninkryk is vir oop 

almal - "Kom almal wat moeg en oorlaai is..." Die 
Here het vir my gesê word soms gevolg deur die 
Here wat op die punt staan van deurbrake, om iets 
te doen - iets baie groot - so asof die grootste van 
alle groot dade nog nie plaasgevind het nie! Met 
alle respek: God staan nie op die punt nie; Jesus se 
lewe, sterwe en opstanding is die punt - die 
hoogtepunt het reeds plaasgevind, en tussen ons 
kom woon. Die geheim is uit!  
 
Ja Jesus het wel harde woorde gehad vir 
hoogmoediges, selfsugtiges, liefdeloses  en 
selfaangestelde godsdienstige spietkops wat God 
se naam misbruik vir hul eie agendas.  
Mag ons sê die Here het vir my gesê? Natuurlik! 
maar wanneer ons dit sê sit dit jou nie op 'n 
verhogie nie; dit laat jou die knie buig.   
Dit verskree nie met 'n afwysende vinger nie; dit 
praat sag en eerlik, want volume tel nie.  
Dit roep ander tot meer en nie minder nie, want 
dit praat van genade.   
Dit skep nie duisternis nie, maar verlig. Dit trek nie 
'n streep in die sand nie, maar bou 'n brug.   
Dit stoot nie weg nie, maar steek 'n hand uit.   
Dit maak van vyande vriende soos Jesus ons geleer 
het. Dit praat die waarheid onverdund sonder om 
te verkleineer; dit sluit oop. 
Dit praat sondaars heel.  
Dit is nie onbeskof-eerlik nie, maar omgee-eerlik.  
Dit is nie 'n conversation killer nie; maar 'n 
uitnodiging tot verhouding. 
Dit gee jou nie 'n kick nie; maar maak jou diep 
bewus van jou tekortkominge. 
Dit jaag nie weg nie; dit nooi in: Kom sit aan, want 
hier is plek vir almal.  
Die geheim is uit.   
Dit is die stem wat elkeen van ons moet baasraak.  
 
 
Om oor na te dink: 

• Waaroor het ons vandag nodig om met God in 

gesprek te tree?  Watter bemoediging het ons 

nodig?    

• Vir wie het ons nodig om vandag 'n engel te 

wees?   

• Wie moet ek gaan versorg, met brood en 

water en omgee sodat hul God in die stilte 

kan hoor? 

 



 

 
 
 



 

 


