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PREEK GELEWER OP SONDAGOGGEND 27 OKTOBER 2013 
GK POTCHEFSTROOM DIE BULT 
SP VAN DER WALT 
 
 
 
 
Lees: Daniël 3:1-28 (1983 Vertaling) 
Teks: Daniël 3:18a (Dan 3:18a – “Selfs as Hy dit nie doen nie...”) 
Tema: Versiende in die geloof. 
 
 
 
Hier staan drie manne; drie manne voor die koning, en hulle staar die dood in die gesig. 
 
Wie was hierdie drie?  

 Geloofsfundamentaliste ... omdat hulle volgens die oordeel van die koning so sterk 
op hulle standpunt staan? 

 Radikale Joodse fanatici ... omdat hulle skynbaar teen alle menslike redelikheid in 
hulle God aanhang. 

 Of was hulle mense met ŉ ongeërgdheid vir die lewe dat hulle nie omgee wat van 
hulle word nie, al doen hulle nou maar wat ... omdat hulle skynbaar nie ŉ flenter 
omgee dat hulle in die vuuroond kan beland nie? 

 
Wie was hulle? Hulle was drie doodgewone jong manne, maar jong manne wat die guns van 
die Here geniet het, wat binne die verbondslyn staan wat alreeds vanaf Abraham loop, wat 
die Godgegewe geloof in hulle harte besit waarmee hulle in hierdie doodsveragtende 
omstandighede vasklou aan daardie God van die verbond ... sodat hulle kan sê, en daarmee 
bely: Ons het ons God. Ons sal Hom aanbid en nie die koning se beeld nie. Selfs al gee Hy nie 
hier uitkoms nie, selfs al doen Hy dit nie, dien ons Hom steeds. 
 
Hier staan hulle. Mens wil amper in Luther se woorde sê: Hulle kan nie anders nie! Hier 
staan hulle, omdat hulle glo! 
 
Broer en suster, waaroor gaan dit hier? Dit gaan hier oor geloof wat in versiendheid vashou 
aan ons God, teenoor die geestelike bysiendheid waarin ons almal soms vasgevang word. 
Bysiendheid, natuurlik, is die onvermoë van jou oë om dinge raak te sien en raak te fokus 
wat ver van jou af is, en wanneer jou oë slegs in staat is om mooi en duidelik te kan sien wat 
naby aan jou is. Versiendheid, die teenoorgestelde, is om nie te kan fokus op iets naby jou, 
soos die teks van ŉ boek nie, maar om dinge wat verder is, mooi te kan sien en mooi daarop 
te kan fokus. 
 
Wat gebeur so baie in ons lewens? Ons raak so vasgevang in ons omstandighede, sodat ons 
net dit raaksien, net daarop fokus, en dan, soms, alle perspektief op die lewe verloor, soms 
ook perspektief op God. Of selfs ook: Ons is altyd dankbaar as die Here dit met ons laat 
goedgaan, maar die oomblik as Hy slegte goed met ons laat gebeur, dan begin ons twyfel, 
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dan is ons nie meer altyd bereid om die Here op sy Woord te neem nie, dan begin mense 
selfs wonder oor die meriete daarvan om nog die Here te dien. 
 
Ek lees iewers hoe iemand die voorbeeld gebruik van ŉ koei: Wanneer, sou ons meen, is ŉ 
koei goed? ŉ Koei is ŉ goeie koei wanneer sy melk goed is, sy room, sy vleis ... as dit alles 
goed is. As alles wat ons van die koei kan kry, as dit alles goed is, dan is die koei goed. 
 
Ons lewe ongelukkig so maklik met hierdie geestelike bysiendheid. Ek sien net alles by my 
raak, alles naby my, net myself. En as dit alles goed is, dan is God goed. Maar as dit sleg is, 
dan ervaar ek nie meer vir God as goed nie.  
 
Ons raak soms só gefokus in al die goeie goed wat ons uit God se hand wil afbid om my 
omstandighede te verander, die hier en die nou, dat ons God meet aan die mate waartoe hy 
al hierdie goeie dinge wat ek van Hom afbid, laat realiseer.  
 
God is nie goed omdat Hy alles wat ek wil hê en alles wat ek begeer en alles wat ek van Hom 
smeek laat gebeur soos en wanneer ek dit wil hê nie. God is goed ... omdat Hy God is. Dit 
moet ons kan sien, kan insien. Ons moet daardie versiendheid van die geloof begeer, om 
God (by wyse van spreke) te “sien”, as die goeie God wat áltyd naby is, en áltyd aan die werk 
is, soms ... wel ... net anders. 
 
God handel baiekeer op vreemde maniere, ook in die geskiedenis van Israel. En hiervan was 
Sadrag, Mesag en Abednego sekerlik terdeë bewus. Self ervaar hulle die situasie van 
ballingskap, ŉ tydperk in die geskiedenis van Israel wat dit skynbaar moes gelyk het asof alle 
deure vir die volk toegeklap het, asof God hulle vergeet het, asof hulle op ŉ ashoop 
neergegooi is ten spyte van hulle eie versugtinge om te kan terugkeer na hulle geliefde 
Jerusalem. Dit wat die volk wil hê, dit doen God nie. 
 
Maar hier skyn ŉ geloofsgetuienis helder en duidelik en pragtig deur. Selfs al doen God dit 
nie, selfs al laat God hulle nie terugkeer nie, selfs al red God hierdie drie jongmanne nie uit 
hierdie lewensbedreigende situasie op die drumpel van die brandende oond nie, hulle sal 
Hom steeds dien. 
 
Die verbondslyn wat vanaf Abraham loop, en wat tot hiertoe in hierdie gedeelte uitloop (en 
verder), getuig van ŉ God wat besig is met sy volk. En nou sal ons dadelik moet beaam dat 
God inderdaad op vreemde maniere werk. Ons sou kon meen dat dit menslik vreemd is dat 
dit God behaag het om met ŉ mens en ŉ volk ŉ verbond aan te gaan. God het immers niks 
buite Homself nodig om te bestaan of om iets te wees nie. Hy is God, Hy is almagtig, maar 
tog ook goed, en in sy goedheid kies Hy vir Abraham, en met Abraham en sy nageslag vestig 
Hy die verbond. En dan kan mens hierdie pragtige verbondslyn mooi deur die bladsye van 
die Bybel volg. 
 
Hy skep, maar die skepping val in sonde. Hy beloof die Messias sommer kort daarna, maar 
eers moet die mensdom en die skepping sug onder die pyne van verwagting. Hy gaan met 
Abraham ŉ verbond aan. Hy gee die verbondskind aan ŉ 100-jarige man en sy 90-jarige 
vrou. Maar dan die onverwagte eis: Gaan offer hom, net om weer self te voorsien op 
Moriaberg. 
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Uiteindelik groei die verbondsvolk, net om weggevoer te word in ballingskap. Skynbaar 
vergete, skynbaar weggegooi. 
 
Hoe onpeilbaar werk God nie? Hy skenk die vreugdes van hoop te midde van hooploosheid, 
en vrugbaarheid te midde van onvrugbaarheid. Hy laat ŉ loot laat uitskiet uit ŉ ou en 
verdorde stomp en dit laat uitgroei en vermeerder. Maar Hy snoei ook weer aan hierdie 
loot. 
 
Wat is die punt waaroor dit gaan? Terwyl die volk hier in ballingskap wonder oor die meriete 
daarvan om die Here te dien; wonder of die Here hulle hieruit sal red, is God reeds (of 
eerder: steeds) besig om met hulle te werk soos wat Hy nog altyd in sy verbondstrou 
gedoen het. Hoe? Snoei, terugsny, skoonmaak, louter. In sy regverdigheid het Hy geoordeel, 
maar in sy liefde werk God ook steeds met hulle omdat Hy getrou bly aan Homself, en 
getrou bly aan die verbond wat Hy self opgerig het. Nooit het God vergeet van sy verbond 
en sy volk nie – ook nie toe hulle inballingskap was nie. 
 
En hier staan die drie jongmanne in die aangesig van ŉ sekere dood. Hulle beroep hulle nie 
op die beeld en ontkom sodoende aan die dood nie. Maar net so min as wat hulle dít nie 
doen nie, beroep hulle hulle ook nie op ŉ afwesige God nie; nie op ŉ veraf God wat Hom 
onttrek het van sy volk en sy verbond nie.  
 
Selfs al red God nie nóú nie. Selfs al doen Hy dit nie nou nie ... beteken nie dat hierdie drie 
te kenne gee dat hulle vergete voel vir God net omdat dit menslik so sou kon voel hier in 
ballingskap en op die drumpel van die vuuroond nie.  
 
Hierdie drie se geloof kyk ver, hulle geloof bely die God van die verbond, God in sy almag, 
maar ook in sy liefdevolle nabyheid, en dat Hy ŉ God is wat werk en handel soos Hy wil, selfs 
al druis dit in teen die menslike grein van selfhandhawing en selfsug, selfs al kos dit hulle 
dood. Want Hy is ŉ God wat lewe, en wat lewe gee anderkant die dood! 
 
Daniël se drie vriende verwoord daardie geloofswete: Ons het ons God vir wie ons dien. Hy 
het die mag om ons te red uit die brandende oond. Selfs as Hy dit nie doen nie, sal ons nie u 
god aanbid nie.” – sê hulle vir koning Nebukadnesar. 
 
Selfs as Hy dit nie doen nie! Selfs al verlig Hy nie noodwendig jou omstandighede nie, jou 
werksdruk nie, jou finansiële drukte nie, jou seun of jou dogter wat skynbaar wegdrywe van 
jou af nie, jou man of vrou wat jou wegstoot nie, jou hartseer langs ŉ sterfbed of ŉ graf nie. 
Selfs al doen Hy dit nie, sal ons steeds op God vertrou.  
 
As daar nie antwoorde in hierdie lewe is nie, dan is die laaste antwoord altyd God ... God 
wie se plan met my lewe my soms in my voetspore stuit, maar ek kyk verder, in die geloof, 
ek kyk verder en weet, Hy is besig met my, soms is ek soos klei in sy Pottebakkerhande, en 
dit maak seer, dis seer as Hy my knie en druk om my te vorm soos Hy my wil hê maar ek is in 
sy hande ... genadiglik is ek daar, en Hy is goed, nie omdat alles wat ek ontvang altyd 
menslik gesproke goed voel nie. Hy is goed want Hy is God, en ek is syne, in sy hande, in 
lewe en in sterwe, bely ons in HK 1. 
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En dan begin die troos deurskyn, ook as ons ons Here Jesus hoor sê in Getsemane: Vader, as 
dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar selfs al doen sy Vader dit nie, berus Hy 
daarin. En die uiteinde word deur Romeine 8:32 geskets: “Hy wat selfs sy eie Seun nie 
gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het.” Op Golgota het God nié ingetree 
nie, sodat Christus vir ons kon intree. 
 
Al lyk die uitkoms nou ver, al smeek ons ten hemele om hulp, God sien ons genadiglik aan 
om Jesus ontwil. Al lyk dit vir, met respek gesê, ons of God niks doen nie, God het reeds alles 
gedoen in Christus, reeds alles gedoen vir hierdie lewe en ons ewige lewe, sodat alles wel 
ten goede meewerk vir diegene wat God liefhet. ... sodat ons in ons omstandighede mag 
weet: Hier is ek, hier staan ek, ek kan nie anders nie. God het my tot hier gelei. Hy is goed en 
ek lewe soos wat Hy in sy goedheid oor my lewe beskik. 
 
Dit is met hierdie versiendheid van die geloof dat manne soos Luther en Calvyn te midde 
van die sware stryd van die reformasie vorentoe kon kyk, op kon kyk vir leiding, vir krag. 
Hulle kon nie anders nie, hoe dan anders!  
 
Ons het ons God vir wie ons dien, en in die dae van die reformasie het God wat goed is sy 
goedheid in oorvloed aan die kerke geskenk sodat daar terugdraai en omdraai kon wees, 
hervorming, terugkeer na die God van die waarheid. Dit is werklik met groot dankbaarheid 
dat ons, in die lig van God se voortdurende bemoeienis met sy skepping en met sy mense, in 
hierdie dae mag terugdink hoedat God in die geskiedenis ingegryp het om die kerk te laat 
terugkeer na die waarheid; hervorming terug na die Woord alleen, na Christus alleen, na 
geloof alleen, na genade alleen, na die eer van God alleen wat Hom op ŉ besonderse manier 
geopenbaar het in Christus deur wie alleen daar vir ons redding is. 
 
Rig jou geloofsoog op Hom, die gekruisigde, die opgestane en Heerskappyvoerende, die 
Begin en die Voleinder van ons geloof, Hy wat ons geloof inhoud gee, wat dit vol-maak, wat 
die fokuspunt is van dit wat ons weet en waarop ons vertrou (Heb 12:2, 3). 
 
Habakuk verwoord dit pragtig: Al bot die vyeboom nie, al is daar geen druiwe aan die 
wingerdstokke nie, al het die olyfoes misluk, al staan die beeskrale leeg. Al het ek in hierdie 
lewe, hier en nou, niks om op te roem nie, nogtans sal ek in die Here jubel, nogtans sal ek 
juig in God, my Redder. Nie bysiende nie, maar versiende deur die geloof. 
 
Die Hebreërskrywer verfyn dit verder: Heb 11:1 – “Om te glo, is om seker te wees van die 
dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” 
 
Selfs al gee God nie nou uitkoms nie, is Hy enige oomblik daartoe in staat. God werk 
vreemd, anders, tydig en betyds, maar sy tyd, sy manier. Selfs al doen Hy dit nie nou nie, 
verwag dit, enige oomblik, nou, maar ook vir altyd.  
 
Ons het God Dien Hóm. 
 
Amen. 
 


