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Deel van ´n familie
Video beskikbaar by https://youtu.be/5vAHSDqyDiw

1. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê: "So seker as
die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende
paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê." 
2. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê: 3. "Gaan hiervandaan af
ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, anderkant die Jordaan. 4. Jy kan water
uit die spruit drink, en Ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg." 
5. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het. Hy het daar in Kritspruit
gaan bly, anderkant die Jordaan. 6. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis
gebring en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring, en hy het water uit die
spruit gedrink. 7. Uiteindelik het die spruit opgedroog omdat die land nie reën
gekry het nie. 
8. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê:  9. "Gaan na Sarfat
toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou
te sorg." 
10. Hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n
weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe: "Gee my asseblief 'n
bekertjie water om te drink." 11. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan:
"Bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam." 
12. Toe sê sy: "So seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n
handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n
paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seuntjie iets klaarmaak om
te eet. Daarna moet ons maar doodgaan." 
13. Elia sê toe vir haar: "Moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net
soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier, daarna
kan jy vir jou en jou seuntjie sorg. 14. So sê die Here die God van Israel: Die meel
in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie,
totdat die Here laat reën het op die land." 
15. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te
eet, hy en sy en haar gesin. 16. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die
olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. 

Liewe gemeente, 
Toe ek ́ n paar weke gelede begin het om hierdie diens reeks voor te berei, kon ek
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nie weet dat ons land vandag in so ´n penarie sou wees nie. Natuurlik was almal
bewus van Covid, en was dit nog nie duidelik tot wat ´n mate die derde golf ons
sou tref nie. Maar aan onluste, stropery en voedseltekort het ek toe glad nie kon
dink nie. 
Ek is altyd weer stomgeslaan om te sien hoedat preek tekste meteens totaal
relevant word, heeltemal anders as wat ´n mens ooit so kon dink. Hierdie
voorgeskrewe teks, byvoorbeeld, sou ek nie uitgesoek het nie - nie vir die dag se
tema: Nagmaal nie, en nog minder met die oog op ons land se onlus-situasie. 
Maar nou besef ek, hoe van pas dit eintlik is. Dankie, Here!

Die Inhoud van die preek het natuurlik heelwat verander. Oorspronklik wou ek
oor kerk en gemeente as familie praat. Maar nou het die teks vir my nog baie meer
geleer. 
Ek wil begin met

1. Groot eensaamheid

Met Corona wat ons met ́ n volgende vlaag oorval, is ons nou weer in grendelstaat
4, amper soos ´n jaar gelede. Vir baie mense beteken dit weer alleen wees,
geïsoleerd. Veral vir siekes en bejaardes is dit ´n moeilike tyd. By Elia was dit
kraaie wat die kos gebring het. Hier is dit verpleegsters, kinders of vriende - maar
die kos word ook maar net gebring, en jy moet alleen eet. Al is die kos beter as
kraaie-kos, die eensaamheid is groot. 
Natuurlik kan jy bid - vir my is gebed ook baie belangrik. Maar as gebed die
enigste gesprek is wat ek kan voer, is ek maar baie eensaam! 
En toe droog die spruit op. Hierdie lewensbedreigende situasie bring egter ook ́ n
goeie verandering. God stuur hom na ´n familie toe.

2. Gedwonge familie?

Wat hier gebeur is nie ´n soetsappige sepieverhaal nie. Dis nie ´n ryk weduwee
wat die arme profeet in haar huis opneem nie. Elia sou nooit op sy eie na haar toe
gegaan het nie. En al lees ons dat die Here vir haar opgedra het om vir Elia te
sorg, klink dit nie so wanneer Elia meer vra as net ´n glas water. Dit kan sy vir
hom gee, maar niks meer nie. Die bietjie meel wat sy oor het is net genoeg vir ´n
laaste, armsalige maaltyd - wel, nie eers ́ n maaltyd nie - net ́ n bietjie droë brood,
voordat hulle van honger sterf. Nee wat, Elia, hierdie is nie ́ n gesin om te pla nie.
Soek iemand anders!
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“Vriende kies jy - familie kan jy nie kies nie!” - en so is dit dan ook hier. Hierdie
twee sou mekaar nooit gekies het nie - die enigste rede hoekom hulle bymekaar
uitgekom het, is omdat die Here dit so wou hê. 
Eintlik is hierdie ´n goeie voorbeeld van wat gemeente ook is. Dit begin al met
hoe Jesus sy dissipels bymekaar maak. Hy roep hulle by naam, maar vra nie, of
hulle van mekaar hou nie. In teendeel, ons lees ´n hele paar keer in die evangelies
dat die dissipels lekker kon stry met mekaar, veral oor die vraag, wie van hulle die
belangrikste is. 
En as ons dan die Nuwe Testamentiese briewe lees, kom ons ook op heelwat
plekke af, waar daar oor stryery in gemeentes gepraat word. Ja nee, gemeente is
nie ´n groepie goeie vriende nie, maar mense van verskillende agtergronde en
tradisies wat deur Christus bymekaar gebring word. As hulle dan vriende word,
is dit fantasties - maar dis nie die uitgangspunt nie. 
Elia en die weduwee kom bymekaar uit ten tye van hongersnood en politieke
krisis. Anders sou dit nie gebeur het nie. En weer sien ek ´n verbasende
ooreenkoms met ons situasie. Die huidige krisis in ons land het mense oor grense
heen bymekaar gebring. Bure, wat al jare lank langs mekaar bly, maar geen
kontak gehad het nie, begin vir mekaar omgee. Mense span kragte bymekaar om 
kos en medisyne voorrade vir ouetehuise te kry. Gemeentes span kragte saam om
in hulle omgewing te help opruim. Kos voorrade word aangery. Vreemdes begin
om mekaar te help. 
En weereens is ons by Elia en die weduwee: nie net het hulle mekaar nie geken
nie - Elia was ´n buitelander in die weduwee se land. Waarskynlik het sy ook ´n
ander geloof gehad, want sy praat van Elia se God. 

3. Die Here bring bymekaar
Wat in die storie gebeur kan eintlik net deur die Here bewerk word: Dat die
weduwee bereid is om haar laaste kos voorraad vir Elia te gee. En wat dan gebeur
is werklik fantasties: Dit wat oorbly is genoeg vir haar en haar seun. En vir die
volgende dag, week. Sy deel, sy voed Elia, en almal het genoeg! Want die Here
se seën rus op wat hulle doen!

Ons is tans op ´n kritieke stadium van ons land se geskiedenis. Is ons bereid om
in hierdie tyd na die Here te luister? Is ons bereid om hande uit te ryk en met
ander saam te werk, om te gee, omdat die Here ons lei?
Op hierdie stadium het ek al van ´n paar wonderwerke gehoor wat gebeur waar
mense kragte saamspan: hoedat kos voorrade georganiseer word, winkels
opgeruim word, mense uit hulle pad uit gaan om vreemdelinge te help. Wat vir
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my nog meer besonders is, is sulke berigte waar hierdie samewerking oor rasse-
en geloofsgrense heen gebeur. 
Toe ek met die Winterreeks begin het, was my uitgangspunt vir vandag se tema:
Gemeente en kerk as familie. Dit wat op die oomblik gebeur laat my opnuut besef
dat God nie net Christene liefhet nie, en dat Jesus vir die hele wêreld gesterf het.
Elia het vir ́ n buitelandse gesin tot seën geword, en die buitelandse gesin vir hom.
As dit nie vir hierdie ontmoeting was nie, sou albei die krisis nie oorleef het nie. 

Ek glo vas dat die Here op hierdie oomblik ook met sy volgelinge praat, omdat hy
bekommerd is oor hierdie land en sy mense. Net soos ten tye van Elia is ons land
in ´n groot gemors. Corona woed, Armoede en werkloosheid is enorm, en baie
regeerders en verantwoordelikes is soos koning Agab, selfsugtig, korrup en tot
skade vir die samelewing. 
Ek is dankbaar vir gebeds-inisiatiewe oral oor, selfs in die buiteland, vir Suid
Afrika en sy mense. En ek is dankbaar vir elke Christen wat bereid is om hande
saam te vat oor alle grense heen, om na die Here se stem te luister en sy wil te
doen. 

Dit bring my na die laaste punt: 

4. Die Here se familie aan tafel

Dit wat die weduwee kon bied was maar ´n skamele maaltyd - maar dit het hulle
deurgedra. Christus het vir sy kerk ook ́ n maaltyd geskenk: die Nagmaal. Dis net
so ´n skamele ete as die weduwee se kos: ´n bietjie brood, ´n slukkie wyn of
druiwesap - vir sommiges dalk slegs water. 
Maar Christus sê dan ook: Dit is my liggaam, my bloed- ek gee my self, en
daarom sal hierdie skamele maaltyd jou deurdra in hierdie krisistyd! En onthou,
jy is nie alleen nie - ek is daar, en saam met jou, oor die hele wêreld, ander
Christene wat saam bid, saam werk, saam uitreik. 

Die storie van Elia en die weduwee eindig waar die weduwee sê: “Nou weet ek
dat u 'n man van God is, en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is.”

Mag, na al hierdie chaos, ons land en sy mense ´n goeie toekoms ingaan, en baie
mense bely dat Christus, ons verlosser, hierdie tyd in seën verander het. 

Amen Horst Müller, Biskop NELCSA, hmuller@nelcsa.net 
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