
i 

 

  

 



ii 

 

 

 

GENADE OORVLOEDIG  

 

 

deur 

 

 

Berry Jacobs 

  



iii 

©Berry Jacobs 

EERSTE PUBLIKASIE Julie 2021 

GESET in Times New Roman 12 

TEKSVERSORGING 

Ronel Dunn en Bets Koen 

www.pendit.co.za; info@pendit.co.za  

TIPOGRAFIE  

Bets Koen / bets.adminco@gmail.com 

OMSLAG  

NS Kreatiewe Ontwerp 

www.nicoschamrel.com 

nicoschamrel@gmail.com 

 

Aanhalings uit die Bybel in Afrikaans (1933-/1953-vertaling) 

Negende druk 2018 

©Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

Gebruik met toestemming 

 

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder 

skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of in enige vorm of langs 

enige elektroniese of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur 

fotokopiëring, plaat- of bandopname, mikroverfilming of enige ander 

stelsel van inligtingsbewaring. 

 

Uitgewer:   

 
www.nskrywershuis.co.za; info@nshuis.co.za 

Gedruk deur: Groep 7 Drukkers 

www.groep7.co.za; epos@groep7.co.za  

http://www.nskrywershuis.co.za/
http://www.groep7.co.za/


iv 

 

 

 

 

GENADE OORVLOEDIG 

 

 

“Die jongman ken die psalm, ek ken die Herder.” 

 

 

 

 

  



1 

1 MOTIVERING VIR DIE BOEK 

 

Ek skryf hierdie boek, nie om enige individu of religieuse instansie 

te veroordeel nie, want die oordeel kom my nie toe nie. Ek glo dat 

die Heilige Gees wil met die skryf van die boek, dinge waarop ons 

moet begin let, aan kinders van die Here uitwys. Ek glo dat dit die 

manier is waarop God vir ons wil sê dat ons manier nie die regte 

manier is nie, soos opgeteken in Jesaja 55:8 “My weg is nie julle 

weë nie, My gedagtes is ook nie julle gedagtes nie.”   

Ek glo ook dat indien die leser hierdie skrywe onder leiding van 

die Heilige Gees lees, elkeen tog by die besef sal kom dat die 

Heilige Gees nie verkeerd kan wees nie. Ons kan ook hierdie 

skrywe gebruik as ŉ spieëlbeeld, maar leiers binne kerke kan dit 

ook gebruik om waar daar fout is, dit reg te stel. Ek vertrou dat die 

Heilige Gees tot elke leser se gees sal spreek soos dit met my die 

geval was.  

Ek moes besef dat ek beslis nie in lyn met God se doelstellings 

was nie. Ek moes God soek en in gebedstyd my belydenis doen oor 

dinge wat ek gedoen het, maar ook as leier toegelaat het, omdat ek 

gedink het die dinge is reg in God se oë. Spreuke 14:12 is ŉ realiteit: 

Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is 

weë van die dood.” 

Ek het menige dinge gedoen en gedink dit is reg, dat dit van die 

Here af kom. Die feit dat dit nie gewerk het nie, het my juis laat 

besef dat ek dinge met die Here moet regstel. 

Ek noem graag die voorbeeld waar die Here my beskaamd laat 

staan het. Ons wou graag ŉ gedeelte by ons kerk (ons hou in 'n 6 x 

9 vkm wendyhuis kerk) aanbou. Die Here het aan ons duidelik 

gemaak dat Hy die fondse sal voorsien. Ek, as die leier, het besluit 
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dat ons kerk drie funksies (braaie) sou hou om die nodige fondse in 

te samel. Die voorbereidings op papier het gebalanseer. Die eerste 

braai het mooi afgeloop en die tweede was gereël. Toe het die stem 

van die Here na my gekom: “Het Ek dan nie gesê ek sal voorsien 

nie?” Ek was uitgeboul en moes bely teenoor die Here en die 

gemeente, want ek het die gemeente blootgestel aan reëlings en 

braaibroodjieverkope – wat nie op daardie stadium verkeerd 

geklink het nie.  

Hierdie belydenis het ek die Sondag in die diens gedoen. In 

dieselfde week het die Here R10 000,00 deur middel van ŉ 

onbekende skenker gestuur. Ek het beskaamd gestaan oor God se 

handewerk. Ons kon die nuwe gedeelte aanbou. Ek moes my 

optrede en ongehoorsaamheid aan die Here en die gemeente bely. 

Dit kos niks om te bely nie, maar 'n mens kan alles verloor deur 

verwaandheid.  

As ons met ŉ diepe oortuiging lees, sal die skrif ŉ realiteit word 

en kan ons net met die leiding en onderskraging van die Heilige 

Gees dinge regstel. God stel ons nie teleur nie. 

Eksodus 33:17: “Toe sê die Here aan Moses: Ook hierdie 

versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen; want jy het 

genade gevind in my oë, en Ek ken jou by jou naam.” 

Mag elkeen wat hierdie boek onder oë kry, daagliks die 

oorvloedige genade in Jesus Christus vind. Mag God ook soos in 

die geval van Moses, na elkeen kom en sê: “Jy het genade gevind 

in my oë.”  

Sterkte! 

Berry Jacobs  
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2 INLEIDING 

 

Is dit die lewe? 

ŉ Mens kan net wonder waarheen is die lewe op pad, waarom al die 

gejaag na niks. Die mens wat kwansuis iets bereik het, jaag steeds 

na iets groters en beters. Dikwels word daar na grashalms gegryp 

wat op niks uitloop nie. Die Sondagskoolliedjie het ons mos al van 

kindsbeen af gewaarsku: 

“Die dwase man bou sy huis op die sand, die storm het gekom 

en die huis val plat, die wyse man bou sy huis op die rots, die storm 

kom, maar die huis op die rots staan vas.”  

Met al die gejaag na niks sal tog slegs dit wat in Christus gebou 

is, staande bly en moet ons onsself evalueer of ons dwase of wyse 

mense is. Na aanleiding van die toestand van die wêreld, is my 

opinie dat die mens dwaas geword het; met al die tegnologiese 

vooruitgang sy eie ondergang bewerkstellig. Op die einde sal die 

uitdrukking slim vang sy baas ŉ realiteit word, want die kennis het 

vermeerder, maar intussen het morele waardes en standaarde 

daaronder gely. 

Is dit soos die Prediker sê ŉ gejaag na wind en alles is 

tevergeefs − dan is al die goed wat ŉ mens najaag in die lewe mos 

nie die moeite werd nie, en waarom dan al die moeite, as dit niks 

werd is nie?  

Prediker 1 het vir my ŉ openbaring geword, en wat hy daar sê, 

is so in die kol. Die opskrif waarsku al reeds: “Alles is tevergeefs.” 

Luister wat sê vers 3: 

“Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy 

hom bemoei onder die son?” 
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Kyk na al die moeite: Dis moeite om soggens op te staan, 

moeite om te gaan werk, want dit put ŉ mens fisies uit, dis moeite 

om in ŉ onregverdige omgewing te werk, dis moeite om jou in te 

hou tydens ŉ redenasie as jy weet jy is reg. Dis moeite om jou reg 

af te staan aan ŉ ander persoon. Dis moeite om in hierdie wêreld te 

lewe met al die verdraaide idees van wat reg is.  

Daar is so ŉ mooi storietjie wat ek eendag gelees het wat soos 

volg lui: 

Twee mossies sit op die telefoondraad en bekyk die mens se 

doen en late. Die een mossie vra vir die ander een: “Hoekom is die 

mense so besig, dis op en af, kruis en dwars, hulle is moeg, staan 

vroeg op en gaan slaap saans laat, wat gaan aan met die 

mensdom?” Die ander mossie antwoord: “Dis omdat die mense 

besluit het om hul eie lot te bewerkstellig, hulle het besluit om vir 

hulleself te sorg. Hier sit ek en jy, ons werk nie, ons spin nie, maar 

wat ons weet, is dat God vir ons sorg. Iewers sal iemand 

broodkrummels uitgooi, dan weet ons presies tot waar om te vlieg. 

En dit, my liewe mossievriend, is nie die geval met die mense nie.” 

Hierdie storietjie is waar in elke sin van die woord. Kyk na die 

natuur. Die blomme in die veld lyk beter as ons tuinblomme omdat 

God vir hulle sorg. Ons hardloop elke dag op en af − ŉ gejaag na 

niks.  

Die hele hoofstuk 1 bevestig die skrywer se woorde: Die een 

geslag kom en die ander gaan, die son gaan op en die son gaan 

onder, die wind waai noordwaarts en dan suidwaarts en volg maar 

weer die sirkel. Al die strome loop in die see in en tog word die see 

nie vol nie. Maar die spreuk is waar:  

“Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol 

van hoor nie.” 
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Daar is niks nuuts onder die son nie, wat gebeur het, sal weer 

gebeur, wat was, sal weer wees. Die lewe is een groot toneelstuk 

met die mense as die akteurs. In sommige hoofstukke gaan 

karakters dood, ander word weer gebore.  

Dit is die sirkel van die lewe, en die einde van alles is moeite 

en verdriet indien die mens nie sy lewe en bestaan in die hande van 

God plaas nie. 
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3 VOORWOORD 

 

Ek het op 28 Junie 1988 tot bekering gekom, en is tot vandag nog 

nie spyt dat ek God op agtien aangeneem het nie. Ek is eerder spyt 

dat ek dit nie vroeër gedoen het nie. Dit was nie altyd maanskyn en 

rose nie, maar ek kan soos Paulus sê, ek staan vandag nog, omdat 

ek hulp van die Here ontvang het. By enige werkplek word die 

aantal jare wat ŉ persoon daar werksaam is, die diensjare genoem 

en word werkers vergoed vir die dienste gelewer gedurende die 

werktyd. (Verlof- en pensioengeld.) 

Daar is baie gelowiges wat staatmaak op die ‘diensjare’ wat 

hulle die Here dien. Hulle herinner diegene wat onlangs die Here 

aangeneem het, aan die feit dat hulle al lank ŉ pad met die Here 

stap. Sommige mense met die ‘diensjare’ ag hulself as superieur bo 

die nuutgeborenes en kan niks geleer word nie. My argument sal 

altyd wees dat iemand wat die Here nou aanneem, ŉ beter kans 

staan om hemel toe te gaan as iemand wat lang ‘diensjare’ het.  

Wanneer mense die Here aanneem, is hulle vol vuur en aan die 

brand vir die Here en stuit niks hulle ywer om God te dien nie. Hoe 

langer die pad wat gestap word, hoe meer raak die ‘ou’ gelowiges 

gewoond aan die saak en verloor baie gou hulle eerste liefde. Ons 

raak gewoond aan God en die vrees vir God is nie meer so sigbaar 

in jou lewe nie. As nuutgeborene is so ŉ persoon gereeld in die 

kerk, bid en lees getrou die Bybel, maar mettertyd raak hulle 

Geestelike lewe afgewater. 

Om gewoond te raak aan God se genade, kan slegte gevolge 

inhou. Die skrif waarsku ons dat die genade nie ŉ vrybrief is om 

sonde te doen nie. Dit het ongelukkig al vir heelwat mense die 

paspoort geword om te lewe soos hulle wil, want God skenk mos 
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elke dag genade. Vir die mense wat die ‘diensjare’ het, kan die 

situasie fataal wees, want God kan die duiwel toelaat om ons lewens 

te infiltreer en voor ons onsself kom kry, ontvang ons lankal nie 

meer van die Here nie, maar eintlik van die duiwel af. Dan dien ons 

die Here met ons lippe, maar ons harte is ver van God af.  

Diegene wat in ŉ maatskappy werk en diensjare het, sien 

geweldig uit na aftrede, want daar is mos darem ŉ redelike 

pensioenuitbetaling. Die kinders van die Here sien ook uit, maar 

kan in ŉ oogwink die uitbetaling verloor.  

Aan die kinders van God is die belofte gemaak dat Jesus 

weggaan om vir ons ŉ plek voor te berei, en weer eendag sal 

terugkom om ons te kom haal sodat ons vir ewig by Hom kan wees 

(Joh. 14:2 & 3). Dit is iets waarna elke gelowige kan uitsien, net 

soos ons uitsien na ons tydelike aftrede. 

ŉ Jong seun het op ŉ keer vir my gesê ek moet net een keer 

saam met hulle uitgaan na ŉ funksie, waarop ek geantwoord het: 

“Eenkeer se geniet en ŉ leeftyd se skade − wat in baie gevalle nie 

herstel kan word nie.”  

Om die Here aan te neem en te dien, is om soos Samuel 

afgesonder te wees van die wêreld rondom jou. Jou hele fokus is op 

God, soos die Engelse lied sê: “Keep your eyers upon Jesus, look 

full in His wonderful face and the things on the earth will grow 

strangely dim …” Dit is waarvoor ons die Here moet dien, sodat 

die dinge van die wêreld stelselmatig dof raak in teenstelling met 

die grootheid van God.
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