
 

Aan God die dank (Oesfees)  

2 Korintiërs 9:6-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar was in daardie tyd ‘n groot droogte in die provinsie Judea, waarbinne Jerusalem 
ook geval het. Die Christene in Jerusalem – die moederkerk waar alles begin het – het 
veral swaar gekry; hulle het letterlik honger gely. Toe loods Paulus ‘n 
fondsinsamelingsprojek in die gemeentes van Masedonië en Korinthe. Oor dié 
dankoffer wat die gemeentes uit Griekeland toe vir hulle susters en broers in die veraf 
Israel ingesamel en aangestuur het, gaan hoofstuk 8 en 9 van die tweede Korintiër 



brief.  Paulus was verras dat hulle soveel geld kon aanstuur. Maar hy moedig hulle aan 
om nog meer te stuur, want die nood in Jerusalem was groot.  

En dan plaas Paulus die hele gee van dankoffers binne in die hart van ons godsdiens. 
Om liefdesgawes te gee, om vir ander mense  om te gee, dit is netso deel van ons diens 
aan God soos gebed is, of soos gehoorsaamheid aan die Woord is. Daarom is kollekte- 
opneem nie iets wat ons eers na die erediens doen nie, dis ‘n belangrike element van 
die erediens self.  

 

Oor die gee van dankoffers onderstreep Paulus hier ‘n paar dinge.  

1. In die eerste plek is dit ‘n uitdrukking van ons dankbaarheid teenoor God, 
dis ‘n simboliese daad waarmee ons eintlik onsself, ons hele lewe opnuut aan die Here 
toewy – uit dankbaarheid vir die gawes uit sy hand. In die destydse 
landbougemeenskap was dit veral ook gekoppel aan die insameling van die oes. 
Wanneer die oes begin, het die Christene ‘n fees gehou om dankie te sê. Want die Here 
het  die oes geseën, Hy het die opbrengs van die oes, die gawes uit die aarde, aan ons 
geskenk. Daarmee sorg Hy vir ons, hou Hy ons aan die lewe. En daarom sê ons dankie 
deur letterlik die eerste gawes van die oes, die beste deel van die opbrengs, aan die 
Here te kom gee.    

2. In die tweede plek is dié gee van liefdesgawes ‘n manier om uitdrukking te gee aan 
die eenheid van die liggaam van Christus. Deurdat die gelowiges in Griekeland 
geld stuur vir die gelowiges wat swaarkry in Israel, sê hulle duidelik – ons behoort aan 
die één kerk, die één liggaam van Christus. Oor al die jare nog was dit hoe kerke 
gemaak het. Kerke wat ryker is, gee graag geld vir armer kerke, maar dikwels dra 
“armer” kerke net soveel by tot fondse om mee te help – want ons behoort saam aan 
die een kerk van Christus. Gawes aan mekaar bou bande tussen mekaar, skep 
verhoudinge, gee uitdrukking aan eenheid, laat ons na mekaar verlang, skryf Paulus.   

3. In die derde plek gaan dit oor egte omgee vir ander – Paulus noem dit 
liefdesdiens. Dis eintlik ondenkbaar dat daar binne die een liggaam van Christene 
mense is wat oorgenoeg het, en ander wat honger ly. As een lid van die liggaam ly, ly 
die hele liggaam, het Paulus telkens gesê. Nee, daar moet balans wees, almal moet 
genoeg hê. Toe die Israeliete destyds in die woestyn manna opgetel het, het elkeen die 
houer wat hy of sy deur die dag opgetel gekry het, of dit baie of min was, gebring en 
dis dan alles herverdeel, sodat almal genoeg gehad het. Niemand moes honger ly nie. 
Hierdie deel-met-mekaar was en is nie so ‘n onskuldige ding nie; eintlik gaan dit direk 
in teen die kapitalisme waaraan ons almal so uitverkoop is, waar die rykes al hoe ryker 
word en die armes al hoe armer. Dit gaan lynreg in teen die denkstroom van “myne is 
myne alleen, en ek deel dit met niemand nie” – so asof alles wat ek het nie ook maar 
net ‘n gawe uit God se hand is nie. Is dit dan nie God wat die saad gegee het, die 
groeikrag, die opbrengs van die oes nie? Dis tog Hy wat ons versorg en aan ons gawes 
gee, juis sodat ons mekaar daarmee kan dien.  

4.  In die vierde plek, skryf Paulus hier, sal ons ontdek: hoe meer ons gee, hoe meer 
ontvang ons. Hy gebruik ‘n tekste  uit die boek Spreuke (11:24 en 19:17) om te 
verduidelik: wie karig saai, sal karig oes. Maar wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. 
Hoe groter ons vrygewigheid, hoe ryker is die oes. Hoe meer ons ander seën, hoe meer 
seëninge ontvang ons. Maar hier moet ons baie mooi hoor wat Paulus hier met rykdom 
en seëninge bedoel. Daar is deesdae nogal baie kerke wat dit so verstaan: hoe meer 
dankoffers ek gee, hoe ryker gaan ekself in terme van my eie geld en besittings word. 
Dankoffers is die saad om vir myself ‘n goeie opbrengs te verseker, sodat ek al hoe 



weelderiger kan leef. Oral word dit deur blink-stefaans-predikers uitgebuit: hoe meer 
geld goedgelowige mense gee hoe ryker sal hulleself (en veral die prediker self) word, 
is die belofte.   

Nee, wat Paulus hier met ryklik beloon, en met ‘n groot oes bedoel, is: hoe meer ek gee, 
hoe meer ontvang ek om weer te kan gee, hoe meer word die dankoffers waarmee 
ander bedien kan word. En hoe meer kom daar balans sodat alle gelowiges genoeg het. 
Dít is die seën op my gawes waarvan hy hier praat.  

5. ‘n Vyfde waarheid oor dankoffers is dat dit ‘n getuienis is, dit vertel vir die wêreld 
dat gelowige Christene anders is, regtig omgee, nie net vir hulleself leef nie, maar 
mekaar se behoeftes raaksien en mekaar met hulle gawes dien. ‘n Bekende teoloog wat 
oor die geweldige groei van die vroeë kerk in die eerste dekades na Christus navorsing 
gedoen het, noem een van die belangrikste redes hoekom soveel nuwe mense hulle by 
die Christengemeentes kom aansluit het, juis dié ding was dat die eerste Christene so 
vir mekaar omgegee het, hul gawes met mekaar gedeel het, gesorg het dat almal genoeg 
het. Dit was hul sterkste getuienis na die wêreld.  

6. ‘n Sesde punt: deur hierdie manier om die gawes wat ons uit God se hand ontvang 
met mekaar en ander te deel, verheerlik ons God, maak ons God se Naam groot. 
Daarmee getuig ons oor hoe God is, volg ons sy eie voorbeeld na – na-aap ons vir God 
self. Paulus skryf: ons vrygewigheid is bewys daarvan dat ons die evangelie reg 
verstaan, daaraan gehoorsaam is, dit as belydenis uitleef. Want het God dan nie vir 
ons sy eie geliefde Seun gegee nie? Gee God dan nie elke dag vir ons alles wat ons nodig 
het nie? Is God dan nie besorg oor ons elkeen van ons se lewe nie? Ons vrygewigheid 
weerkaats dan maar net iets van God self.    

7. ‘n Laaste punt, en dit bring ons by die nagmaal, die nagmaal wat so in die hart van 
ons belewenis van God staan. In die nagmaal gee God vir ons brood en wyn, gawes uit 
die aarde, opbrengs van die koringoes en druiweoes, en hierdie brood en wyn word 
dan die teken van God se groot gawe van sy eie Seun aan ons. In die nagmaal gee God 
homself opnuut aan ons, kry ons deel aan Hom. Sal ons dan nie van die tafel af opstaan 
en mekaar ook netso met sy gawes gaan bedien nie?  

Uit dankbaarheid, Sodat almal genoeg kan hê... tot verheerliking van God.  

 


