
 

 

Is jy op die regte plek geplant of gaan jou plant uitgetrek word? 
Prediker 3:2b                                                                                                    Maan 15 Feb 2021 
 

1953 vertaling Pred 3:2b  “‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,,” 
Bron:  Venter J. 2015  Die boek Prediker.  Van alles tevergeefs tot ‘n hoopvolle toekoms saam met Christus.p.59-62 
 

Daar is ‘n spreekwoord wat lui dat sommige mense: het groen vingers!   Dit beteken dat 
iemand is goed met tuinmaak.   As hy of sy iets plant, dan groei dit sommer dadelik, 
welig en mooi.   Dit is ‘n beeld wat baie in die Skrif gebruik word.   Ons lees in Psalm 
1:1-3   “Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here  sy vreugde vind, dit 
dag en nag oordink.  Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte 
tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.   Hy is voorspoedig in alles wat hy 
aanpak.” 
 

“Soos wat ‘n palmboom of ‘n boom by die waters sy krag diep uit die waterbron haal, so 
put gelowiges elk dag hulle krag uit die dieptes van God se Woord.”  (Venter J. 2015:60) 
 

Ons is so bevoorreg, ons wat christene is dat die Heilige Gees die geloof in ons geplant 
het.  Ons glo en weet wie Jesus Christus is, maar dit bring ‘n ontsettende 
verantwoordelikheid.   Want ons moet groei.   Ons moet groei in die geloof, in 
dankbaarheid, in liefde vir alle mense.  Ons moet groei daarin om vrugte te dra.  Ons 
moet vir God en die mense om ons iets beteken.   Dit beteken dat ons God sal verheerlik 
en dat ons goed sal doen vir die mense om ons. 
 

God het elkeen van ons op ‘n besonder plek en op ‘n besondere wyse geplant.  Elkeen 
van ons is uniek in waar ons werk, wat ons van hou en hoe ons die Here dien en aanbid. 
Met die krag van die Heilige Gees en die klein bietjie menslike geloof  in ons, sal ons die 
onmoontlike kan regkry, as dit die wil van God is.    (Venter J. 2015:59) 
 
Luk 17:6  “Maar die Here antwoord: “As julle maar geloof so groot soos 'n 
mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: ‘Trek jou met 
wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam.” 
 

Die Skrif wys op verskillende plekke na ons as gelowiges wat deur God geplant word, 
sodat  ons vrug kan dra in die kerk en koninkryk van God.    Ons het so ‘n beperkte tyd 
wat ons lewe op aarde.   Ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid.   

• Moet daarom nie ophou om te groei en vrug te dra nie.    
• Moet nie ophou vrugdra sodat God dalk jou boom uittrek en weggooi en verbrand 

nie.   
• Moet nie indringer plante word wat uitgetrek moet word nie. 
• Maar goei welig in jou geloof, in diepe afhanklikheid van God.   
• Groei deur jou Bybel te lees, deur te bid, deur God te dien, deur goed te doen vir 

God en jou medemens. 
 

AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


