
 

 

‘n Tyd om klippe weg te gooi, ‘n tyd om hulle bymekaar te maak…!   
Prediker 3:5a                                                                                                       Maandag   1 Maart 2021 
 
1953 vertaling Pred 3:5a  “'n Tyd om klippe weg te gooi, ‘n tyd om hulle bymekaar te maak…” 
 
Bron: Venter J. 2015  Die boek Prediker. Van alles tevergeefs tot ‘n hoopvolle toekoms saam met Christus.p.82-85 
 
 ‘n Tyd om klippe weg te gooi. 
 
Hierdie kan verskillende betekenisse hê bloot op sigwaarde. 

• As jy ‘n land maak in Israel moet die klippe eers uit die land gedra word. 
• As jy ‘n pad maak moet jy die klippe eers uit die pad verwyder. 
• As jy ‘n huis bou, l.w. daardie tyd met klippe, dan moet jy sommige klippe wat in die 

plek van die huis is weggooi en ander bewaar of bymekaar maak om te bou. 
Ø Maar om letterlik klippe bymekaar te maak of weg te gooi kan tog nie die bedoeling van 

die Prediker wees nie. 
Ø Wat het dit te doen met God se wil in ons lewens? 

 
Dit handel in Prediker 3 oor verhoudinge tussen God en mense en tussen God en mense. 
 
Om hierdie gedeelte te verstaan moet ons Jeremia 2:27 ev lees, asook Eseg 20:32 
 
Jer 2:27  “Dit is hulle wat vir 'n stuk hout sê: “My vader,” en vir 'n klip: “U het my in die 
wêreld gebring.” Na My toe het hulle hulle rug gedraai in plaas van hulle gesig. Dit is net 
wanneer 'n ramp hulle tref dat hulle sê: “Kom red ons tog!” 
 
Eseg 20:32  “Wat in julle gedagtes opgekom het, sal nie gebeur nie. Julle dink: ons wil soos die 
ander nasies wees, soos die mense in ander lande, ons wil hout en klip dien.” 
 
‘n Tyd om klippe weg te gooi. 
 
Die volk Israel het in Jeremia se tyd nikswerd afgode wat van klip gemaak is, aanbid.  Hulle het 
klippe bymekaargemaak.  Hierdie afgode van klip kan hulle nie help of red of versorg in die lewe 
nie.   Daar is ‘n tyd om die nuttelose afgode van klip weg te gooi. 
 
Toepassing 
 
Ook ons het vandag nog nuttelose klippe en afgode wat ons moet weggooi.  As jy jonk is, begeer 
jy dikwels baie dinge, mooi huise, karre, klere.   Ons versamel en koop en leef ‘n gemaklike 
lewe.   Ons strewe na plesier en rykdom en gemak.    Is dit nie tyd om elke las van ons af te gooi 
nie?  Is dit nie tyd om opnuut ons te bekeer tot die Lewende Verbondsgod nie? 
 
Gee jou laste, jou klippe, jou afgode vir Jesus Christus.    Bely jou sondes, bely jou swaarkry, 
bely jou afhanklik en vertroue op ander goed voor God.   Gooi dit soos klippe, soos afgode weg 
van jou.   Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar.   Daar waar moet en roes nie kan verniel 
nie en diewe nie kan inbreek en steel nie.     Daar is ‘n tyd vir opregte en eerlike bekering. 
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