
Die erdekruik as perfekte houer.  
Teks: 2 Korinthiërs 4: 7 -  15

Teksvers: 2 Korinthiërs 4: 7


1. Inleiding  
Die vere maak nie die voel nie, of die kleredrag 
nie die man nie. Hierdie is uitdrukkings wat 
ons so goed ken, maar dikwels nie navolg nie. 
Kom ons verduidelik. Selfs in ’n 
hiperherwinbaarheidbewuste samelewing, is 
verpakkings materiaal steeds baie belangrik. 
Dikwels word die waarde en begeerlikheid van 
’n produk verhoog, deur sy spesifieke 
verpakking. Dit is ook gewoonlik iets wat baie 
met die bemarking van materiële voorwerpe 
help. 


Maar dit is nie net by materiële middele, waar 
die verpakking belangrik is nie. Kyk maar na 
mense se kleredrag wanneer hulle na ’n 
werksonderhoud gaan. Of verkoopspersoneel 
en ander profesionele mense. Selfs vandag in 
’n wêreld wat met groot rebellie skop teen ou 
westerse formele kleredrag, dwing hierdie 
kleredrag steeds op ’n manier respek af. 


Maar ook nog verder as kleredrag. Mense wil 
ook graag by kenners leer. Daarom moet my 
oefening afrigter, ’n suksesvolle sportman of 
vrou wees of ten minste soos een lyk . My 
bellegingsadviseur met welaf wees, my dokter 
gesond. Dit bring ons dan by die swaartepunt 
van ons teksgedeelte vandag. Hoe moet ons 
geestelike leiers lyk, of ons as geestelike leiers 
wees? 


Paulus gebruik die beeld van ’n erdekruik om 
leiding oor hierdie saak te gee. En hy doen dit 
juis in die 2 Korinthiërs brief, waar hy sy 
apostoliese gesag verdedig. Maar die 
eenvoudige, maklik breekbare erdekruik lyk 
heel uit plek uit tussen die ander beskrywings 
hier. Tog is daar baie belangrike geestelike 
waarhede wat geopenbaar word in die beeld 
van die erdekruik. En daarom gaan ons in 
hierdie preek fokus op ’n paar van hierdie 
eienskappe. 


Ten einde laaste lei dit ons op die pad van 
roepingsbewustheid. Roepingsbewustheid 
wat al die ampte in die kerk insluit, ook die 
van die gelowige waarin ons almal tog staan. 


2. Die alledaagsheid van ’n 
erdekruik 

Die eerste saak wat vir ons duidelik 
geopenbaar word, is die alledaagsheid van ’n 
erdekruik. In die antieke kultuur waarin Paulus 
skryf was dit ’n algemene voorwerp in die 
huis, of op die mark. Dit is as hol houer 
gebruik om ’n verskeidenheid vloeistowwe en 
vaste stowwe te berg, en veral te vervoer. Om 
juis hierdie alledaagsheid te bevestig kan ’n 
mens net kyk na Markus 11:16 waar dieselfde 
woord gebruik word. 


In Markus 11:16 verbied Christus mense 
mense om goed oor die tempelplein te dra. 
Hierdie woord wat as goed vertaal is, is dan 
dieselfde woord wat met erdekruik in ons 
teksvers vertaal word. En dit is duidelik dat 
Christus die mense hier aanspreek oor die 
heiligheid van die tempel. Die tempel wat dan 
ontheilig word as blote alledaagse produkte, 
soos op ’n mark heen en weer gedra word. 


Tog is daar ’n rede waarom die Here kies om 
die boodskap van die evangelie te verpak in ’n 
alledaagse voorwerp, ’n erdekruik. Die rede is 
omdat ’n alledaagse voorwerp juis oral gaan 
en nie net na spesiale veilige plekke nie. Dit 
was nog altyd die doel van die spesiale 
boodskap binne gewone alledaagse mense. 
Sodat dit versprei kan word tot aan die einde 
van die aarde.


Daarom is dit ook geen verbasing dat in lukas 
8:16 ook dieselfde houer gebruik word, om die 
lamp wat opgesteek weg te steek nie. Die 
roeping van elke gelowige is om die goeie 
boodskap binne hom die wêreld in te neem, 
soos wat Paulus ook gedoen het. Natuurlik is 
dit ook waar die klem lê in die besondere 
ampte, die klem is altyd op 
woordverkondiging. Want uiteindelik is die 
eerdekruik wat werklik die evangelie dra soos 
die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou 
sy dit gebruik. 


3. Die toestand van die 
uitgekiesde erdekruike 

Tog lê die kontras duidelik in ons teksvers. En 
dit is belangrike punt in hierdie openbaring. 
Die kontras tussen die swak erdekruik en die 
perfekte evangelie as inhoud. Erdekruik was 
relatief goedkoop en algemeen soos ons 
reeds gesien het. Derhalwe was hulle maar 
gewoonlik van ’n swak kwaliteit en kon hulle 
maklik breek. Daarom het erdekruike wat 
gereeld elke dag gebruik is, gewoonlik hulle 
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jare goed gewys. Merke en skade was 
onvermydelik, en uiteindelik dan ook ’n breek 
wat totale kruik nutteloos sou maak. Die nuwe 
vertaling probeer vir ons iets van hierdie 
karakter oordra in die sinsnede “wat maklik 
breek”


Maar dan die kontras met die inhoud. En hier 
is miskien iets wat vir ons meer bekend is, en 
sin maak. In vandag se samelewing met sy 
hoë misdaad en diefstal syfer is hierdie ook 
soms ’n gebruik. Dit behels om iets waardevol 
in iets alledaags weg te steek. Ons het in die 
media van die week ongemerkte transito 
voertuie gesien. En baie van ons weet dat jy 
eintlik vandag juis nie, jou waardevolle items 
in ’n kluis bere nie. In antieke tye het hierdie 
gebruik ook voorgekom. Uit opgrawings weet 
ons dat erdekruike gebruik is om kosbare 
wyn, silwer en selfs boeke in weg te steek. 


Hierdie genoemde gebruik skep sy gevaar wat 
die risiko is altyd daar, dat daar nie voldoende 
beskerming gebied kan word aan die inhoud 
nie. En dit openbaar juis aan ons nog so ’n 
mooi openbaring oor die evangelie as skat 
binne die kleipot. Die evangelie het nie ons 
beskerming as mens nodig nie. Trouens ons 
kan niks doen om die evangelie enigsins beter 
te maak nie. Daarom is dit uiteindelik duidelik 
dat die krag by die evangelie self lê, en nie by 
die erdekruik wat maklik breek nie. 


Uiteindelik is dit maar net genade op genade 
wat veroorsaak dat die evangelie sy doel 
bereik. Want ons as swak erdekruike doen 
dikwels die verspreiding van die evangelie 
meer skade as goed aan. Want ons het maar 
ons merke en letsels van ’n lewe in die 
gebroke werklikheid. Selfs Paulus verwys na 
kwynende krag in vers 11 en 12 met sterk die 
verwysings na die dood.  


4. Belang as gevolg van 
inhoud 

Daar is wel nog ’n verdere openbaring wat 
gemaak word in die gebruik van ’n swak 
erdekruik vir ’n waardevolle skat. Daardie kruik 
word gewoonlik die kruik wat ten alle koste 
opgepas word tussen die ander kruike, met 
minder belangrike inhoud. En die realiteit van 
ons teksgedeelte is dit ook presies so. Dit is 
wat in besonder beklemtoon word in vers 8 en 
9. Verskeie beproewings tref vir Paulus en sy 
medewerkers, maar hulle kan elke uitdaging 
die hoof bied.


Want uiteindelik word ’n groot stuk dwaalleer 
weerlê in hierdie beeld van die erdekruik. In 
vandag se verbruikers mentaliteit, verloor dei 
mens maklik sy plek. Ons sien verkeerdelik 
baie keer die evangelie en boodskap van 
genade as brandstof. Maar brandstof word 
opgebruik in die voorwerp waarin dit ingevoeg 
word. En nog meer as dit, die brandstof is die 
voorwerp ten diens en nie andersom nie. 


Met die kosbare skat van die evangelie in die 
kleipot, sien ons iets anders. Die kruik is 
gemaak en word gebruik om die skat te 
vervoer. Sonder die waardevolle skat is die 
kruik maar net ’n ander onbelangrike kruik. 
Daarom word die kruik belangrik as gevolg 
van die skat. Maar die kruik gebruik of 
absorbeer nooit die skat, sodat sy 
samestelling verander word nie. Ons bly 
mense. Mense in diens van die Here. Dit 
verander nie. Die verlossing van die Here stel 
ons wel in staat om uiteindelik ’n effektiewe 
kruik te wees. Maar ons bly ’n kruik, ’n mens 
en word nooit God nie.  


Maar uiteindelik is dit juis waarin die voorreg 
in die roeping tot amp van gelowige en die 
ander ampte in die kerk lê. Die voorreg om 
diensbaar in die koninkryk te wees. 
Diensbaarheid wat skat veilig bewaar en 
beskerm, maar uiteindelik ook soos Paulus in 
vers 13 moet spreek. Want ons word 
uiteindelik, almal deur die Gees gedring om te 
groei in die geloof. En hierdie groei skep ook 
die liefde vir die mense rondom ons. Liefde 
wat aan hulle die waarheid wil oordra.  


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit deur die 
volgende punte saam te vat. Eerstens 
waarsku hierdie teksgedeelte ons om nie 
vasgevang te word in die uiterlike nie. Die baie 
dinge rondom die boodskap van die evangelie 
wat so maklik belangriker word nie. Christus 
waarsku ons immers self in Johannes 8:12 oor 
oppervlakkige uiterlike oordeel. Ons 
teksgedeelte waarsku ons dat die blye 
boodskap dikwels in ’n swak erdekruik kom. 
Die woord van die Here word dikwels deur ’n 
sukkelende predikant, vanuit ’n sukkelende 
gemeente verkondig. Tog bly dit steeds die 
kosbare woord van die Here. 


Die Here verpak juis ook Sy boodskap in 
hierdie verpakkings materiaal, sodat die 
aandag nie afgetrek word van boodskap nie. 
Dat ander omliggende sake nie so maklik vir 
mense belangriker kan word nie. Tog is die 
uiteindelike boodskap ook dat hierdie swak 
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potte nie maklik sal breek nie. Hierdie swak 
potte is belangrik, want dit hou steeds die 
boodskap die evangelie. 


Laastens het hierdie teksgedeelte ’n baie 
belangrike selfondersoek tot gevolg. Want 
sien omdat die boodskap as skat in swak 
kleipotte verpak word, word ons gestroop van 
ons verskonings, wanneer ons ook tot 
ampswerk geroep word. Die verskoning dat ek 
maar net ’n swak erdekruik is wat maklik kan 
breek kwalifiseer eenvoudig nie. Dit het nie in 
Paulus se tyd nie, en dit doen ook nie vandag 
nie. Dus wanneer die Here ons as erdekruik 
roep staan ons werklik sonder enige 
verskonings. Deur die Gees word ons gelei om 
diensbaar te wees in die koninkryk, ondanks 
ons swakhede. 


Uiteindelik maak die skepper en onderhouer 
van die heelal nie foute nie. Want die swak 
erdekruik wat maklik breek is uiteindelik die 
perfekte houer vir die skat van die evangelie. 


Amen  
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