


VOORWOORD 

My persoonlike pad met God was vir jare gevul met die wonderlikste ervarings 
met Hom. Baie van hulle het gebeur uit absolute desperaatheid om God te soek 
as gevolg van ‘n diagnose van ‘n auto-immuunsiekte.  

Vir jare en jare was daar amper nooit ‘n oomblik wat ek nie bewus was van 
intense, oorweldigende spier- en senuweepyn in my liggaam nie. Maande lank 
kon ek glad nie slaap nie en het ek baie spysverterings probleme gehad totdat ek 
later net vel en been was.  

Ek het al die konvensionele en onkonvensionele behandelings asook al die 
sogenaamde wondermiddels probeer om verligting te kry, maar al wat gebeur 
het, was dat my liggaam later so sensitief geword het, dat ek geen meer 
medikasie kon gebruik nie. Niks het in elk geval ooit die pyn verlig nie. So ek het 
besef, God is my enigste antwoord. So het my soeke na antwoorde begin. Ek 
moes iets vind sodat ek kon ‘cope’ en anderkant uitkom as ‘n oorwinnaar sonder 
om my geloof in die proses te verloor. 

Hierdie boek is ‘n oorsig van dit wat ek in sy Woord gevind het oor ‘n tydperk van 
15 jaar. Dit is wat my deurgedra het deur onmenslike moeilike omstandighede. 
Daar was tye dat ek so stukkend was in alle opsigte en fisies so sleg gevoel het, 
dat dit was asof ek dood was maar iemand het net vergeet om die ligte af te sit. 
Vir maande lank het ek elke dag net gehuil en gebid. 

Ek het eenkeer op die betekenis van gebrokenheid afgekom in die woordeboek 
en niks kon my lewe op daardie stadium beter beskryf as hierdie 5 definisies nie. 

o Om met geweld uitmekaar geskeur te word 

o Om swak te wees en geheel en al verbryseld te wees 

o Om beskadig te wees en verander te word deur gebreek te word 

o Om afgesny te word, verdeeld te wees en ontkoppel te wees 

o Om nie volledig of vol te wees nie 

Soms het dit fisies gevoel asof my skouers uit my lyf geskeur word. Ek het ook 
twee skoueroperasies gehad wat geweldig pynlik was omdat my liggaam pyn te 
maklik opgetel het. Soms was ek so swak, asof my lyf van spaghetti gemaak was 
en my liggaam ‘n ton geweeg het. Ek kon vir jare nêrens gaan en fisies niks doen 
nie. Ek het myself later begin afsny van mense bloot omdat ek gedurig in trane 
was en nie meer lus was om vrae te hoor waarvoor ek self nie die antwoorde 
gehad het nie. My besige vol lewe het verander en was skielik leeg van 
betekenis. Alhoewel my wonderlike man en kinders my geweldig ondersteun het 
en hulle alles vir my gegee het, het ek soms nie die punt gesien om aan te hou 
lewe met soveel pyn nie.  

Gebrokenheid is deel van die lewe al verskil die graad daarvan in almal van ons. 
Ek moes kies, of ek laat toe dat my gebrokenheid my wegdryf van God en my 
bitter maak of dat dit my dryf in sy arms in. Sy stem deur sy Woord het vir my ‘n 
lewensaar geword en sy beloftes het my in die lewe gehou soos Dawid sê. 



Ek het gevind dat Hy as hulp in benoudheid in ‘n hoë mate beproef gevind is. Dat 
Hy gekom het om die verbryseldes van hart te genees en die wat in die tronk is, 
vry te laat. Om die treurendes te vertroos. Dat Hy sierraad wil gee in plaas van 
as, vreugde-olie vir treurigheid en ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees. Hy self 
was verbryseld sodat daar vir ons genesing kon kom.  

Dat Hy naby die gebrokenes is en die verslae van gees wil verlos. Dat Hy nader 
aan my was as my eie asem. Dat Hy kom woon by die verbryselde van hart en 
dat sy wil was om my weer te laat herlewe. Dat Hy nooit ‘n geknakte riet sal 
breek nie. Dat Hy gestuur was om die siekes te genees tot verheerliking van sy 
naam. 

Ek het ontdek dat Jesus tuis voel by stukkende mense en juis gekom het vir 
hulle. In Jesaja 63 het Hy my gewys dat Hy benoud is wanneer ons benoud is en 
dat Hy ons dra deur sy liefde en medelye al ons dae. Hy was genoem die man 
van smarte, bekend met krankheid en daarom was Hy die enigste wat werklik 
verstaan het. 

Ek onthou hoe ek eenkeer ‘n visie gehad het hoe Jesus besig is om vloeibare 
goud in my liggaam in te gooi en dan word dit geabsorbeer en dan gooi Hy nog 
in. Hy neem my toe na Job 23:10 wat sê – Want Hy weet hoe my wandel is, as 
Hy my toets sal ek soos goud te voorskyn kom.  En ek het besef dat dit wat die 
vyand bedoel het vir my ondergang, was God besig om te verander om my van 
een gedaante van heerlikheid tot die volgende te neem!  
 
Eendag tydens ‘n baie moeilike tyd het ek sy hand op my regterarm gevoel en 
gehoor hoe Hy in my gees sê: “You are doing well!” Dit het my so oorweldig want 
alhoewel ek op daardie stadium met al my krag in die Woord geklim het, het ek 
gevoel ek mis dit heeltemal want niks het nog verander nie. In daardie tyd het ek 
gefokus op die skrif wat sê dat Hy ons by ons regterhand neem. ‘n Ander keer 
terwyl ek in die hospitaal gelê het, het ek gevoel hoe buk Hy oor my en soen my 
op my wang en hoe val sy hare in my gesig. Sy troue liefde het my gedra, my 
elke keer weer kom moed gee om aan te hou aanhou.  
 
God het my kom aanraak op soveel vlakke en my gebrokenheid kom herstel. 
Vandag lewe ek ‘n vol, pynvrye lewe gevul met vreugde om ‘n tweede kans te 
kon kry om sy goedheid uit te leef. Alle eer kom Jesus toe, Hy alleen is my 
Redder en Geneesheer! 
 
Miskien is dit nie jou ligaam wat nie heel is nie.  Dalk is dit jou huwelik , finansies 
of emosies wat al jare en jare stukkend is. Dalk sukkel jy met gebrokenheid 
omdat jy al soveel houe gekry het wat niemand noodwendig van buite af sien nie, 
maar van binne is jy flenters. Dit is so dat sommige dinge nie altyd oornag 
regkom nie, maar ons hoef nooit ons geloof of ons hoop te verloor in wie ons 
God is nie. Moenie luister na die vyand wat vir jou wil vertel jy wag al te lank nie, 
God kan dit nie doen nie – VIR ONS GOD IS NIKS ONMOONTLIK NIE! 
 
 



INHOUDSOPGAWE 
 

1. Woestynlewe 
2. Waarop fokus jy? 
3. ‘n Oomblik van duisternis 
4. Behou jou hoop 
5. Die fondasie van jou geloof 
6. Die vrug van geloof 
7. Volharding 
8. Wees gereed 
9. Staan op teen vrees 
10. Wees ‘n trooster 
11. Ons Bruidegom 
12. Jy het ‘n God 
13. Wie is by jou? 
14. Hoe om God te behaag 
15. Ankers in jou hart 
16. Laat die vyand vlug 
17. Wees net ‘n kind 
18. ‘n Woord in seisoen 
19. Wees Jesus vir mekaar 
20. Die dag toe ek opgehou glo het 
21. Groot geloof 
22. Jesus verstaan 
23. Word bruikbaar 
24. Laat sy krag vloei 
25. Doen die werk 
26. Hou koers 
27. Jesus se keuses 
28. Ken jou God 
29. Word versadig met die goeie 
30. God se hart vir ons 
31. Hoekom verdrukking 
32. Jou perspektief van God 
33. Wag hoopvol 
34. Wonderwerke onder ons neuse 
35. Genade teenoor andere 
36. Christene reageer anders 
37. Jou erdeel as mede-erfgenaam 
38. Jou veld vol vreugde 
39. Bly enduit glo 
40. ‘n Offer wat God behaag 
41. Wie is koning? 
42. Die Vader se karakter 

 
 



WOESTYNLEWE 
 

As jy nog nooit deur ‘n woestyntyd in jou lewe gegaan het nie is jy of baie jonk, 
nie getroud nie, het geen kinders nie of jy woon nie in Suid-Afrika of selfs op 
hierdie planeet nie!  Dit lyk asof dit een seisoen is wat nie een van ons vryspring 
nie.   
 
Hoe lekker is dit nie om op die bergtoppe in oorwinning God te aanbid en vol 
geloof in vreugde te baljaar nie.  Prys God vir sulke tye in ons lewens en dit is 
belangrik dat ons daardie tye verskriklik waardeer, maar heel dikwels word ‘n 
groot deel van ons bestaan nie daar gevoer nie.  Gelukkig weet God dit en het 
Hy baie voorsiening gemaak in sy Woord juis hiervoor. 
 
Psalm 23: 4 is een van hulle – Al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek 
sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf die vertroos my.  
Dit is wonderlik om te weet dat wanneer jy in die dal is, jy nie alleen is nie.  Jesus 
word mos genoem die Lelie van die Dale.  Hy is daar!  Dikwels is dit juis in 
hierdie tye wat jy Hom eers werklik leer ken vir wie Hy is. 
 
Here, kry my net hier uit! 
 
God en die duiwel het albei ‘n spesifieke plan vir jou in die woestyn.  Altwee wil 
hê dat daar sekere vrug moet voortspruit uit jou winterseisoen.  Daardie vrug 
hang grootliks af van hoe jy reageer in hierdie tyd.  Ons almal se eerste reaksie 
is altyd:  Here, kry my net hier uit!  Wat vir my baie vertroostend is, is dat dit selfs 
Jesus se eerste reaksie ook was.  In Johannes 12:27 sien ons dit – Nou is Ek 
diep ontsteld.  En wat moet Ek sê?  Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur?  
Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur.  Vader, verheerlik u Naam! 
 
Jesus was ‘n mens net soos ons en in sy benoudheid wou Hy ook verlos word uit 
sy donkerste uur, maar dan gee Hy vir ons die mooiste voorbeeld van hoe om so 
iets te hanteer.  Hy sê: “Ja my vlees wil onmiddellik vrygemaak word, maar 
Vader nie my wil nie maar U wil vir my lewe.”  Dit spreek vir my van totale 
oorgawe in sy Vader se hand en aan sy wil.  
  
Selfs Job het deur die normale rouproses van daardie tyd gegaan toe hy hoor 
van al sy verlieste.  Hy het sy klere geskeur en sy hare afgeskeer.  Daarna het hy 
egter op die grond neergeval en God aanbid.  En die Bybel leer ons dat Job nie 
gesondig het deur God te verwyt nie. 
 
Energiediewe 
 
Die vyand se plan vir jou woestyn is om jou aandag so te fokus óf op jouself of 
om God aan te val en te beskuldig.  Op die manier wil hy jou stroop van die 
enigste hulp wat jy wel gaan hê in jou woestyntyd, want as jy in vyandskap is met 
God, gaan dit baie moeilik wees om vertroosting en hulp van Hom te soek en te 



ontvang.  As hy dit nie kan regkry nie, hou hy jou besig om die fout by jouself te 
gaan soek.  As jy weet daar is nie onbelyde sonde in jou lewe nie en jou hart is 
skoon voor God, help dit dan ook nie om die heeltyd te probeer uitvind wat jy 
verkeerd gedoen het om so iets te verdien nie! 
 
Baiemaal is jy net nog nie in die regte vorm om in jou skeppingsdoel te pas nie. 
Die engelse praat van ‘n ‘square peg in a round hole’.   Jy is ‘n vierkante blokkie 
en jou skeppingsdoel is ‘n ronde opening.  Daar is voorbereiding nodig sodat jy 
pas in dit wat Hy oorspronklik vir jou bestem het, nl.  die spesifieke doel hoekom 
jy op hierdie aarde moet wees.  Na die geskaaf, sal jy pas en sal daar ‘n groot 
oes vir die koninkryk kan bewerkstellig word. 
 
Job leer ons seker een van die heel belangrikste lesse in die verband.  Sy 
vriende wou heeltyd uitvind wat hy dan verkeerd gedoen het.  En sy vrou wou hê 
hy moet God vloek en sterf.  Om God te vloek is sonde en sonde bring ‘n 
skeidsmuur tussen ons en God.  Wil jy regtig in jou donkerste, alleenste, 
moeilikste uur jou lewensaar, die Enigste een wat jou kan en wil help van jou 
afsny?  Tog is God so genadig, selfs al is jy daar, herstel een opregte ‘Here, ek is 
jammer vergewe my!’  weer jou verhouding met Hom.  
  
In ‘n woestyntyd het mens gewoonlik ook baie min energie.  Jy is kaput, na gees, 
siel en liggaam.  Dit is hoekom dit so uiters belangrik is om die bietjie energie wat 
jy oorhet, wys aan te wend.  In my woestyntyd het ek vir baie lank gekla, gekerm 
en God probeer dreig.  Dit bevredig wel jou vlees tydelik, maar dit produseer 
absoluut geen blywende vrug in jou lewe nie.  Jy groei, maar in die verkeerde 
rigting, weg van God af!  Op die manier kom jy verbitterd anderkant uit met 
absoluut geen vermoë om bruikbaar te wees vir God nie. 
 
Die beter opsie 
 
As jy dan in elk geval jou energie op iets gaan gebruik, gebruik dit liewer positief.  
Glo my, dit vat eintlik meer energie om God te veg!  Kies liewer om aan God vas 
te klou met elke greintjie krag wat oor is. Bly naby Hom, hou jou lewe skoon en 
bly getrou in jou verhouding met Hom.  Lees sy Woord sodat jy intruksies kan 
ontvang hoe om jou pad deur die woestyn te vind en hoe om elke dag te ‘cope’.   
 
God se plan vir jou is Jesaja 58:11 – Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor 
streke sal Hy in jou behoeftes voorsien.  Hy sal jou sterk maak.  Jy sal wees soos 
‘n tuin met volop water, soos ‘n fontein waarvan die water nie opdroog nie.  
  
Met Jesus as jou Leidsman, kom jy uit die woestyn uit – versterk, vernuwe, 
opgevul, lewe-gewend.  In staat om baie vrug te dra tot sy eer. 
 
 
 
 



GEBED 
 
Jesus, vergewe my dat ek U aanval omdat ek swaarkry. Ek weet dat U ‘n goeie 
God is en net die beste vir my in gedagte het. Stap asseblief hierdie pad saam 
met my en bring my deur aan die anderkant met ‘n getuienis van U goedheid. Vul 
my met Uself sodat ek dan deur U gebruik kan word om vele ander ook te help 
om U te bly vertrou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAAROP FOKUS JY? 
 
Ek weet nie van jou nie, maar in my eie lewe was daar al heelwat moeilike tye. 
Dan is ons altyd geneig om te wil fokus op die negatiewe en die goeie dinge 
heeltemal mis te kyk. Partykeer is die situasie so oorweldigend dat dit moeilik is 
om aan enige iets anders te dink!  
 
Gevoelens van alleenheid en moedeloosheid wil oorneem. Later begin jy selfs 
dink dat God jou verlaat het en geen simpatie met jou situasie het nie! Jy is nie 
alleen nie – die Bybel is vol van mense wat hulself in modderige situasies bevind 
het. Hulle was doodgewone, alledaagse mense wat net soos ons deur woeste, 
wilde krisisse gegaan het, maar dan geleer het hoe om tree vir tree die situasie 
te oorwin. Gelukkig hoef ons nie almal ons koppe teen dieselfde klip te stamp 
nie, maar kan ons van mekaar leer. 
 
Wees eerlik 
 
God verwag nie dat jy hoog-heilig moet optree en nie eerlik mag wees oor die 
pyn en die hartseer wat jy beleef nie. God wil hê dat ons Hom sal vertel wat in 
ons harte aangaan. Die geheim om ŉ situasie te oorkom, is om aanhoudend met 
God daaroor te praat al voel dit dalk vir jou asof Hy nie luister nie.  
 
Kyk nou maar vir Dawid in Psalm  13:2 – Hoe lank, HERE, sal U my altyddeur 
vergeet? Hoe lank sal U vir my u aangesig verberg?  Hoe lank sal ek planne 
beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom 
oor my verhef?  Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God! Verlig my oë, sodat 
ek nie in die dood inslaap nie;  sodat my vyand nie kan sê: Ek het hom oorwin 
nie, en my teëstanders nie juig as ek wankel nie.  Maar ek — op u 
goedertierenheid vertrou ek; my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die 
HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.   
 
Dawid is hier baie eerlik oor sy diepste gevoelens van hopeloosheid! Dit is hoe 
hy gevoel het en hy sê dit soos dit is! Sien jy dat hy vol vrae is, net soos ons? 
Maar dit is nie waar dit eindig nie. Kom ons kyk na vers 6 in die Engels – But I 
trust in your unfailing love, my heart rejoices in your salvation. I will sing to the 
Lord, for he has been good to me. 
 
Dit het vir Dawid gevoel asof God hom verlaat het! Maar, hy het hierdie 
gevoelens met God gedeel en toe dit eers uit sy sisteem is, het hy ŉ kwaliteit 
besluit geneem om God te vertrou. Ek is seker daarvan dat ons almal al op ŉ tyd 
soos Dawid gevoel het. Maar, ons lewe mos nie volgens wat ons voel nie, ons 
lewe volgens wat ons glo. Dawid sluit sy klaagliedere af met die woordjie “maar”. 
Ek dink dit is tyd dat ons vir ŉ slag ŉ “maar” agter ons probleme sit! Wat na die 
“maar” volg, is die hoop waaraan ons gaan vashou totdat ons deur die situasie is. 
 
Maak wyse besluite 



 
In Psalm 13 sien ons vier dinge wat vir Dawid werk. Eerstens maak hy die keuse 
om sy vertroue in God se onfeilbare liefde te plaas. Hierdie “liefde” verwys na 
God se genade, goedheid en barmhartigheid. Wanneer jy deur ŉ krisis gaan 
moet jy onwrikbaar glo dat God meegevoel het met jou en waarlik vir jou omgee. 
Moenie vertrou op hoe jy voel nie, vertrou liewer op wat jy weet. God het klaar sy 
oneindige liefde aan jou bewys deur sy Seun se lewe vir jou neer te lê! God het 
reeds Homself vir jou gegee! Dis die bewys dat God jou meer liefhet as wat jy 
jouself liefhet.  
 
Tweedens maak Dawid die keuse om homself in God se heil te verheug. Die 
woord “heil” beteken redding, verlossing, vrymaking, gesondheid, welvaart en 
oorwinning. Jesus het sy lewe gegee sodat al hierdie seëninge tot jou beskikking 
kan wees! Net omdat jy dit nie nou op hierdie oomblik beleef nie, beteken dit nie 
dat dit nie vir jou beskikbaar is nie. Te midde van jou situasie, het God vir jou 
genoeg rede gegee om te juig en jou te verheug in Hom.    
  
Derdens kies Dawid om te begin sing! Hy kies om sy moedeloosheid opsy te 
skuif en begin om lofliedere aan God op te dra. ŉ Lofoffer is beslis nie iets wat 
vanself kom nie, veral as omstandighede jou wil platdruk. Dit vra ŉ prys om God 
te loof en te prys wanneer die situasie die oorhand wil kry.  
 
Laastens begin Dawid te sing oor al die wonderlike dinge wat God alreeds in sy 
lewe gedoen het. Komaan, jy kan nie vir my sê dat daar niks in jou lewe is wat 
God se goedheid en guns weerspieël nie? Kan jy sien, hoor, loop? Het jy familie 
of vriende wat vir jou omgee? Goeiste, dit is genoeg om jou hart van 
dankbaarheid te laat oorloop! 
 
As jy weer sien, was God weer goed vir jou en het Hy jou uitgehelp! As jy in ŉ gat 
van depressie is oor alles wat in jou lewe verkeerd is, begin peins oor die feit dat 
God absoluut dolverlief op jou is. Alles wat jy nodig het om dit deur hierdie 
situasie te maak, het Hy reeds vir jou gegee. Loof Hom vir die dinge wat Hy nog 
in die toekoms vir jou gaan doen, maar ook vir die dinge wat Hy reeds vir jou 
gedoen het.  
 
Voor jy sien het jou fokus verskuif en sien jy nie meer die onmoontlikheid van jou 
situasie raak nie, maar die almagtigheid van die God van die heelal! 
 
GEBED 
 
Here, al voel ek oorweldig, kies ek vandag om my fokus terug op U te plaas. U is 
die God van die onmoontlike en het reeds kom wys dat U my meer liefhet as die 
lewe self! Hoe kan ek anders as om U te loof te midde van my krisis en te getuig 
van die wonderwerke wat U reeds in my lewe kom doen het. 
 
 



’N OOMBLIK VAN DUISTERNIS  
 
Is jy in ‘n situasie dat maak nie saak wat jy doen of hoe hard jy probeer nie, daar 
net nie oorwinning kom nie? Dit voel net asof die vyand die oorhand het. Dinge  
gebeur met jou waaroor jy net geen beheer het nie, tog dien jy God na die beste 
van jou vermoë? 
 
Dan wil ek jou bemoedig, jy is nie alleen nie. Selfs in Jesus se lewe was daar 
presies so ‘n tyd. In Lukas 22:53 sê Jesus aan die owerpriesters en offisiere wat 
teen Hom opgetrek het – Het julle uitgetrek soos teen ‘n rower met swaarde en 
stokke? Dag vir dag was Ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die 
hande teen My uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. 
 
Die Engelse vertaling sê – But this is your moment, the time when the power of 
darkness reigns. Hoe was dit moontlik dat dit gelyk het asof duisternis in daardie 
oomblik, selfs oor Jesus se situasie geheers het? Die Bybel sê dan dat die vyand 
het geen mag oor Jesus gehad nie want hy het geen mag in Hom gehad nie. 
 
Jesus onderwerp Homself slegs aan die Vader 
 
Jesus het niks verkeerd gedoen nie maar tog het daar 'n tyd van duisternis 
gekom in sy lewe wat Hy moes deur. Jesus het net voor dit nog gebid in die tuin 
van Getsemane. Inteendeel, Hy was besig om die wil van God te verrig! Die feit 
is Hy het die krag gehad om hierdie duisternis te stop maar het gekies om in die 
Vader se wil vir Hom te bly al het dit swaarkry ingesluit.  
 
Hoe het Hy dit deurgestaan? Hy het Homself totaal onderwerp aan die Vader al 
het Hy die vyand toegelaat  om vir 'n moment te heers in daardie situasie, tog 
steeds binne God se perfekte wil. 
 
God het nie ingegryp in Jesus se geval nie. Ons wat nou agterna kan terugkyk 
weet hoekom nie. Anders sou ons nie met die Vader versoen kon word nie! En 
dit is so dat God met ons ook nie altyd dadelik ingryp nie en dikwels sal die redes 
daarvoor eers later sigbaar word. Jesus het egter getrou gebly aan sy Vader 
deur dit alles heen en daaruit kan ons ‘n groot les leer. 
 
Dan boonop wanneer jy deur so ‘n krisis gaan, is dit dikwels die mense wat jy 
dink sal verstaan en jou bystaan wat jou in die steek laat! Jesus se dissipels wat 
saam moes waak en bid, het aan die slaap geraak! Hulle het net eenvoudig nie 
verstaan nie, nie geweet nie, nie insig gehad oor die intensiteit van die geveg nie. 
Hulle het in die vlees opgetree, swaarde uitgepluk, ‘n oor afgekap en op die ou 
end weggehardloop en Jesus stoksielalleen gelaat.  
 
So jy moet weet, dikwels in so ‘n situasie, sal jy in die steek gelaat word en 
mense gaan nie noodwendig die erns van die saak verstaan omdat dit hulle nie 
persoonlik affekteer nie. Maar Prys Jesus, Hy sê Hy verlaat ons nooit nie en ons 



inwonende Helper, die Heilige Gees sal ons lei en dra deur elke donker 
oomblik. Dit is in sulke tye wat mens weer waardering kry vir wie ons God is. Sy 
getroue nabyheid en hulp is onbeskryflik groot! 
 
‘n Kort oomblik 
 
Wat ek die meeste waardeer van hierdie skrif, is dat die woord ‘tyd’ van 
duisternis in die oorspronklike taal ‘n uur beteken wat vertaal word as ‘n moment 
of ‘n kort oomblik. Dan kyk ons weer na 2 Korintiërs 4:17 – Want ons ligte 
verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig 
van heerlikheid. 
 
Die vyand se kort oomblik in Jesus se lewe het spoedig verbygegaan en toe was 
daar ‘n onge-ewenaarde opstandingskrag wat gelei het tot die grootste 
oorwinning in die heelal! Die vyand se uur in jou lewe sal ook tot ‘n einde kom en 
die opstandingskrag van Jesus wat in jou is, sal deurbreek tot groot eer en 
verheerliking van sy Naam. Begin Hom solank prys daarvoor! 
 
GEBED 
 
Jesus, wat ‘n wonderlike voorbeeld is U nie vir ons nie! Help my om soos U in die 
kort oomblik van duisternis in my lewe, myself totaal en al te onderwerp aan ons 
Vader se goeie, perfekte wil vir my lewe. Dan weet ek, sal dinge ten goede 
meewerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEHOU JOU HOOP 
 
‘n Doktersvriend het eendag vir my gesê dat hy op die beste medisyne ooit 
afgekom het. Hy’t verduidelik dat dit werk vir al sy pasiente maak nie saak wat 
hulle makeer nie. Natuurlik was ek baie geintereseerd.  So wat was hierdie 
wondermiddel?  Weet jy wat was sy antwoord?  Hoop! Hy’t vertel dat solank as 
wat iemand hoop gehad het, het hulle beter geword maar die wat hoop opgegee 
het, het sommer maklik doodgegaan.  
 
Jy is dalk op die punt om jou hoop te laat vaar.  Dalk het die omstandighede in 
jou lewe jou al so afgetakel dat jy nie die punt insien om aan te hou hoop nie.  Dit 
voel vir jou asof die een ding na die ander jou getref het. Dankie tog vir God se 
Woord wat ons vertel van iemand wat presies so gevoel het en hoe hy daarmee 
gedeel het. Onthou jy vir Jeremia?  Hier is ‘n profeet deur God geroep, iemand in 
diens van God, uitverkies.  Tog het hy baie swaarkry beleef.   
 
Gaan lees maar net Klaagliedere 3:1-20.  Hy gebruik woorde soos ellende, 
donker, gejaag, verstoot, weggeteer, gebreekte bene, gif, ingeperk, koperboeie, 
ongeantwoorde gebede, geen uitkoms, verskeur, uitgelag, gal, van alle rus 
ontneem, het al vergeet van voorspoed.  Dit klink vir my soos sommige van ons! 
Hy sê tot op ‘n stadium dat hy gruisklippe gekou het.  En ons dink klippe kou is ‘n 
Afrikaanse gesegde! 
 
In vers 18 sê hy – Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here.  
Jeremia het gevoel dit is die einde van sy vermoë om op God te bly hoop.  Hy sê 
dat wanneer hy aan sy ellende dink, is dit vir hom soos gal en gif.  As hy daaroor 
dink, draai dit sy gedagtes vas.  Een vertaling sê dit maak hom depressief! Dit is 
mos presies wat ons ook doen.  As ons te veel dink oor die dinge wat ons 
deurmaak, word ons gemoed sommer afgetrek. 
 
Jy kies wat jy dink 
 
Wanneer jy daar is, kan jy nie keer dat daardie gedagtes na jou toe kom nie. 
Gedagtes kom sonder jou wil, maar onthou altyd – jou wil is sterker as jou 
gevoelens. Jy kies wat jy dink! Kyk bietjie hoe het Jeremia dit hanteer.  
 
Nadat hy vir twintig verse lank gekla het oor al sy ellende, en glo my hy het rede 
vir kla gehad, kies hy in vers 21 om sy gedagtes te vul met iets anders.  Die 
Engels sê dit so mooi – Yet this I call to mind and therefore I have hope.  Hy roep 
die volgende na sy gedagtes toe en dit wat hy besluit om te bedink, is wat sy 
hoop weer laat opvlam. 
 
Vers 22 – Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen 
einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut.  U trou is groot.  Ek sê vir 
myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die Here is goed vir wie 
op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. 



 
Presies soos wat Dawid in Psalm 13 gedoen het, neem Jeremia ‘n kwaliteits 
besluit om sy gedagtes en emosies te verplaas van sy omstandighede na wie 
God is en hoe Hy oor hom voel. Hy herinner homself aan God se liefde en 
‘compassion’ wat eindeloos is.  Boonop is daardie empatie wat God met ons het 
elke dag nuut.  So dit kan nooit opraak nie!   
 
Jeremia het besef dat as dit nie vir God se liefde vir hom was nie, hy nie meer 
sou gelewe het nie! Ek en jy weet dat as God nie getrou was in ons verlede nie, 
was ons ook nie meer hier nie. Ek hou van wat hy dan doen. Hy praat met 
homself! 
 
Vertel jouself mooi 
 
Soms is dit nodig dat jou gees jou vlees aan die kraag beetkry. Sê vir jouself:  
“Nou luister jy vir my.  Jy gaan nou ophou om jouself jammer te kry en jou 
gedagtes te vul met al die ellende wat jou net depressief maak. Jy gaan kies om 
God se karakter te bedink en sy oneindige liefde vir jou bepeins. God is jou deel 
en daarom sal jy op Hom bly hoop. Hy is goed vir die wat op Hom bly hoop.” 
 
Ek moes dikwels in my lewe dit doen en elke slag het dit my gemoed opgetel.  
My gees was weer sterk en my hoop herstel al was my liggaam nog baie swak.  
Wanneer jou gees sterk is kan jy baie meer hanteer as wanneer jou gees plat is.  
 
Psalm 71:14 sê – Ek sal gedurigdeur bly hoop, ek sal U altyd weer loof. Sonder 
ophou sal ek van u verlossingswerk, van u reddingsdade bly praat, want hulle is 
meer as wat ek kan tel. 
Ons het die keuse om ons hoop in God te laat los of nie. Besluit sommer nou om 
jou hoop in God te behou! Hoop help jou om sterk te bly staan totdat jou 
antwoord deurkom.   
 
GEBED 
 
Jesus, ek is moeg gekla oor alles wat verkeerd is in my lewe! Om daaroor te 
praat maak my net moedeloos en depressief. Ek spreek my gedagtes aan en 
plaas net weereens my hoop en verwagting op U alleen, ‘n God van wonders, my 
God, my Pappa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE FONDASIE VAN JOU GELOOF 
 
As ons om ons rondkyk na wat in die wêreld gebeur, is dit duidelik dat tyd na die 
einde spoed. Dooie visse spoel uit die see as gevolg van areas waar daar net nie 
meer suurstof is nie, voëls val dood uit die lug! Vloede, brande, oorstromings, 
tornados, aardbewings, oorloë om maar ‘n paar te noem wat net in die afgelope 
jare gebeur het! Jy hoef nie eers net na wêreld gebeure te kyk nie, selfs 
toegewyde kinders van die Here gaan deur intense tye.  
 
Nou is die tyd vir ons om God vas te gryp soos nooit tevore nie. Om die 
omstandighede waarin ons onsself bevind vir ons beswil te laat werk. Om 
daardeur leeg te word van onsself en so vol te word van Hom dat ons voorbereid 
en gereed is vir die groot oes wat moet inkom in hierdie tyd. God se Gees begeer 
om sy kinders te gebruik om deel te wees van die eindtyd oes insamelaars.  
 
Voorberei vir heerlikheid 
 
Maar daar is ‘n voorbereidings proses. Verstaan jy nou hoekom jy voel asof jy vir 
so lank in die woestyn was? Sodat jy kon leer om nie staat te maak op jou eie 
insigte nie, maar om geheel en al afhanklik te raak van Hom. Om jou planne af te 
lê en sy plan vir jou op te neem. Dat Hy meer word in jou en jy minder. Om toe te 
laat dat Hy jou vorm en maak sodat jy ‘n bruikbare werktuig in die hand van die 
Meester kan word.  Iemand wat Hy kan vertrou met sy heerlikheid en sy glorie.  
Soos ons gelees het in 2 Korintiërs 4:17 is hierdie geringe swaarkry van 
verbygaande aard, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg 
oortref en wat ewig bly.   
 
Dit is tydens hierdie proses dat jy besef dat jou fondasie nie meer beinvloed word 
daardeur as jy nie dadelik antwoord kry op jou gebede nie. Jy wil nie meer jou 
geloof opgee met elke nuwe krisis nie. Volwassenheid groei in jou en jy leer om 
te volhard in geloof, vas te bly staan in vertroue en steeds jou hoop te behou te 
midde van onmoontlike situasies. Jesus self word jou fondasie en ongeag 
waardeur jy gaan, staan jy vas op die wete dat jy aan Hom behoort.  1 Korintiërs 
3:11 sê – Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is 
Jesus Christus.  
 
Slegs wanneer Hy jou fondasie word, kan jy weerstand bied teen die storms. 
Soos die wyse man in Lukas 6:4 – Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat 
gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die 
vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg 
nie, omdat sy fondament op die rots was. 
 
Jesus hou jou stabiel 
 
Wat die vyand probeer doen is om jou so te oorweldig met dit wat op die oomblik 
in jou lewe gebeur dat jy perspektief verloor. Hy wil hê jy moet twyfel aan jou 



‘Fondasie’, aan wie Jesus is! Selfs ‘n Godsman soos Johannes die doper het toe 
hy in die tronk beland het, begin wonder of Jesus dan werklik die Een is? Soos 
almal van ons wou hy onmiddellik vrykom van sy beperkings. Maar Jesus sê vir 
hom in Matteus 11:6 – Salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.  
 
Nou is nie die tyd om aanstoot te neem in Jesus omdat dinge nie gerieflik is vir 
jou vlees nie.  Moenie dat die duiwel jou wysmaak dat dinge altyd gaan wees 
soos dit nou is nie!  Jou situasie kan verander in ‘n oomblik. Die vraag is, in wat 
se toestand gaan ons uit die woestyn kom? Gaan ons dit net net maak vol 
ongeloof en twyfel? Of vol van sy heerlikheid, met ‘n hart vol geloof op Hom 
gerig?   
 
GEBED 
 
Here my begeerte is om so gevestig te word in U as my fondasie dat ek ‘n 
waardige houer sal kan wees om U heerlikheid te dra. Dat ek so sal oorloop van 
U teenwoordigheid dat U my kan gebruik in die eindtyd oes sodat vele ander U 
kan beleef as rots in hulle lewens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE VRUG VAN GELOOF 
 
Geloof wat dinge laat gebeur is ‘n wonderlike ding, maar daar is tye wat dit voel 
asof jou geloofsbene maar bewerig raak en jy al wankelend vorentoe strompel. 
Veral as die druk van jou omstandighede nie lyk of dit laat los nie ten spyte van 
jou beste geloofspogings. 
 
Hoe gemaak as dit gebeur? Dit is tyd vir “Back to basics”.  Ons weet mos 
Romeine 10:17 leer ons dat geloof kom deur die aanhoor van die Woord. So hier 
is voorbeelde in die Woord wat geloof kan vermag.   
 
In Hebreers 11 lees ons van die groot wolk van getuies wat vir ons ‘n voorbeeld 
is van geloof wat volhard. En dit is presies wat groot geloof is – Gewone geloof 
wat aanhou en aanhou volhard totdat die eindresultaat bereik word. Swak geloof 
maak staat op jou eie krag maar sterk geloof is ‘n absolute wete dat God dit sal 
doen! 
 
Moses het deur geloof Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van 
die Farao. Wat se vyand sit jou witwarm van woede agterna met sy hele 
weermag, soveel so dat jy die perde se gesnork in jou ore hoor? Ons lees dat 
Moses dit kon doen omdat hy volhard het soos iemand wat die onsienlike God 
sien. Maar dan kan ons mos ook vreesloos optree! Ons sien dan die onsienlike 
God deur Jesus. Ons oë konstant gevestig op sy krag in ons! 
 
Bietjie verder lees ons dat mense deur geloof koninkryke verower het en leërs 
van vreemdes op die vlug gedryf het. Josua 23:10 – Een van julle jaag ‘n 
duisend op loop, want dit is die Here julle God wat die oorlog vir julle voer soos 
Hy julle beloof het. 
 
Bly dapper  
 
Geloof het gemaak dat hulle dapper kon wees in oorloë. Soms is mens net in ‘n 
geveg, maar as dit lank aanhou voel dit soos ‘n oorlog! Om dapper te wees 
beteken om net bietjie langer vas te bly staan as die ou langs jou. Onthou, geloof 
is die bewys van dinge wat ons nie sien nie, so al sien jy nog nie, jy weet 
verseker jy is reeds die oorwinnaar!  
 
Deur die geloof het hulle beloftes verkry so net om te bly glo dat wat God jou 
belowe het sal gebeur, dra geweldige krag.   
 
Ons lees dat die mure van Jerigo deur geloof geval het nadat hulle sewe dae 
lank daarom geloop het. Interessant dat God nêrens in  Joshua vir hom sê om 
geloof te hê nie, tog word dit genoem dat dit geloof was wat hulle die deurbraak 
gegee het. Wat was dit dan wat God vir hom beveel het? 
 
Hy’s met jou 



Oor en oor het God vir Joshua beveel om baie sterk en vol moed te wees, nie 
bevrees of verskrik te wees nie omdat Hy die Here God met hom sal wees oral 
waar hy heengaan. Dat Hy hom nooit sal verlaat nie. Daardie belofte tel steeds 
vir ons ook vandag! 
 
Geloof kom deur jou ore so maak hardop ‘n verklaring: Ek is sterk en vol moed. 
Ek weier om op te gee maak nie saak wat my omstandighede sê nie. Ek kies om 
vas te hou aan God se liefde vir my. Ek haal my oë af van my gevoelens, ek sal 
die waarheid glo en ek sal dit beleef! Ek weet dat God  vir my sal sorg en my 
nooit sal verlaat nie! Ek is meer as ‘n oorwinnaar deur Jesus wat my krag gee! 
Geloof is niks anders as om jou vertroue ten volle in God te plaas nie.  
 
Wees dapper, weier om op te hou glo dat God sal doen wat Hy belowe het en jy 
sal die oorwinning beleef! 
 
GEBED 
 
Jesus, ek wil ook ‘n geloofsheld wees deur aan te hou om te glo deur 
onmoontlike situasies. Ek weet U sal doen wat U belowe het en ek weier om te 
wankel in my vertroue in U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLHARDING 
 
Dit is een ding om te staan, maar dis ‘n heel ander ding aan om te hou staan.  Dit  
is een ding om te glo en ‘n heel ander ding om aan te hou glo. Jesus vertel vir 
ons die storie van die saad in die verskillende tipes grond om dit vir ons uit te lig.   
 
In Lukas 8 lees ons dat ‘n saaier saad gaan saai het op verskeie tipes grond.  
Jesus verduidelik dat die saad die Woord van God is en dat die grond die 
verskillende hoorders van die Woord is.  Kom ons fokus spesifiek op twee van 
hierdie soorte grond. Die wat op die rots geval het en die goeie grond. 
 
Lukas 8:6 – En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, 
het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.  
 
Later verduidelik Jesus aan sy dissipels wat dit beteken. Lukas 8:13 – En dié op 
die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en 
hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van 
versoeking val hulle af.  
 
Wanneer jy in ‘n krisis is, is een van die lekkerste dinge seker om God se stem te 
hoor.  Om ‘n vers te ontvang wat jou hoop en moed gee.  Vir my bring dit altyd 
groot vreugde as ek God vra:  Here, my moed is laag en Hy gee my ‘n skrif soos 
Psalm 39:7 – en nou, wat verwag ek, o Here, my hoop is op U!  Hy bemoedig 
my om weereens my hoop in Hom te sit.  So ek ontvang dit met vreugde, en is 
opgewonde om te weet God hoor my gebede, maar dit beteken nie die krisis 
gaan noodwendig dadelik weg nie. So teen more is my blydskap nie meer so 
intens nie. Ons almal vind dit maklik om net vir ‘n tyd te glo, maar die geheim lê 
in die diepte wat die saad toegelaat word om te ontwikkel. 
 
Jou volharding benat jou saad 
 
Dit is in die tyd van versoeking dat jou beloftes en jou realiteit nie ooreenstem 
nie.  Dit is dan wanneer ons wortel skiet in God deur nie net vir ‘n tyd lank te glo 
nie, maar om ons hakke in te grawe in sy Woord. Om te bly staan en te bly glo!  
Jou geloofsvolharding in sy Woord maak dat die water van die Woord jou 
geloofswortel sterker en sterker in Hom laat vasgroei. 
 
Dan praat Jesus van die goeie grond en sy betekenis: Lukas 8:8 – En ‘n ander 
deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer.  
 
Lukas 8:15 – En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor 
het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra.  
 
Mens vergeet soms vrugte is nie iets wat die dag nadat die saad geplant is, te 
voorskyn kom nie.  Vrugte kom net met tyd en volharding, maar as die saad in 
goeie grond geval het dan bring dit honderdvoudige vrug voort! Ek hou nogal van 



die Engels want dit sê – those who hear the word, retain it and persevere in it.  
Dit help nie ons hoor net nie. Ons moet dit vasmaak met geloof in ons harte en 
dan kom die moeilike deel – om aan te hou en aan te hou om dit in jou hart te 
hou, te glo langer as net ‘n kort tydjie en veral as ons nog nie die vrug daarvan 
sien nie. Dit is dan wanneer volharding die vrug sal produseer van daardie saad 
en die vrug sal sigbaar word vir almal om te sien!  
 
GEBED 
 
Here, ek wil hê dat my lewe vrugbaar moet wees vir U. Ek kies vandag om U 
Woord in my hart te ontvang met blydskap en geloof en dit daar te hou te midde 
van tye van versoeking. Om met volharding enduit vol te hou om te glo sodat ek 
oor en oor kan vrug dra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEES GEREED 
 
Ken jy die storie van die vyf wyse en vyf dwase maagde? Al tien was maagde en 
al tien het vir die bruidegom gewag.  Kom ons sê dit is ‘n deursnee  van die 
gemiddelde tien Christene wat skoon lewe en weet dat Jesus terugkom.  Al tien 
het hulle lig laat skyn want almal het lampies gehad, met een groot verskil.  
Jesus noem vyf dwaas.  Die oorspronklike woord vir dwaas beteken  agterlosig 
of nalatig.  So asof jy weet wat om moet doen, maar net nie genoeg aandag 
daaraan gee nie. 
 
Soms is dit makliker om naby aan God te bly in moeilike tye. Kyk maar na 
Nehemia 9 waar die storie vertel word van God wat altyd getrou gebly het 
teenoor die Israeliete ten spyte van hulle ontrouheid.  Elke slag wanneer dinge 
weer rustig was, dan draai hulle weer weg van God af.  Tog bly Hy getrou en in 
die end erken hulle dat die fout by hulle lê en nie by Hom nie. 
 
My eerste reaksie is, ja nee, tipies die Israeliete!  God skuif die wêreld vir hulle 
en dan as hulle bas gered is, dan doen hulle weer hulle eie ding.  Maar dan roer 
die Heilige Gees aan my gewete en ek kom tot die besef, maar dit is presies ek!   
 
Ek verbaas my hoe maklik ek nalatig word.  Veral as alles goedgaan.  As daar 
nie iets dringend is waarvoor ek op my knieë voor Hom moet wees nie.  Sommer 
vinnig wil my vlees verval in dit wat vir hom lekker en gemaklik is.  Tot daar ‘n 
krisis opduik, dan is ek weer vuur en vlam voor die troon! 
 
‘n Verhouding verg aandag 
 
Ons begin so reg, met ons lampies wat skyn, maar ons vergeet dinge word 
opgebruik. Ons gebruik die olie in ons karre op, die swembadwater verdamp, 
selfs die ketel moet elke dag gevul word.  Hoe kan ons dink dat ons verhouding 
met Jesus net kan bestaan uit ‘n eenmalige oorgawe?  Ons moet daagliks werk 
aan ons verhouding met Jesus.   
 
Al tien het wel olie gehad, maar vyf het ekstra olie gehad. Dis is daardie ekstra 
olie wat die wyse maagde saamgedra het, wat ons moet nastreef.  Die woord vir 
‘wyse’  maagde verwys na voorsiening, wat beteken hulle het betyds 
voorbereiding getref en nie gewag tot op die laaste oomblik nie.  
 
Begin vandag 
 
Die ding van olie, is dat die vorming daarvan gepaard gaan met druk.  Die olywe 
word gemaal en gepars totdat hulle stukkend is.  Dan vloei die kosbare olie eers. 
En is dit nie so dat dit dikwels in die tye wat ons onder geweldige druk is, dat ons 
die olie van die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef nie? Kom ons kyk 
anders na ons krisisse en sien dit as geleenthede om naby aan God te kom en 
gevul te word met ekstra olie. 



 
Toe die Bruidegom uiteindelik kom wou die wyse maagde nie hulle olie deel nie. 
Olie is dus nie oordraagbaar is nie.  Ons kan nie staatmaak op iemand anders se 
verhouding met die Here om ons lampies te vul nie.  Dit is elkeen van ons se eie 
verantwoordelikheid.   
 
Jesus waarsku en sê, waak dan omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal 
gebeur nie.  Met hierdie verhaal, beleef ek weer die dringendheid daarvan om 
nou, vandag voorsiening te maak vir ekstra olie.  Om eerste dinge eerste te 
plaas.  Tyd te maak in die Woord, tyd in sy teenwoordigheid.   
 
GEBED 
 
Jesus, ek wil ook deel wees van die wyse maagde wat saam met U ingaan en 
feesvier. Maak my so honger vir U dat ek daagliks gevul sal word met die 
kosbare olie van U teenwoordigheid Heilige Gees. Help my om nie nalatig te 
wees in my verhouding met U nie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAAN OP TEEN VREES 
 
Die Bybel sê 366 keer vir ons dat ons nie moet vrees nie. Een maal vir elke dag 
van die jaar asook vir die skrikkeljaar!  As God dit nodig ag om dit daagliks vir 
ons te sê beteken dit vrees is ‘n daaglikse realiteit!  Van kleintyd af sukkel die 
mens met vrees, van bang wees vir die donker tot bang wees vir die realiteite 
van ons bestaan – werkloosheid, siekte, swak verhoudings, finansiële probleme, 
toekomsvrese!  
 
As God sê moenie vrees nie, beteken dit nie ons gaan dit nie voel nie.  Dit 
beteken slegs ons moet dit herken en konfronteer.  Vrees is iets wat ‘n mens 
maklik lamlê en jou passief wil maak sodat jy later glo jy kan nie daarteen 
opstaan nie.  Dit verg baie waagmoed en durf om jou vrese te konfronteer.  Prys 
die Here ons hoef dit nie alleen aan te durf nie. 
 
Jesus verstaan 
 
Jesus weet hoe ‘scary’ dit soms is om ‘n mens te wees.  Hy was hier, het in ons 
skoene kom loop en eerstehands kom voel hoe dit is om ‘n mens te wees. Die 
vyand probeer sy bes om ons te laat glo dat ons nie die oorhand oor vrees en 
angs kan kry nie, maar dit is ‘n absolute leuen. 
 
2 Timoteus 1:7 leer ons God het ons nie ‘n gees van vrees gegee nie, maar een 
van liefde, krag en selfbeheersing, so vrees kom beslis nie van Hom af nie. 
Vrees is ‘n gees wat die vyand op ons wil kom plaas. Wanneer ons vrees toelaat 
plaas ons in der waarheid geloof in die vyand, want ons dink God is nie sterk 
genoeg om vir ons deur te kom nie.  
 
1 Johannes 4:18 sê – Daar is geen vrees in liefde nie; maar die volmaakte liefde 
dryf die vrees buite… God ís volmaakte liefde so Hy is die een wat die vrees 
verdryf.  Hy het vir ons sy Gees van liefde kom gee! Daarom is dit so belangrik 
dat ons weet wie Hy in ons is. Ons moet glo wat die Woord sê dat volmaakte 
liefde in ons woon.  
 
Met ‘n vaste wete van die krag van God in ons, kan ons dan opstaan teen vrees, 
maar hoe? Die beste is om Jesus se voorbeeld in alles na te volg. Toe die vyand 
Hom kom versoek het in die woestyn het Hy skrif gebruik om mee te veg en tot 
vandag toe bly die Woord ons swaard.   
 
Hier is ‘n gebed wat saamgestel is uit skrifte vir wanneer vrees weer aan jou deur 
kom klop.  Bid dit hardop want geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur 
God se Woord.  Dit sal jou gees voed en oplig en jou die waagmoed gee om 
deur te druk en in die geloof die oorwinning te behaal. 
 
GEBEDSVERKLARING 
 



Here Jesus, ek sê vandag saam met Dawid, die dag as ek vrees, sal ek op U 
vertrou, so ek kies vandag om my vertroue volkome in U te plaas aangaande my 
situasie.  U is die Almagtige, U is betroubaar! 
 
U is die Een wat tye en seisoene verander, oorloë laat ophou, tronkdeure 
oopmaak, vrylating bring en bevordering gee. Omdat U Woord sê, as U vir my is, 
wie kan teen my wees – sekerlik geen aanslag, siekte of swakheid nie, dan glo 
ek dit!  U wat in my is, is sterkter as hy wat teen my is.  Die wat vir my is, is baie 
meer as die wat teen my is. U is met my, U het my lief met ‘n oneindige liefde en 
daarom sal ek nie vrees nie! 
   
Nie die skrik van die nag of die pyl wat bedags vlieg nie, nie die pes wat in die 
donker wandel of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al is ek in die geveg 
van my lewe betrokke sal ek nie bevrees of beangs wees nie, ek sal nie skrik nie 
want U is met my! Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil 
vrees nie. Ek weier om paniekerig te raak want U veg namens my teen my 
vyande om die oorwinning te behaal en dit dan vir my te gee. Ek onderwerp 
myself aan U gesag en weerstaan alle vrees in my lewe! 
 
Ek sal nie angstig rondkyk nie want U is my God. U versterk my en help my.  U 
hou my vas en red my met U eie reddende regterhand.  Ek weier om afgetrek te 
word deur die vyand, siekte of omstandighede en ek spreek my hele wese aan 
en sê: Boontoe! 
 
Ek sal nie bewe en bang wees nie want daar is geen God soos U my God nie, 
nee daar is geen ander rots nie.  Niemand kan red soos U nie. Ek kies om my oë 
af te haal van wat ek sien en voel en ek plaas nou my oë op U, my Almagtige 
Redder! 
 
U versterk nou my slap hande en struikelende knieë en U sê vir my – Wees sterk 
en moenie bang wees nie, Ek jou God is hier, Ek kom om wraak te neem om jou 
vyande te straf, Ek kom om jou te red. 
 
Dankie Jesus dat U reeds gekom het, U het gesterf namens my en U het my 
swaarkry reeds gedra.  U het weer opgestaan en dieselfde krag wat U uit die 
dood opgewek het leef nou in my.  Daarom sal ek opstaan uit my vrese, dit van 
my afskud en ek sal die oorwinning beleef wat U reeds vir my gewen het. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEES ‘N TROOSTER 
 
In die tye van ons lewens waar omstandighede ekstreem is, is een van die 
grootste behoeftes van die mens om getroos te word.  Met 6 kleindogters in ons 
familie sien ek hoe ‘n groot deel van ‘n ma, pa, ouma en oupa se dag spandeer 
word om ‘n kleintjie te troos. As mens so klein is in so ‘n groot onbekende wêreld 
is niks so lekker as om in jou mamma se arms vertroos te word nie. Dit is bekend 
en veilig en laat ‘n klein ou lyfie sommer vinnig ontspan. 
 
Die woord troos beteken om vas te hou en te sus.  In Amerika is daar ‘n program 
vir terminale siek pasiënte. Vrywilligers kom, klim saam met die pasiënt in die 
bed en hou net die persoon vas en sus en vertroos hulle vir so lank as wat hulle 
dit nodig het. Om iemand te troos verander nie noodwendig sy omstandighede 
nie, maar dit vergemaklik sy pad. 
 
In Job se lewe was dit presies wat hy nodig gehad het. Hy het meer verloor in 
een dag as wat meeste mense nie  kan bymekaar maak in ‘n leeftyd nie!  Al sy 
vee, sy besittings, meeste van sy werkers en dienaars en al tien sy kinders. Asof 
dit nie genoeg was nie, het hy sy gesondheid ook verloor. Dit is so ekstreem 
soos kan kom!  
 
Sy drie vriende het saam ooreengekom om hom te gaan troos en toe hulle hom 
sien, het hulle hom nie eers herken nie! Hulle het hardop begin huil, hulle klere 
geskeur en vol stof gegooi en vir sewe dae het hulle saam met hom op die grond 
gesit sonder om ‘n woord te sê. Tot dusver het hulle uitstekend gedoen. 
 
Beskuldigings troos nie 
 
Maar dan begin hulle praat en tussen die drie van hulle beskuldig hulle hom dat 
hy onreg gepleeg het, dat hy God vergeet het en dat hy nie mag aandring daarop 
dat hy onskuldig is nie. Job verduidelik baie mooi hoe mens voel as jou vriende 
jou so behandel in Job 6:15. Hy sê dat hulle soos ‘n droë rivierloop is wanneer 
die gloeihitte kom. Jy verwag troos en verfrissing maar word net teleurgestel. 
 
Net die feit dat jy belangstel in tye van droogte, is soms al troos genoeg. Om 
saam te voel met wat daardie persoon deurgaan gee oneindige vertroosting.  
Vriende word nie afgesit deur wat hulle sien, hoor of ruik nie. Job 6:21 – Julle het 
skaars my treurige toestand gesien of julle skrik. Soms is die lewe morsig as 
mense deur ekstreem tye gaan.  
 
Job was so geweldig depressief dat hy in Job 3:26 sê – Ek het geen rus en geen 
vrede nie, geen verposing nie, net angs. Hy wou met alle geweld net doodgaan! 
Maar dit is hoe mense voel as hul geweldige verlies gely het. Dikwels word sulke 
mense dan vermy deur hulle vriende want dit skrik hulle af. Prys die Here dat die 
Woord sê dat God nie mense wat swaarkry verag nie. 
 



Vriende wat vriende troos sê nie veel nie, want hulle weet hulle het nie al die 
antwoorde nie. Hoe het Jesus sy vriende vertroos? Toe Lasarus dood is en 
Jesus uiteindelik by die graf opdaag, kom sy twee susters een na die ander uit 
en sê vir Hom, Here as U net hier was, dan sou hy nie gesterf het nie.  Jesus 
antwoord Martha – Ek is die opstanding en die lewe en toe Maria vir Hom 
dieselfde sê, antwoord Hy niks, maar die Bybel sê Hy het gehuil.  
 
Hieruit kan ons baie leer. Jesus het nie baie woorde gespreek nie, net ‘n bietjie 
woorde maar dit was waarheid.  Job sê in Job 16:3 – Kom daar geen einde aan 
julle sinlose gepraat nie? Dikwels wanneer mense swaarkry weet ons nie wat om 
te sê nie, so ons sê te veel en in die proses maak ons meer seer as om te help. 
Jesus het met waarheid en trane getroos. En dit is die mees effektiefste manier 
van vertroosting.  
 
Voel saam 
 
As mense groot verlies gely het, moenie te veel sê nie, huil saam.  Maar as jy 
moet praat, laat dit waarheid wees. Een sin van waarheid beteken meer as baie 
leë woorde. Dit is nodig dat ons die Woord sal ken, sodat ons altyd reg is om ‘n 
woord van vertroosting aan te bied.  
Wanneer iemand swaarkry, moenie vir hulle ‘n lesing aanbied nie – luister liewer.   
 
In plaas van veroordeling, gee vertroosting. Spreuke 11:25 sê – Wie die dors 
van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. As jou vriende deur moeilike tye 
gaan, moenie dink dankie tog dit is nie ek nie! Verfris hulle met jou troos en maak 
seker dat wanneer jy dit nodig het, jy dit ook sal ontvang. 
 
GEBED 
 
Vader, maak jy sensitief om U hart van liefde vir mense te ervaar. Help my om ‘n 
ware vertrooster te wees sodat mense U opregte liefde deur my sal beleef.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONS BRUIDEGOM  
 
Voor ons dogter se troue was ek vir maande tot oor my ore toe in troureelings.  
En tussen die heerlike chaos van al die  geskarrel, was daar een feit wat gedurig 
na vore gekom het.  Die parallel tussen wat hier gebeur en wat vir ons as bruid 
van Jesus voorlê.  So dikwels was ek oorweldig deur die wete dat my Hemelse 
Bruidegom besig is om dinge in plek te kry om daardie fees van alle feeste 
absoluut perfek te kry, vir my?!   
 
Ons skoonseun is beroep na ‘n gemeente in Kuruman en moes reeds ‘n paar 
maande voor die troue daar begin. Sy was by ons en ons kon eerstehands deel 
wees van die opwinding, die afwagting, die verlange, die voortdurende ‘gushing’ 
oor die bruidegom asook die stywe telefoonrekening!   
 
Hoe die bruidegom moeite doen om sommer ‘n hele dag te ry om net ‘n paar 
kosbare ure saam te kan spandeer.  En ek sien, die bruidegom se grootste 
begeerte is om by die bruid te wees en andersom ook.  Here, sien U ook so uit 
daarna om ewig saam met my te wees?  
 
‘n Passievolle bruid 
 
Ek word oorweldig met die besef dat Jesus, God in die vlees, my sy bruid noem!  
Om met God self te mag trou?  Praat van ‘n ‘perfect husband’! En gedurig vra ek 
myself af,  is ek ‘n waardige bruid vir die Koning van alle konings?  Tree ek op 
soos ‘n bruid in afwagting?  Is ek passievol oor Hom?  En ek bid, asseblief Jesus 
herstel my eerste liefde!  Ek wil U passievol liefhê en ‘n konstante begeerte hê 
om altyd by U te wees.  Ek wil U behaag in alles wat ek doen en maniere soek 
om U te eer en U gelukkig te maak.  Om my alles vir U te gee, my begeertes en 
idees neer te lê in ruil vir wat U behaag, dinge wat U sal verheerlik, wat U 
aanbidding en bewondering sal bring van almal wat ek mee te doen kry.   Om te 
spog met U ‘splendour’ en majesteit en liefde dat ander U ook sal begeer. 
 
Soms is ons so besig om te leer van die koninkryk dat ons skoon vergeet van die 
Koning self!  In plaas van om vir Hom te werk, kom ons gesels met Hom, vertel 
Hom van alles in ons lewens.  Inteendeel Kolossense 3:4 sê Hy is ons lewe. Bou 
net weer ‘n slag verhouding met Hom sonder al die fieterjasies wat godsdiens 
van ons verwag.  Praat, luister, lag – is dit nie wat ‘n verhouding laat slaag nie?  
Betrek Hom nie net by elke krisis nie, maar ook by die alledaagse vreugdes  en 
vervelige takies.  Hy wil vir ewig sy lewe met ons deel!   
 
Natuurlik stel Hy belang in elke gedagte, hartseer, oorwinning of teleurstelling  
wat ons beleef.  Hy is dan ons Bruidegom!  Hy wil een wees met ons.  Hy is daar 
om ons te help, maar meer as dit, om ons lief te hê!   
 
Sy sielsgenoot 
 



Hoe meer ons sy aangesig aanskou, hoe meer word ons soos Hy.  Hoe meer 
word ons ‘n waardige bruid, ‘n pasmaat, ‘n sielsgenoot vir die Koning van 
konings.   Iemand wat goed is, wat oorloop van liefde, genade, vrede, 
verdraagsaamheid.  
 
In 2 Korintiërs 3:18 leer ons – En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 
‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander 
na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid...    Volgens 1 Korintiërs 2:8 is 
Jesus die heerlikheid van God.  Deur Hom te aanskou, word ons soos Hy! 
 
In ‘n goeie verhouding is die fokus dikwels op die behoeftes van die ander een 
en nie jouself nie.  1 Kronieke 16:11 sê – …soek sy aangesig altyddeur.  Nie sy 
hand vir dit wat Hy vir ons kan gee nie, nie sy krag wat ons moet kom uitred uit ‘n 
gemors nie, nie sy guns sodat ons ‘n gemaklike lewe kan lei nie.  Sy aangesig!  
Dit praat vir my van verhouding.  Dat ons kan sien hoe Hy voel, wat Hom bly en 
hartseer maak.  Om te sien hoe kyk Hy na ons en ander, hoe praat Hy met 
mense.  Hoe voel Hy oor mense.  Sodat ons dit kan naboots en in dieselfde 
Gees optree.  Psalms 34:6 sê dat die wat Hom aanskou se gesigte straal.   
 
Dan die absolute oorweldigende vreugde wanneer die groot dag wel arriveer.  Dit 
is amper onbeskryfbaar lekker en al die moeilike tye van wag en die harde werk 
om aan ‘n langafstand verhouding te werk  val weg en verdwyn asof dit nooit 
eers gebeur het nie.  Die stralende gesigte vertel die storie, al wat saak maak is 
dat hulle dit gemaak het, dat die wagtyd verby is en dat hulle nooit weer apart 
hoef te wees nie. 
 
GEBED 
 
Jesus, so wil ek vir U my hemelse Bruidegom wag.  Vol verlange, totaal 
uitverkoop,  oorborrelend van liefde vir U, ongeduldig om vir ewig saam met U te 
wees.  Gedurig besig om maniere te praktiseer om U beter te leer ken en altyd U 
aangesig te soek . Om uit te vind wat U behaag, wat U sal bederf, wat U sal laat 
sien hoe lief ek U het!   
 
Maak my so dors vir U dat daar niks in my lewe sal wees wat ek meer begeer as 
U nie.  Om vervuld te wees in U teenwoordigheid, sekuur in U liefde, vertroos in 
U arms en oorvloeiend met U liefde. Sodat ek totdat U kom, soos U kan wees vir 
U én vir die om my wat U so nodig het. Totdat ek vir ewig en ewig saam met U 
kan wees! 
 
 
 
 
 
 
 



JY HET ‘N GOD 
 
Onthou jy Daniel se drie vriende Sadrag, Mesag en Abednego?  Hulle het nie vir 
moeilikheid gesoek nie.  Hulle was ewe besig om met hulle normale dagtake aan 
te gaan toe hulle skielik in ‘n krisis gedompel word.  Koning Nebukadneser het ‘n 
groot beeld van homself laat oprig, dertig by dertig meter groot.  Hy laat toe al die 
verskillende leiers kom uit al die provinsies vir die inhuldiging daarvan.  Dan 
sodra die musiekinstrumente begin speel het, moes almal buig voor die beeld in 
aanbidding.   
 
Kyk in Daniel 3: 2 – Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die 
goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, 
die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die 
provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat 
oprig het. 
 
Sien jy dat dit net die leiers was wat moes kom en wat moes aanbid voor die 
beeld?  Onthou, vir wie meer gegee is, word meer van verwag.  So weet net, die 
druk wat jy tans beleef of die vurige omstandighede waarin jy jouself vind, is heel 
waarskynlik nie as gevolg van foute wat jy gemaak het of moeilikheid wat jy gaan 
soek het nie nie.    Dit is bloot omdat jy ‘n leier is in sy koninkryk.  Dalk is jy net ‘n 
leier in jou gesin of ‘n  voorloper in geloof. 
 
Wat my werklik seën van die drie, is hulle absolute vaste vertroue in hulle God.  
Hulle val nie in vrees en bewing voor hulle vyand en begin pleit vir hulle lewens 
nie, maar weet onmiddellik hoe om die situasie te hanteer.  Eers sê hulle vir die 
koning dat hulle dit nie eers nodig ag om hom te antwoord nie.  Hoe seker van 
jou saak moet jy wees om so vol durf op te tree met ‘n doodsdreigement wat oor 
jou kop hang? Hulle vat net nie nonsens van hulle vyand nie!  Hoor wat sê hulle 
in Daniël 3:17 – Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red 
uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 
 
Ken Hom 
 
Wat maak hierdie drie mans die kampioene van geloof wat hulle is?  Eerstens is 
hulle vas oortuig wie hulle God is en hulle weet dat hulle weet dat hulle in 
verhouding met Hom is.  Dan weet hulle verseker waartoe Hy in staat is en ook 
hoe Hy oor hulle voel.  As jy nie jou God werklik ken nie, sal jy twyfel aan sy 
vermoë om jou te red.  Daniël 11:32 sê – die volk wat hulle God ken, sal vashou 
en optree.  Jy sal nie net die vermoë hê om sterk te staan nie, maar ook die insig 
hoe om op te tree.  Wat my verstom is dat hulle nie eers daardie tyd die voorreg 
gehad het om die Bybel te hê  soos ons vandag nie.  Hulle persoonlike 
verhouding met Hom het hulle daardie waagmoed gegee!  Hoe lekker om te weet 
ons dien presies dieselfde God en dan het ons nog boonop  sy Woord ook om 
ons te leer wie Hy is.  Dit beteken ons kan met presies dieselfde sekerheid sê:  
Ons het ons God vir wie ons dien in die bek van die vuuroonde van ons lewens. 



 
Jy’s nie ‘n weeskind nie 
 
Wat vir my kosbaar is, is dat ons nie alleen krisisse hoef te trotseer nie. Ons is 
nie weeskinders nie, ons het ‘n God wat in verbond staan met ons.  Neem ‘n 
besluit om onwrikbaar te vertrou op jou God se krag en sy bereidwilligheid om 
jou te red.  Om te weet dat jy weet dat Hy daar is vir jou, ongeag wat jy tans 
beleef.  Die rede vir hierdie vaste wete is omdat sy Woord waar is en Hy  sê dat 
Hy ons nooit sal verlaat of begewe nie.   
 
Sekerlik was dit nie maklik om in die opening van die vuur en in die 
teenwoordigheid van ‘n koning wat wit van woede  was, sulke geloofstellings te 
maak nie.  Dikwels is ons omstandighede soos vyande wat woedend optree teen 
ons en wie se enigste plan is om ons te vernietig.  Onthou net, jou grootste krisis 
lei gewoonlik tot jou grootste ondervinding.   
 
Ek kan nie dink dat daardie drie se lewens ooit weer dieselfde was daarna nie.  
Hulle het nie net geestelik gegroei nie, maar bevordering gekry juis deur die 
koning self.  En wanneer jy anderkant jou vuuroond uitkom, sal jy sterker wees in 
elke area en God sal jou verhoog.   
 
Hoe ons optree in die vuur bepaal ook hoe die wêreld ons God sien.  Daniël 3:28 
– Toe sê Nebukadnesar:  Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom 
die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. En later – 
Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie.  Staan dus vas 
en tree op in die Naam van jou God want niemand kan red soos Hy nie! 
 
GEBED 
 
Jesus, ek verklaar dat U my God is en dankie dat U altyd daar is vir my! Ek staan 
met groot vrymoedigheid in die bek van die vuuroond wetend hoe U oor my voel, 
vol vaste vertroue in U goedheid en vermoë om my uit te red. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIE IS BY JOU? 
 
Dit lyk vir my toe Dawid gesê het, met my God loop ek ‘n bende storm en spring 
ek oor ‘n muur, het hy iets geweet wat ons nie vandag besef nie. Hy het geweet 
wie sy God is. Ek weet nie van jou nie, maar in die natuurlike gaan ek nie alleen 
‘n bende stormloop nie!  Maar as ek weet die sterkste mag in die heelal is met 
my, wel, dit is ‘n ander storie. 
 
Net soos met Daniel se drie vriende, het Dawid nie net van God geweet nie.  Hy 
was ook in ‘n verhouding met Hom. Dit was vanuit sy verhouding met die 
lewende God wat hy die durf en waagmoed gehad het om die leeu, die beer en 
selfs die reus storm te loop. 
 
Die ding wat ons doen, is om op ons eie aan te gaan met ons lewens en God 
eintlik te ignoreer en dan skielik as ‘n krisis opduik wil ons op sy knoppie druk. En 
as Hy nie dan spring nie, het ons die vermetelheid om kwaad te word vir Hom!  
Maar wat hierdie manne gedoen het, was om in ‘n daaglikse verhouding met God 
te lewe.  
 
Kyk nou maar vir Lasarus en sy suters, hulle het ‘n vriendskapsverhouding met 
Jesus gehad.  Jesus het gereeld by hulle gekuier, Hy het daar oorgebly en saam 
met hulle geëet. Toe kom daar ‘n dag wat hulle ‘n familiekrisis het.  Lasarus het 
siek geword en gesterf en Jesus kom en doen een van die grootste wonderwerke 
ooit!  Hy bring sy vriend terug uit die dood!  Uit ‘n situasie wat onomkeerbaar 
was, maak Jesus die onmoontlike moontlik. 
 
Hoe meer ons in normale omstandighede verhouding bou met ons God, hoe 
makliker sal dit vir ons wees om die onmoontlike van Hom te verwag in ‘n krisis.  
Omdat ons teen daardie tyd presies sal weet waartoe Jesus in staat is en as 
gevolg van ‘n vertrouensverhouding met Hom, sal ons die geloof kan beoefen om 
saam met Hom daardie bende storm te loop! Dan kan ons ook sê, met my God 
oorkom ek hierdie siekte.  Met my God oorwin ek die dood in my finansies, 
huwelik of gesinslewe. 
 
Ken jou verbondsvennoot 
 
Dit is mos baie makliker om iemand te vertrou wat jy goed ken, nie waar nie?  So 
jou verhouding met Hom lei daartoe dat jy jou verbondsvenoot leer ken. Dit maak 
jou dapper genoeg om te staan teen die onmoontlike situasies in jou lewe. ‘n 
Verbondsverhouding het so gewerk. Sê nou maar daar was ‘n familie wat fisies 
maer en klein gebou was, maar intelektueel baie sterk was. Dan het hulle 
verbond gesluit met ‘n familie wat fisies die vermoë gehad het om te kon veg.  So 
het die een die se swakheid die ander se krag geword.  
 
Verstaan jy nou hoekom Dawid geweet het hy kan maar die reus storm?  Hy het 
sy verbondsvenoot geken en besef hy kan maar net die klip gooi, maar God wat 



saam met Hom was, kon die klip genoeg momentum gee om ‘n reus in een hou 
dood te maak. 
 
Een van die maniere om jou God te leer ken vir wie Hy is, is om jou gedagtes te 
vul met Hom. Die Engels sê dit mooi in Jesaja 26:3 – You will keep him in 
perfect peace, whose mind is stayed on You, because he trust in You.  In 
Afrikaans het ons nie regtig ‘n woord vir mind  nie, so ons vertaal dit as 
gesindheid, siel of gedagtes. 
 
Weet jy wat beteken die woord mind hier? Dit beteken imagination.  So wat God 
eintlik vir ons sê, is dat as ons ons verbeelding vul met wie Hy is, dit vir ons 
makliker gaan wees om Hom te vertrou.  En dan sal Hy ons in perfekte vrede 
bewaar omdat ons gesindheid standvastig sal wees as gevolg van ons kennis 
van Hom!   
 
Wie is die grootste? 
 
Kyk wat sê Maria in Lukas 1:46 – My siel maak die Here groot.  Die Engels 
verduidelik dit verder – my soul magnifies the Lord.  Jou siel is jou gedagtes, 
emosies en denke.  Dit is ook waar jou verbeelding geleë is. Dit is soos om ‘n 
vergrootglas te neem, dit op die Woord te plaas en dan deur jou verbeelding en 
gedagtes God te vergroot.  Is dit dan nodig om God te vergroot?  Nie van waar 
Hy kyk nie, Hy weet wie Hy is!  Hy het nie nodig om Homself te vergroot nie, dit 
is ons wat nodig het om te weet en te leer hoe groot Hy is!  
 
Die rede hiervoor lees ons in Klaagliedere 1:9 waar Jeremia bid en sê – Sien 
my ellende raak, want die vyand hou hom groot.  Omdat dit vandag nog gebeur 
dat die vyand hom groot hou in ons lewens, het ons nodig om in ons eie 
gedagtes ons God, ons verbondsvenoot, groot te maak tot ons besef wie Hy 
werklik is.  Dan sal geen omstandigheid ons kan vertel dat ons nie kan oorwin 
nie! 
 
Neem nou maar ‘n vers soos Psalm 147:5 – Onse God is groot en ryk aan krag; 
sy verstand is oneindig.   Skryf dit uit, plak dit teen jou yskas op, sit dit langs jou 
bed en lees dit vir ‘n week lank elke dag ‘n paar maal. Weet jy wat gebeur as ‘n 
krisis opduik? Jy weet wie by jou is! En jy en God bestorm daardie muur en 
spring lag-lag oor hom. 
 
GEBED 
 
Vader ek is jammer dat ek die grootte van my vyand bo U verhef het. U is 
Almagtig, tot alles in staat en U is in verbondskap met my. Van nou af gaan ek 
myself en my probleem vertel hoe groot my Vennoot is. 
 
 
 



HOE OM GOD TE BEHAAG  
 
Van die eerste dag af wat ek my man Gary gesien het, het hy my knieë lam 
gemaak!  Jy ken mos daardie gevoel as iemand by ‘n vertrek instap, jou oog 
vang en dit voel vir jou jy smelt net daar op die ‘spot’!  Jy verander in jellie of 
spaghetti en kan nie een samehangende woord uitkry nie, net ‘n verspotte 
glimlag wat net nie wil wyk nie. 
 
Nou na tientalle jaar saam, gebeur dit nie meer elke slag wat ek hom sien nie.  
Kan jy jou voorstel, ‘n mens sal van geen nut wees vir enige iemand nie!  Tog is 
daar baie tye…  Maar ons verhouding het gegroei van lawwe verliefdheid en 
jellie knieë na ‘n diepe kennis en wete van die liefde wat ons vir mekaar voel en 
ons grootste begeerte is steeds om saam met die ander persoon te wees.   
 
Nou in ons verhouding met Jesus gebeur dit dikwels baiemaal dieselfde.  In die 
begin is alles net hoendervleis.  Dan namate ons groei in ons verhouding met 
Hom is dit soms asof Hy meer van ons vra.  In die beginjare, was dit vir my die 
maklikste ding om God se teenwoordigheid tasbaar te beleef.  
 
Vertrou sonder hoendervleis 
 
Toe skielik is dit ‘n heel ander fase. Hier sit ek in die middel van ‘n woestyntyd 
van siekte in my lewe en ek voel waaragtig niks nie!  Hoe het ek nie by God 
gekla daaroor nie, maar ek het geweet Hy is besig om my uit te daag om my 
verhouding met Hom na ‘n dieper vlak te neem. Skielik wou Hy hê ek moet Hom 
liefhê en vertrou nie as gevolg van fisiese gevoelens nie, maar deur middel van 
die kennis wat Hy vir my openbaar deur sy Woord.  My verhouding met Hom was 
nie meer gebaseer op hoendervleis ervarings nie, maar ‘n diep wete van wie Hy 
is en hoe Hy oor my voel.  ‘n Mens is tog ook nie lief vir iemand net op grond van 
wat jy fisies ervaar nie!  Dit gaan oor veel meer! 
 
Om Jesus lief te hê en geloof te beoefen as alles goedgaan is die maklikste ding 
ooit,  maar dit is wanneer jou omstandighede ongoedgunstig word dat daardie 
liefde getoets, beproef en gevestig word.  As twee mense net verlief is, is dit 
heerlik maar daar is nog geen ‘commitment levels’ nie.  Dit is wanneer julle saam 
‘n paar sakke sout opgeëet het, dat jy besef dat verliefdheid alleen eintlik so 
oppervlakkig is.  Gary spot altyd en sê omdat hy alreeds ‘n ‘soutie’ is hoef ons 
nie sakke sout op te eet soos ander mense voor ons huwelik werk nie.  Maar glo 
my, ons het ook in ons lewens al sout deurgewerk! 
 
Dan aan die ander kant van ‘n soutmyn, wanneer jy weet dat jy weet dat julle 
mekaar liefhet en bereid is om te veg vir mekaar en alles neer te lê vir daardie 
liefde, dan bring dit ‘n vreugde en ‘n stabiliteit wat ongeken is.  Dis is die ware  
Jakob wat jy nie bereid is om in te ruil sodat jy die moeilike tye kon vryspring nie.  
Dan kan jy net vir mekaar kyk en net daarin is daar ‘n wêreld se geborgenheid. 
 



Wat is Sy behoefte? 
 
In ‘n goeie huwelik, vra jy jouself gereeld, wat sal my maat behaag en hom of 
haar vreugde verskaf?  En dan strewe jy daarna om dit te doen! Nou lees ons in 
Efesiers 5:10  in die Engelse Bybel – And find out what pleases the Lord.  Dan 
antwoord die Bybel dit self in Hebreërs 11:6 – Sonder geloof is dit onmoontlik 
om God te behaag.  Dit is steeds geloof wat Hom behaag!  God vind genot 
daarin wanneer ons glo wat Hy vir ons sê, glo wat in sy Woord staan, glo dat Hy 
is wie die Bybel sê Hy is en dat hy die beloon wat Hom soek.  Glo dat wanneer 
ons lees dat Hy ons liefhet, dit wel so is! 
 
Soms gun God ons wonderlike tye in ons verhouding met Hom waar jy Hom 
ervaar en sy teenwoordigheid so tasbaar is dat jy oorweldig voel deur sy liefde 
en genade.  Maar dit is in die elke dag se getroue volgehoue geloofspad en 
diepe wete, wat ons ons liefde vir Hom bewys en Hom behaag.   
 
Geloof is egter dikwels vir ons abstrak.  Dit voel half of dit ‘n hoogheilige term is 
wat niemand regtig verstaan nie en ook nie weet hoe om in die regte lewe 
prakties van toepassing te maak nie. Nou lees ons in Hebreërs 11:1 – Om te 
glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die 
dinge wat ons nie sien nie.  Geloof is dus ‘n vaste wete van dinge wat ons nie 
sien en dikwels ook nie voel nie! 
 
 
So ‘n tydjie terug het ek ‘n besluit geneem om my geloof in God deur te trek selfs 
in my stiltetyd in.  Want dit bly ‘n area waar die vyand ‘n mens aanval en jou wil 
wysmaak dat as jy nie elke keer ‘n ‘hoendervleis’ ervaring met God het nie, dat jy 
dit gemis het.   
 
Nou wanneer ek my afsonder herinner ek myself dat ek glo (weet) dat wanneer 
ek bid, Hy my dadelik hoor en ek verwelkom word in sy troonkamer. Ek glo in die 
absoluutheid van sy vergifnis wanneer ek vra dat Hy my skoonwas in sy bloed.  
Ek het ‘n vaste wete dat wanneer ek Hom loof en aanbid, Hy dit ontvang en 
geniet.  Ek is oortuig dat as ek vra dat Hy my opnuut vul met sy Gees, Hy dit 
doen of ek dit fisies ervaar of nie.  Dan stap ek uit met ‘n diepe wete dat ek 
oorspoel is met sy teenwoordigheid, wysheid, liefde en krag. 
 
GEBED 
 
Vader ek wil my liefde aan U bewys deur U te behaag deur geloof. Daarom glo 
ek dat as ek vra dat Hy met my praat, U dit doen en wat ek hoor wel U is of wat 
ek in die Woord lees U boodskap vir my is. Ek is seker dat wanneer ek vra dat U 
vir my geleenthede sal skep om deur U gebruik te word, U dit doen en ek sien uit 
daarna met ‘n verwagting. 
 
 



ANKERS IN JOU HART 
 
Almal van ons word van kleintyd groot met ŉ sekere persepsie van wie en wat 
God is. Hierdie persepsie word oor baie jare gevorm deur wat jy by die 
Sondagskool leer en vanaf die preekstoel hoor. Jou eie persoonlike ervarings 
van God het ook ŉ belangrike impak op jou persepsie van Hom. 
 
Daar was ŉ sekere tyd in my lewe wat ek God gesien het as hierdie kwaai 
persoon wat om elke hoek en draai met my wou raas. Ek wou net die heeltyd 
koes! Ek het Hom op ŉ afstand gehou omdat ek so bewus was van my eie 
tekortkominge. Ek was eintlik so bang ek stel Hom teleur! 
 
Dit kon nie verder van die waarheid af gewees het nie! Hoe langer ek God ken 
hoe meer intens bewus raak ek van sy absolute goedertierenheid. Nahum 1:7 sê 
Die Here is goed, Hy is ŉ toevlug in tyd van nood, Hy sorg vir dié wat by Hom 
skuil. 
 
Soos wat ek deur die Evangelies lees, val dit my op hoe vol empatie Jesus se 
hart vir mense is.  Veral vir die wat swaarkry en behoeftig is. Hy skaar Hom juis 
by die siekes en die sondaars omdat hulle Hom die nodigste het.  
 
Waarhede word gevestig in donker tye 
 
Soos wat ek terugkyk oor my lewe, kom ek agter dat ek God die meeste ervaar 
het gedurende tye wat dinge die slegste gegaan het. Juis gedurende daardie 
uitmekaarvaltyd toe dit vir my gevoel het asof Hy baie ver was, was Hy die 
naaste aan my en het Hy sekere ankers in my hart kom vasmaak.  
  
Een van die belangrikste ankers, is dat Hy uit en uit goed is! Dis interessant dat 
ek die goedheid van die Here die beste ervaar het toe dit die slegste met my 
gegaan het. Dis partykeer maklik om in die goedheid van God te glo wanneer 
dinge voor die wind gaan – daar is dan niks wat pla nie en jy het geen twyfel in 
God se seëninge nie. Maar dis wanneer tye donker en onstuimig is, wanneer 
hierdie waarheid diep in jou hart kom lê en ŉ anker word waaraan jy vir die res 
van jou lewe kan vashou.  
 
Moeilike tye het die vermoë om ons ware karakter na vore te bring, wanneer jy al 
jou toys uit die cot gooi en dikwels is dit juis dan wanneer God jou met sy 
aanvaarding en liefde oorspoel. Jy ervaar God as hierdie liefdevolle Vader in wie 
se oë jy niks verkeerd kan doen nie. Dis dan wanneer jy werklik besef hoe 
volmaak Jesus se genadewerk aan die kruis was. Dat geen van jou werke of 
gebrek daaraan sy liefde vir jou kan blus of verminder nie. 
 
Hy bly in beheer 
 



Die ander baie belangrike anker is die diep wete dat God in beheer van jou lewe 
is al wankel die aarde onder jou. Watter absolute rus en vrede bring dit nie om te 
weet dat God in beheer van sake is nie? Hoeveel makliker is dit dan nie om Hom 
te vertrou met jou hele lewe nie! 
 
Kyk net hoe God self geken wil word wanneer Hy in Jeremiah 9:24 sê – Laat 
hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken. Ek is die Here. Ek 
bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want in die dinge het Ek ŉ behae 
sê die Here. Die Engelse vertaling sê dat Hy goedheid beoefen...  Hoe wonderlik 
is ons God nie! 
 
G’n wonder Paulus sê aan die einde van sy lewe dat hy geen ander begeerte het 
as om God nog beter te leer ken nie. Kom ons ken Hom ook vir wie Hy werklik is. 
Ken Hom genoeg om Hom te vertrou en rus te vind in sy begeerte om vir jou 
goed te wees! 
 
GEBED 
 
Jesus die vrede en stabiliteit wat dit bring om te wéét dat U goed is en dat U 
weet van my en in beheer van my lewe is, is wonderlik! Ek wil U goedheid net 
nog beter leer ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAAT DIE VYAND VLUG 
 
Dis in die vyand se karakter om te steel, te roof en dood te maak. Maar, Jesus 
het gekom dat ons lewe in oorvloed mag hê volgens Johannes 10:10. Dit is baie 
maklik om te onderskei of iets in jou lewe van God óf van die vyand af kom. As 
dit dood bring, kom dit van die vyand af. As dit lewe bring, kom dit van Jesus af. 
Die vyand se werke is meestal baie duidelik sigbaar in jou lewe want hy gedra 
hom soos ŉ brullende leeu in jou gesig! Ons weet almal as hy besig is om ons 
aan te val! 
 
Ons moet onsself egter altyd afvra: waarmee is God tans besig in my lewe?  Die 
Bybel leer ons dat God werk en dat niemand Hom kan keer nie.  Dit maak dus 
nie saak hoe moeilik dinge in jou lewe is nie. Die vyand mag dalk besig wees om 
jou te treiter, maar terselfdertyd is God besig om sy meesterplan van lewe in 
oorvloed vir jou in werking te stel. As ons ons oë op God se werke plaas en 
onsself aan sy wil onderwerp, word dit maklik om die vyand te weerstaan. 
 
Maak jou vyand deurmekaar 
 
Ons lees in Jakobus 4:7 – Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die vyand 
en hy sal van julle vlug. Die woord weerstaan beteken “to act in opposition, to 
baffle and to disappoint. Hoe lekker is dit nie om die vyand deurmekaar te maak 
en teleur te stel nie?! God wil hê dat wanneer die satan iets in ons oor fluister 
moet ons dit teenstaan en sterk opposisie daarteen bied.   
 
Die vyand kom elke keer met dieselfde taktiek en ons reageer elke keer 
dieselfde! Hy druk al dieselfde knoppies van seer in ons lewens en dit laat 
telkens ongeloof en twyfel weer na vore kom. Ons moet leer om anders as 
gewoonlik op te tree sodat hy nie in sy doel sal slaag nie, maar eerder op die 
vlug sal slaan. 
 
Veronderstel jy worstel met verwerping; die duiwel sal ŉ situasie of iemand 
gebruik om iets te sê om jou nog dieper te laat glo dat jy nie goed genoeg is nie. 
Die duiwel wil hê dat jy sy leuens onwrikbaar sal glo.  
 
Die oomblik wat jy dit persoonlik opneem, glo jy die leuen heelhartig en 
onmiddellik trek dit jou af. Ons moet ŉ aanval van die vyand dadelik kan herken 
sodat ons dit met die waarheid kan teenstaan. In plaas daarvan om volgende 
keer saam te praat en te sê dat jy niks werd is nie, sê eerder vir jouself dat God ŉ 
welbehae in jou het. Herinner jouself dat jy die bruid van die Allerhoogste is en 
dat jy kosbaar vir Hom is. Onthou dat jy die appel van sy oog is! Dit is hoe jy die 
vyand se leuens verwerp en eerder kies om die waarheid te glo en dit jou eie te 
maak! 
 
Dalk sukkel jy met ŉ siekte en voel jy voortdurend sleg. Moenie toelaat dat die 
vyand vrees en moedeloosheid in jou opwek nie. In plaas daarvan om saam met 



die probleem te praat, sê eerder vir jouself: Die lyding van die teenwoordigheid 
kan nie opweeg teen die heerlikheid wat besig is om in my geopenbaar te word 
nie! Die waarheid is altyd sterker as die leuen. Glo my, kort voor lank sal die 
vyand agterkom jy val nie meer vir dieselfde truuks nie en sal hy van jou af 
wegvlug.    
          
Herken die leuen 
 
Iemand het ‘n verhaal vertel waar God satan konfronteer en hom beveel om al sy 
wapens te oorhandig. Satan het die een na die ander wapen uitgepak en 
neergelê totdat daar net een oor was. Hy wou dit egter nie oorgee nie. Toe God 
hom vra wat die wapen is, is sy antwoord: “Ontmoediging, omdat dit elke keer 
werk.” 
 
Is dit nie so dat as ons moed verloor, dan sien ons vir niks meer kans nie?  As jy 
in ŉ moeilike situasie is, gee vasberadenheid jou die moed om aan te hou en uit 
te hou.  
 
Die Bybel sê dat satan die vader van alle leuens is. Hy gebruik leuens as een 
van die wapens om ons mee aan te val. Hy wil gedurig vir jou kom vertel dat jy 
dit nie gaan maak nie. Hy wil hê dat ons moet ophou om God se Woord te glo! 
Ons moet ontmoediging bly weerstaan. As jy weer mismoedig voel en vir jouself 
vertel dat jy dit nie gaan maak nie en dat jou situasie nooit gaan verander nie, sê 
hardop vir jouself: Ek weier om mismoedig te wees want met my God loop ek ŉ 
bende storm en spring ek oor ŉ muur! 
 
Ons vergeet soms dat satan ŉ vervloekte wese is.  In die tuin van Eden het hy in 
die vorm van die slang die mens kom verlei en as gevolg daarvan het God hom 
vervloek. Dit beteken dat alle planne wat hy teen jou smee, reeds vervloek is. Hy 
kan nie wen nie. Jesaja 54:17 sê – elke wapen wat teen jou gesmee word, sal 
niks uitrig nie. Dit is die erfdeel van die knegte van die Heer. Dit is ons erfdeel om 
as oorwinnaars uit die stryd te tree!  Omdat ons dus weet dat ons die oorlog klaar 
gewen het, hoef ons nie mismoedig te raak as dit soms voel asof ons ŉ veldslag 
verloor het nie.   
 
GEBED 
 
Dankie Jesus, ek is nou maar eenmaal die geseënde van die Here en in U is ek 
meer as oorwinnaar!  Ek stem saam met die waarheid van U Woord vir my lewe.  
Dankie dat dit my sterk genoeg maak om die vyand teleur te stel en te oorwin! 
 
 
 
 
 
 



WEES NET ‘N KIND 
 
Ek onthou jare gelede toe my kinders nog klein was, het ek  ‘n seminaar 
bygewoon oor goeie ouerskap.  Ek moes een ding noem vanaf ‘n lys van 
probleme waarmee ek glad nie gesukkel het in my gesin nie. Dit het baie maklik 
gelyk en ek kies toe die woordjie – kompetisie. Ek was oortuig dit was nie in ons 
familie raamwerk nie.  
 
Die voorganger het die papiere ingeneem en gesê,  “Nou gaan ek vir julle sê 
waarmee julle as gesin die meeste sukkel” en het een vir een ons ‘nie-probleem’ 
vir ons teruggelees. Wat ‘n skok om te ontdek sy was heeltemal reg, my kleuters 
was in konstante kompetisie met mekaar vir ons aandag. Ek was besig met 
ontkenning! 
 
Onlangs was ek weer gekonfronteer met ‘n soortgelyke situasie. Iemand gee ons 
‘n boodskap oor vaderskap en voor ons dit luister, sê ek vir my man, “Dit is nou 
een ding wat ek regtig nie dink ek nodig het nie, want ek het so ‘n wonderlike 
aardse pa gehad. Hy het my so onvoorwaardelik liefgehad”.   
 
Voortdurende seerkry maak jou hart hard 
 
Die oomblik toe die boodskap begin, hoor ek hoe vra God my in my hart: “As jou 
pa vandag nog gelewe het en jy kon nou op sy skoot gaan sit het, hoe sou jy 
reageer?” En skielik kom hierdie stortvloed van emosies en hartseer uit my 
diepste uitgeborrel en ek huil my oë uit!  Net die idee dat ek my diepste hartseer 
met iemand kon deel wat my onvoorwaardelik liefhet, het al my mure laat afkom! 
 
Vir so lank staan mens vas teen aanslag in jou lewe. Jy  praat Woord, hou jouself 
regop en sterk, jy gaan net aan ten spyte van soveel dinge wat voel of dit jou wil 
oorweldig. Maar intussen word jou hart verhard van al die skanse. En my 
hemelse Vader daag my uit, “Kom sit ‘n slag op My skoot, vertel My alles en laat 
toe dat Ek jou troos en jou help”.   
 
Jy sien, ek het begin optree soos ‘n weeskind, iemand wat heeltyd moet veg vir 
alles, iemand wat nooit toelaat dat mense sy seer sien nie, want daar is niemand 
wat hy vertrou en vir wie hy kan oorgee nie. Hoe vinnig kry die vyand dit reg om 
‘n leuen in ons lewens in te bring – jy moet self dra, self sterk wees, self jou 
probleme oplos.  
 
Ons is nie weeskinders nie! Ons hoef nie alleen aan te sukkel nie. Ons het ‘n 
Pappa wat ons so liefhet en omgee en saamvoel met elke stukkie swaarkry in 
ons harte. Iemand wat ons onvoorwaardelik liefhet en ons soos ‘n klein kindjie 
net wil optel, styf vashou en sê: “Dit is okey, Ek is hier vir jou”! 
 
Gee oor en ontspan 
 



Dan moet mens weer bietjie jou onafhanklike gees en weeskind mentaliteit bely.  
Om net weer totaal en al oor te gee in sy hande en jou vertroue af te haal van jou 
eie vermoë en krag. En dit te plaas in sy alomvattende, oorvloedige, 
onverdiende, onbeskryflike, onvoorwaardelike liefde vir my en jou! 
 
‘n Klein kind probeer nie dapper wees as hy val en seerkry nie, hy skreeu sy 
longe uit tot pappa hom kom optel. As hy verontreg voel, kom vertel hy sy pa 
baie duidelik wie het wat gedoen. Hy weet waar om te gaan vir hulp. Kom ons 
wees ‘n slag net ‘n kind op ons Pappa se skoot en kom vertel Hom van ons seer 
en swaarkry; ons behoeftes en begeertes; ons teleurstellings en pyn. Laat Hom 
troos en verbind en sorg, Hy wil so graag deel wees van jou lewe. 
 
GEBED 
 
Vader, ek kan nie meer onafhanklik van U lewe nie! Vergewe my vir my harde 
hart omdat ek deur soveel hartseer heen U nie dadelik toegelaat het om my te 
help en te troos nie. Ek vra nou dat U my op U skoot tel en my genees van alle 
seer van elke moeilike tyd waardeur ek is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



’N WOORD IN SEISOEN 
 
Was jy al aan die ontvangkant van ‘n woord wat soos ‘n dolksteek gevoel het? 
Jou hart pyn asof iemand jou met ‘n regte swaard gesteek het en dikwels vat dit 
jare voor jy genesing ontvang daarvan.  Almal van ons het al die krag van 
woorde beleef. Of jy voel opgebou en bemoedig of jy voel seergemaak en 
afgebreek.  Spreuke 12:18 leer ons – praat sonder om te dink kan soos 
dolksteke wees; wyse mense bring genesing met wat hulle sê.  
 
As ons voortdurend praat sonder om eers te besin is dit soos om aanhoudend op 
iemand se bloukol te druk veral as iemand alreeds besig is om deur ‘n moeilike 
tye te gaan.  Dit is belangrik dat ons leer hoe om liewer balsem te wees en 
genesing te bring vir diegene wat God gekies het om rondom ons te plaas.  
 
Kyk bietjie na Jesaja 50:4 – Die Here my God het my geleer om die regte 
woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat.  Elke môre laat 
Hy my luister soos ‘n leerling moet luister. ‘n Ander vertaling praat daarvan om ‘n 
vermoeide te verkwik met woorde. Die Engels sê – that I should know how to 
speak a word in season to him who is weary.  
 
Dit is God se hart vir sy kinders wat moeg en moedeloos is om opgebou en 
verkwik te word en dit is sy wil dat ons sal leer hoe om iemand te kan moed 
inpraat. Ons Vader het baie empatie met sy kinders wat swaarkry. 
 
Beoefen woorde van lewe 
 
Wat interessant is, is dat hierdie gedeelte ‘n Ou Testamentiese profesie van 
Jesus self is want net ‘n paar verse later in vers 6 lees ons – Ek het my rug 
gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my 
gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Selfs Jesus moes sy tong 
oefen en Hy het dit daagliks van sy Vader geleer, ons lees dat Hy elke dag sy 
oor wakker gemaak het om te luister en te leer. 
 
Hoeveel te meer moet ons wat daagliks nog ons sondige natuur moet kruisig, 
leer hoe om ‘n woord in seisoen te kan gee. Dit kom verseker nie vanself nie! 
Ons moet dit beoefen. Spreuke 15:23 sê – wat is beter as die regte woord op die 
regte tyd?  Dit is of lewe of dit is dood vir die persoon wat dit moet aanhoor. Maar 
wat is ‘n woord in seisoen?   
 
Dit is woorde wat deurtrek is met liefde en empatie vir die ontvanger in die 
gesindheid van Jesus self.  Woorde wat gemotiveer word deur ware en opregte 
omgee, heeltemal vry van blaam. Dink vir ‘n oomblik aan Job se vriende, wat 
hulle wou doen is om uit te vind wat Job dan verkeerd gedoen het.  Hulle woorde 
het sonde gesoek, hom skuldig gemaak, hom veroordeel en aangekla.  
 



So dikwels is dit presies wat ons doen wanneer iemand deur ‘n moeilike tyd of 
siekte gaan, ons wil weet wat het daardie persoon dan gesondig! Dit is beslis nie 
woorde wat iemand moed inpraat nie, dit klink vir my meer soos ‘n Jobstrootster!  
Onthou, dit is die Heilige Gees se werk om te oortuig van sonde en as daar wel 
sonde is, sal Hy  die persoon daarvan oortuig.  Jou en my werk is om positiewe 
woorde van hoop by ons monde te laat uitkom wat die vermoeide sal verkwik.  
 
Praat soos God 
 
Hoor net hoe praat God – Wees sterk en vol moed; jy is tot alles in staat deur 
Christus wat jou krag gee; as Ek met jou is, wie kan teen jou wees; Ek is jou krag 
en jou sterkte, wees nie bevrees nie want Ek is met jou!  Sien jy dat dit nodig is 
dat ons aanleer om ook positief en opbouend te praat oor onsself en andere.  Die 
onderliggende gesindheid van al God se woorde is liefde en ons weet dat dit juis 
aan ons liefde vir mekaar is dat mense sal weet dat ons sy dissipels is.  
 
Kom ons ondersoek ons gesindheid, gee ons regtig om vir mense of gaan dit net 
oor onsself? Wat vir ons maklik en gerieflik is. Genesende woorde help die 
vermoeide om sy fokus te verskuif van die realiteit van sy vrese en lyding na die 
waarheid van God se karakter en sy onuitputlike empatie vir hom of haar.  
 
Die beste genesingswoorde is God se woorde self. In Lukas 4 lees ons dat Jesus 
aangename woorde uit sy mond laat kom het. Sy Woord is vol daarvan as ons 
bereid is om lering te ontvang vir ons tonge.  Die Psalms alleen loop oor van 
woorde wat hoop laat opvlam.  Ons het die vermoë om die wat moeg is te help 
en te ondersteun.  Om ‘n verslae gees weer te laat opstaan want dit is die mens 
se gees wat hom ondersteun in al sy krankheid. Kom ons volg sy voorbeeld en 
genees mekaar met God gevulde woorde. 
 
GEBED 
 
Vader ek wil graag U woorde my woorde maak. Ek wil hê dat U met 
vrymoedigheid my kan gebruik om ander te bemoedig en dat U my kan vertrou 
dat my woorde deurspek sal wees van U liefde vir mense wat swaarkry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEES JESUS VIR MEKAAR 
 
Almal van ons is so geneig om die hele tyd te fokus op ons eie lewens en 
probleme. Veral as ons omstandighede so verskriklik erg is, dat jou vlees jou 
amper dwing om aanhoudend daaraan te dink.  Maar baie dikwels help dit juis 
om in jou gebrokenheid uit te reik na ander om hulle te help om deur hulle 
swaarkry te kom.  Dit gee vir ‘n mens betekenis te midde van jou swaarkry.   
 
Ons vergeet soms dat ons die liggaam van Christus is en ons as kleintoontjie wat 
gestamp en gestoot word, kla net heeltyd oor hoe seer ons is.  Intussen het die 
vingers in die deur beland!  Wat gebeur as dit jou vingers is?  Sal jou tone dan 
sê: ‘Nee wat, julle wil mos alewig dink julle is bo ons, kry vir julle!’  Nee, jou hele 
liggaam reageer, jou ander hand gryp gou vas, jou oë bepaal die skade, jou 
stembande roep uit, jou voete hardloop vinnig om hulp te kry.   
 
So wil God hê moet ons reageer as iemand in die liggaam van Christus seerkry 
of swaarkry. Moenie dink, wel ons is miskien van dieselfde liggaam maar beslis 
verskillende seksies nie!! Terwyl ek so sleg gevoel het het ek dikwels die reaksie 
van mense gekry dat hulle voor my, hardop vir God dankie sê dat dit nie hulle 
was wat daardeur moes gaan nie!  Natuurlik mag jy dankbaar wees daaroor, 
maar dit beteken nie ons kan onsself heeltemal afsny van die wat swak is in 
sekere areas nie. 
 
Ons is deel van iets groters as net onsself 
 
Kyk wat sê Romeine 15 – En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die 
swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.  Want 
elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.  
Nou dink jy dalk dat dit jou uitsluit aangesien jy ook swakheid beleef. Tog is daar 
ander areas in jou lewe waarin jy reeds gegroei het en sterk is.  Dalk is jy ‘n 
goeie bidder of iemand wat goed is daarmee om bemoedigend te wees.  Selfs 
jou sonnige glimlag en geaardheid kan wondere verrig vir iemand wat swaarkry. 
 
Job is vir ons so ‘n voorbeeld dat hy bereid was om vir sy vriende te bid terwyl hy 
eintlik die een was wat gebed nodig gehad het. 
 
Hoe kan God my gebruik? 
 
Tydens my tyd in die woestyn, het ek besef dat God mense om my opgerig het 
wat Jesus was vir my.  Sommige was sy stem, sommige sy ore, sommige sy 
arms.  So het Hy my altyd vertroos en bemoedig deur sy liggaam.   
 
Konsentreer op jou sterk areas en gebruik dit vir die liggaam van Christus.  Op 
die manier seën jy ander en jy voel diensbaar en vervuld, want jy weet die 
Heilige Gees vloei deur jou.  Daar is niks so lekker, as om deur God gebruik te 
word nie.   



 
Dalk is jy ‘n goeie luisteraar.  Weet jy hoe skaars is sulke mense?  Soms het jy 
nie advies,‘n woord of ‘n preek nodig nie, maar iemand wat net aandagtig kan 
luister.  Op die manier verwoord jy jou probleem teenoor iemand anders en in die 
proses van uitpak kom jy dikwels self op die antwoord af, maar as niemand die 
moeite gedoen het om te luister nie, hoe kan dit gebeur? 
 
Ek het ‘n vriendin gehad wat ek nooit ontmoet het nie.  Haar naam was Claudie 
en sy het in ‘n ander stad gewoon.  Sy het vir jare vir my elke dag twee tot  vier 
sms’e gestuur.  Nooit het sy gekla oor haar eie dinge nie, slegs my bemoedig en 
gedra in tye wat ek in donker dieptes was. So baie dikwels was ek in trane, 
alleen en in pyn en dan kom daar twee sms’e direk na mekaar deur op my foon 
en dan smile ek al, want ek weet iemand dink aan my.   
 
Ek kan nie in woorde beskryf hoeveel keer die Here haar gebruik het, net met 
daardie kontak om my uit ‘n gat van depressie te haal nie, want ek het elke slag 
God se liefde ervaar omdat ek geweet het daar is iemand wat omgee.  Dit het nie 
eers gegaan oor wat sy vir my gestuur het nie, maar dat sy daar was vir my.  Sy 
self het siek geword en is oorlede sonder dat sy ooit daaroor gepraat of gekla 
het. Sy was ‘n instrument in God se hand ten spyte van haar eie swaarkry. 
 
Dit is vir my ‘n perfekte voorbeeld van iemand wat onselfsugtig God se hart 
uitgestort het na ‘n deel van die liggaam wat dit nodig gehad het.  Om iemand te 
bemoedig voel dalk vir jou nie soos ‘n groot bediening nie, maar in God se oë 
bedien jy Hom en vir die persoon op die ontvangkant is dit dikwels ‘n lewensaar. 
 
Eenheid dra ‘n boodskap uit 
 
Jesus se gebed aan sy Vader in Johannes 17 was dat ons een sal wees soos 
wat Hy en die Vader een is.  Op die manier sê Hy sal die wêreld kan glo in Hom 
omdat hulle die liefde van die Vader sigbaar sal kan sien.  Wanneer ons een is 
met die liggaam van Christus, mekaar help, optel, aanspoor en dra is ons eintlik 
besig om te evangeliseer sonder om direk te getuig.  So sal die wêreld bewus 
raak van die Vader se liefde ook vir hulle.  
 
In die Boodskap lees ons in 1 Petrus 4 – Daarom moet julle julle talente gebruik 
om ander te help… As iemand ‘n ander persoon help wat hulp nodig het, moet hy 
dit doen uit die krag wat God vir hom sal gee.  Op die manier sal almal God se 
grootheid kan sien en sal Hy die eer vir alles kry.   
 
GEBED 
 
Vader hoe kan ek U vandag seën deur een van U kinders te help?  Wys my hoe 
kan ek meer betrokke raak by U liggaam tot eer van U Naam. Help my om te 
besef dat dit wat ek aan die geringstes doen, doen ek aan U. 
 



DIE DAG TOE EK OPGEHOU GLO HET 
 
Daar was jare in my lewe wat ek gebuk gegaan het onder geweldige, konstante 
spier- en senuweepyn in my liggaam. Elke oomblik was ŉ marteling, elke 
sekonde van elke dag ŉ uitdaging om nie my geloof te verloor nie. Vir jare 
aaneen moes ek veg teen konstante oorweldigende mismoedigheid. Vir lank was 
my doel net om deur elke dag te kom en steeds te bly glo dat God goed is, my 
liefhet en dat dinge sal verander!  
 
Ek onthou een spesifieke dag het ek vroegoggend ŉ oproep gehad en iemand 
het iets baie onsensitief kwytgeraak. Onmiddellik het ek ervaar hoe die Heilige 
Gees in my hart sê: “Laat dit gaan dit is nie die moeite werd nie.” Maar ek het 
besluit om dit te ignoreer en het aanstoot geneem. 
 
Oop deure 
 
Wat alreeds ŉ moeilike dag was, het vererger en die pyn wat reeds oorweldigend 
was, het uitmergelend geword. Ek het met my familie en met God begin baklei en 
prontuit vir Hom gesê dat dit nou die laaste is, ek weier om langer aan my geloof 
vas te hou, dit is net eenvoudig te moeilik. Na jare van vashou en glo, het dit net 
vir my gevoel dit werk nie! 
 
Kort daarna het ek verskriklike aanslag in my gedagtes begin ervaar. Dit was 
asof ŉ warboel van ŉ duisend stemme tegelyk met my gepraat het – alles 
negatiewe uitsprake. Dit het vir ure aaneen aangehou en teen die aand se kant, 
was ek oortuig ek het my sinne verloor! 
 
Ek het uitgeroep na God en gevra wat op aarde gaan aan? Ek was gedaan 
verby! Die foon het gelui en ŉ vrou uit die Vrystaat was aan die anderkant. Sy’t 
by ŉ vriendin gehoor dat ek baie pyn het en het vir my begin bid. God het vir haar 
ŉ woord gegee, sy’t my nommer gekry en het my gebel.  
 
Sy’t ŉ visie gesien van hoe Jesus voor my staan met ŉ wit kleed en ŉ goue belt 
met goue leisels wat langs sy sye afgehang het. Onmiddellik het ek verstaan! 
Deur my trane, het ek geweet, die goue leisels was my geloof in Hom wat ek laat 
los het en Hy kon my nie help as ek kies om my van Hom af te sny nie. Dit het 
my oopgestel vir aanslag van die vyand. Ek het my eie voorsiening en 
beskerming van God afgesny deur te laat gaan van my geloof in God. Ek self het 
die deur oopgemaak vir nog pyniging in my lewe! G’n wonder dit was so ŉ 
verskrikking van ŉ dag nie!  
 
Geloof in Hom verbind jou met Hom 
 
Hy’t my herinner aan 1 Petrus 1:7 – Sodat die egtheid van julle geloof getoets 
kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die 
suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet 



ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die 
wederkoms van Jesus Christus. 
 
Die oggend toe Hy my gewaarsku het, het Hy reeds geweet wat voorlê en wou 
my dit spaar! Ek het Hom gevra om my te vergewe vir my ongehoorsaamheid om 
nie onmiddellik te vergewe nie asook my besluit om nie meer te glo nie. Wat ek 
gedink het was bitter moeilike omstandighede tot op daardie punt, was totaal en 
al ondraaglik sonder God se hulp! My geloof wat my aan Hom verbind het, het ek 
weer opgetel. Die Bybel leer ons dat die regverdige deur die geloof lewe. Sonder 
geloof kan ons God nie behaag nie en sny ons onsself van Hom af. 
 
Het jou omstandighede jou gedryf daartoe om jou geloof te laat vaar? Moenie jou 
eie lewensaar afsny nie, tel die leisels van jou geloof in God weer op en sien die 
wonderwerke in jou lewe! 
 
GEBED 
 
Jesus, dankie vir U genade ten spyte daarvan dat ek soms verkeerde besluite 
maak. Ek kies om myself aan U te verbind deur geloof sodat U krag, hulp en 
voorsiening kan vloei na my lewe toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROOT GELOOF 
 
Het jy al gewonder hoe lyk iemand met groot geloof?  ‘n Mens dink dadelik aan ‘n 
gelukkige persoon met geen probleme nie. In Matteus 15 lees ons egter van ‘n 
vrou wat nie noodwendig in ons oë sou kwalifiseer as so iemand nie. 
 
Sy was ‘n Kanaaniet, in vandag se taal, ongered! Sy was raserig en irriterend en 
het al agter Jesus en sy dissipels aangeloop en hardop geskreeu.  Haar 
probleem was reusagtig, haar dogter was erg van die duiwel besete. Lyk beslis 
nie na iemand wat groot geloof het nie! 
Sy kom na Jesus en sê: “My dogter is in die mag van ‘n bose gees, en dit gaan 
sleg.”  Is daar iets in jou lewe wat in die mag van die vyand is, ‘n area waar dit 
regtig sleg gaan? 
 
Dan maak dit goeie sin om na Jesus te kom vir hulp.  Sy verduidelik haar 
probleem aan Hom en vra Hom om te help. En al wat sy hoor is stilte. Dalk is jy 
ook nou daar, jy’t jou probleem voorgelê aan Hom, gevra om hulp en nou is al 
wat jy hoor – kriek kriek...   
 
Laat sy stilte jou motiveer 
 
Jesus het haar gehoor maar het gekies om haar nie ‘n woord te antwoord nie. 
Was jy al in ‘n geselskap en jy praat maar almal ignoreer jou? Dan bly jy maar 
liewer stil, jy het darem jou trots! Maar wat as dit juis daai trots van jou is wat 
weerhou dat jy uitkoms kry? Hierdie vrou word deur Jesus self geignoreer, 
daarna sê Hy baie reguit vir haar dat Hy eintlik nie gekom het om mense soos sy 
te help nie!  Sy kon maklik gedink het, so laat ek my nie beledig nie en 
weggegaan het.  Maar wat doen sy? Sy ignoreer vir Jesus! Sy weier eenvoudig 
om nee vir ‘n antwoord te vat. Sy maak of sy Hom nie hoor nie, steek haar trots 
in haar sak, val op haar knieë en bly vra, Here, help my!  Is jy ook so desperaat 
om vry te kom?   
 
Bo-op dit noem Jesus haar toe ‘n hond! Dit is nie mooi om die kinders se brood 
te vat en vir die hondjies te gooi nie. Moenie dink dit skrik haar af nie, nooit 
gesien nie! Sy klink vir my soos ‘n regte Afrikaner Boeretannie, sy stuit vir niks. 
Weer sluk sy haar trots en erken prontuit dat sy weet sy is nie ‘n kind nie, maar 
sy laat Jesus mooi verstaan dat selfs honde saam met die familie eet, al is dit net 
die krummels! 
 
Hy alleen is ons Verlosser 
 
Hoekom dink jy was sy so knaend?  Want sy het geweet Jesus is al een wat haar 
kan help met haar kind se situasie.  Netso, moet ons ook op ‘n punt kom dat ons 
weet dat Jesus ons enigste antwoord is. Daar is geen ander Redder nie. 2 
Timoteus 4:18 sê – En die Here sal my verlos van elke bose werk. 
 



Na dit alles, antwoord Jesus haar en sê: O Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir 
jou wees soos jy wil hê. En ons lees haar dogter was onmiddellik  gesond. Wat 
het gemaak dat Jesus haar gekomplimenteer het as iemand met groot geloof? 
 
Sy het sy stilte geignoreer, haarself verneder, mense se opinie oor haar geminag 
en geweier om op te hou glo dat Jesus haar kan help. Jesus sien die 
geloofspotentiaal in haar én in ons en wag soms geduldig vir ons om dit ook te 
besef. 
 
En wanneer jou swak geloof sterk gegroei het as gevolg van al die hindernisse, 
dan kry jy nie net self uitkoms nie, maar kan jy Hom vertrou vir ander mense se 
krisisse ook. God vind groot behae in ons geloof! 
  
GEBED 
 
Here, vandag verklaar ek dat U my enigste Verlosser is. En al moet ek wag, ek 
weet U maak altyd klaar wat U begin het en daarom bly ek by U, in volle vertroue 
dat U my gebed hoor en verhoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESUS VERSTAAN 
 
Voel jy niemand verstaan of weet regtig waardeur jy gaan nie? Dat jy geestelik, 
emosioneel of fisies so swaarkry, dat jy voel jy wil opgee. Ek het goeie nuus vir 
jou! Hebreërs 4:15 sê – Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons 
swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos 
ons, maar sonder sonde. 
 
Getsemane – emosionele lyding 
 
Kyk ‘n oomblik saam met my na die verskillende areas waarin Jesus gely het 
namens jou. In Getsemane was Hy so ontsteld dat sy siel bedroef was tot die 
dood toe. (Matteus 14:33) Jesus het so ‘n benoudheid ervaar in sy sielsdimensie 
dat dit vir Hom gevoel het Hy gaan dood daarvan! Die intense emosionele stress 
wat Hy beleef het gelei tot ‘n mediese toestand nl. hemihidrosis wat veroorsaak 
het dat die are onder sy vel gebreek het en dat Hy bloed gesweet het.  
 
Volgens Jesaja 53:3 was Hy verag en deur mense verstoot. Hy is verloën, 
verraai en deur sy dissipels, sy beste vriende in die steek gelaat (Matteus 26:56). 
Hy is gespot, beledig en verwerp deur sy eie volk! (Lukas 22:63; Joh 1:11)  
 
Was jy al gespot, verlaat, verraai en verwerp? Jesus is gekwalifiseerd om te help 
met emosionele drukking! Die woord Getsemane beteken ‘oliepars’ en dit is hier 
waar Jesus die ergste moontlike drukking ervaar het namens almal van ons.  
 
Gabbatha – fisiese lyding 
 
By Gabbatha, wat meulsteen beteken het Hy in sy vlees gely en is Hy verbrysel 
vir ons siekte. (Johannes 19:13) Hy is gegesel met ‘n kort sweep waarin stukkies 
lood vasgemaak is. Dit het veroorsaak dat sy diep spierweefsel in repe bloeiende 
vleis geskeur is. Psalm 129:3 – Ploeërs het op my rug geploeg, hulle het hul 
vore lank getrek. Hy was so misvorm dat Hy nie herkenbaar was as ‘n mens nie! 
(Jesaja 52:14)  
 
‘n Doringkroon is op sy kop geplaas en ingeslaan met ‘n riet. ‘n Mens se kop 
bevat die meeste bloedvate, so Hy het geweldig gebloei. Hulle het ‘n kleed op sy 
rou wonde geplaas en later na die bloed gedroog het, dit weer afgeruk wat weer 
al sy wonde oopgeskeur het! sy baard is uitgepluk (Jesaja 50:6) Na dit alles 
moes Hy self sy kruis se dwarsbalk dra wat ongeveer 57kg geweeg het. 
Hebreërs 12:2 – Hy het die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan 
terug te deins. Jesus het dit gevat soos ‘n man! Uit liefde vir jou en my. Jy was 
die hele tyd op sy gedagtes, Hy het die straf vir jou gedra! Sodat jy kan vry wees. 
 
Golgotha – geestelike lyding  
 



Op Golgotha wat skedelhoof beteken, vervul Jesus die belofte in Genesis 3:15 
en vermorsel Hy die kop van die vyand. Hulle het sy klere uitgetrek en Hom 
verneder. Die spykers waarmee hulle Hom vasgeslaan het op die kruis, was 12-
15cm lank. Dit het geweldige krampe en senuweepyne veroorsaak. Omdat Hy 
aan sy arms en skouers gehang het, het Hy krampe in sy bolyf ontwikkel wat dit 
vir Hom moeilik gemaak het om asem te haal. 
 
Na ses ure van onbeskryfbare pyn, roep Hy uit in Matteus 27:45 – My God, my 
God waarom het U my verlaat? Hier deel Jesus met die mens se 
Godverlatenheid en beleef Hy hoe dit voel om van die Vader geskei te wees, dit 
alles vir jou en my! Hier ly Hy in sy gees.  Volgens Habakuk 1:13 is God te rein 
van oë om sonde te aanskou en die oomblik toe Jesus sonde word, moes die 
Vader sy oë wegdraai.  
 
Dan sterf Jesus want Romeine 6:23 leer ons dat die loon van die sonde die dood 
is, maar die genadegawe is die ewige lewe in Christus Jesus. Jesus verstaan nie 
net waardeur jy gaan in jou gees, siel en liggaam nie, Hy wil jou vrymaak want 
Hy’t reeds die prys betaal! 
 
GEBED 
 
My geliefde Jesus, hoe kan ek ooit genoeg dankie sê of twyfel aan U liefde vir 
my? U het in elke area van my menswees die ergste moontlike straf verduur 
sodat U presies kon wéét hoe om my te red uit elke moontlike pyn! Ek sal U altyd 
liefhê omdat U my eerste liefgehad het.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORD BRUIKBAAR 
 
Wanneer ons terugkyk na hoe die apostels in die Bybelse tyd opgetree het en 
ons kyk na vandag se manier van dinge doen, is daar nogal ‘n groot verskil! 
 
Hulle was onverskrokke, vol vrymoedigheid en het mense links en regs genees 
in Jesus se Naam. Wanneer laas het jy met vrymoedigheid iemand van Jesus 
vertel of aangebied om vir ‘n sieke te bid? Dan is dit tyd dat ons gaan kyk wat dit 
is wat die apostels geweet het wat ons vergeet het! 
 
Handelinge 4:13 – Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes 
se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en 
eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. 
Die apostels het geweet wie se volgelinge hulle was. Hulle vrymoedigheid het 
gevloei uit hulle verhouding met Jesus. As jy in verhouding is met Jesus leer jy 
Hom ken vir wie Hy is – Vol genade en waarheid, Redder, Geneesheer, Doper 
met die Heilige Gees! 
 
Heilige Gees is die uitvoerder van God se krag  
 
Met die uitstorting van die Heilige Gees het die dissipels krag ontvang om sy 
getuies te wees. Vra Jesus om jou ook te doop in die Gees sodat jy met sy krag 
kan getuig. Efesiers 3:20 – En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles 
wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk...  Die Heilige Gees is die 
krag van God wat in ons werk. 
 
Alle mag behoort aan God en God woon in jou! Besef jy dat dit beteken dat 
watookal God kan doen, in Hom in jou is?! Die Heilige Gees is ook die uitvoerder 
van God se krag in jou. Die somtotaal van al God se potentiaal en vermoë woon 
in elke Christen. 
 
Hoekom is dit dan so dat ons nie meer daarvan sien of beleef nie? Dit is slegs 
wanneer ons begin glo wat ons in die Bybel lees en ons gedagtes daarvolgens 
vernuwe dat die krag in ons effektief begin raak. Die Bybel leer ons dat die 
kommunikasie van ons geloof effektief en kragtig  word deur die kennis van alles 
wat goed is in Christus in ons. So hoe verander jou geloof van passiwiteit tot 
effektiwiteit? Deur te leer wat die goeie dinge in Christus in jou is en dit te begin 
kommunikeer met andere.  
 
Deel Hom met ander 
 
Begin optree met vrymoedigheid en laat God se krag deur jou vloei. Sodra ons 
daders word van die Woord en nie meer net hoorders nie, dan begin die krag wat 
in ons is kommunikeer na andere toe. Deel jou getuienisse met mense, vra vir 
hulle of jy vir hulle kan bid! Jy hoef nie te wag tot jy reg voel nie, dis sy krag nie 
joune nie. 



 
Jakobus 1:22 – Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, 
anders bedrieg julle julleself. v2 – Maar iemand wat hom verdiep in die 
volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy 
hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. 
 
Dit help nie ons hoor net ‘n preek, vergeet dit sommer gou weer en gaan net 
normaalweg aan met ons lewens nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil 
effektief wees vir die koninkryk, ek wil nie my geloof net beoefen op myself en my 
familie nie! Ons moet ‘n verskil maak in die wereld om ons. 
 
Die apostels se dryfveer vir vrymoedigheid, krag en sukses as sy getuies is 
presies dieselfde as ons s’n vandag! Dit lê in die eenvoud van ‘n verhouding met 
Jesus, vol van die Heilige Gees en besig om die werke van God te doen! Al die 
krag wat jy nodig het, is reeds in jou! 
 
GEBED 
 
Jesus ek bid vandag soos die dissipels en vra dat U my sal vul met alle 
vrymoedigheid en dat U U Woord wat ek verkondig sal kom bevestig met tekens 
en wonders. Vul my so met Uself Heilige Gees dat die krag van God uit my sal 
vloei na andere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAAT SY KRAG VLOEI 
 
Wanneer mens voor ŉ probleem staan wat vir jou soos ŉ berg voel, is jou kop 
heeldag besig om te dink hoe op dees aarde jy uit hierdie gemors gaan kom. Jou 
gedagtes draai al in die rondte om ŉ oplossing te probeer werkstellig. Later weet 
jy nie meer watter kant die regte antwoord lê nie! 
 
Ons vergeet partykeer dat ons net ons oë na die berge moet ophef, want waar 
sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom nie van die berge nie maar van die 
Here wat hemel en aarde gemaak het! Ons het ŉ liefdevolle God en Vader wat 
ons wil help! Soms gee Hy dadelik die uitkoms en partykeer neem Hy ons hand 
en lei ons tree vir tree daaruit.  
 
Sy Woord is kragtig 
 
‘n Groot hoeveelheid energie gaan in bekommernis in! Terwyl mens in elk geval 
jou kopspasie gaan gebruik, kom ons gebruik dit liewer om die Woord van God te 
bedink. In die meeste van  hierdie moeilike situasies is Jesus self die antwoord! 
Hebreërs 4:12 leer ons dat die Woord van God lewend, kragtig en aktief is – dit 
het ŉ lewe van sy eie omdat Jesus self die Lewende Woord is! Deur die Woord 
van God te bedink, laat jy toe dat daardie lewe deur jou spoel. Jy gee Hom die 
geleentheid om te wees wie Hy is in jou lewe! 
 
Dis nie net nog ŉ werk wat jy moet doen om iets te laat gebeur nie, maar ŉ 
manier om God se krag bonatuurlik in jou lewe vry te stel en Hom te ervaar deur 
sy Gees! sy Woord is soos ŉ lig wat jou gedagtes verhelder; dit is soos ŉ vuur 
wat jou van binne reinig en heilig.  
 
Soms word jy deur jou omstandighede oorweldig. Dit voel vir jou asof jy nooit 
hierdeur sal kom nie en jy is teleurgesteld omdat jy so lank moet wag vir ‘n 
antwoord. Jy is bang dat dinge nooit gaan verander nie; jy is moedeloos en 
sonder hoop.  
 
Kyk wat sê Deuteronomium 31:8 – En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy 
sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of 
verskrik wees nie. Dit bly steeds geloof wat God behaag –  deur Hom op sy 
Woord te neem en soos ŉ kind te glo, verskaf Hom oneindige vreugde.  
 
Veg vrees met liefde 
 
Wanneer vrees volgende keer ŉ houvas op jou hart wil kry, sê hardop vir jouself: 
“Ek sal nie vrees nie want God het belowe dat Hy altyd met my sal wees en as 
Hy vir my is, wie kan teen my wees.” Span dan sommer jou verbeelding in en 
sien God se liefde soos ŉ helder lig wat die vrede in jou binneste herstel en alle 
donker areas van vrees verdryf. Dit maak nie saak of jy enige hoendervleis voel 
of nie – dit is ŉ geloofstelling en het niks met gevoelens te doen nie! 



 
Verklaar sommer ook dat jy weier om teleurgesteld te wees omdat die Bybel sê 
dat niemand wat op Hom vertrou sal ooit teleurgestel word nie! As jy 
teleurstelling ervaar beteken dit slegs God is nog nie klaar met jou nie! Jy is nie 
sonder hulp nie, want jou hulp kom van die Here. Al lyk jou situasie hoe 
onmoontlik, NIKS is by God onmoontlik nie, nie eers jou situasie nie. Is enige iets 
te moeilik vir die Skepper wat alles uit niks gemaak het nie? 
 
Deur God se Woord met jou mond te verklaar, skep jy die geleentheid vir God 
om bonatuurlik in jou lewe te werk. God reageer op sy Woord. Laat die vervulling 
van sy Woord aan Hom oor want Hy alleen is verantwoordelik om sy Woord na te 
kom. Sy Woord is Gees en lewe! 
 
GEBED 
 
Vader, ek besef dat U Woord kragtig en lewend is. Ek kies om my 
bekommernisse neer te lê, om my negatiewe gedagtes eenkant te sit en dit te 
verplaas met beloftes uit U Woord. Dankie dat soos ek U Woord bedink en 
spreek, vloei U krag deur my lewe en ervaar ek U teenwoordigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOEN DIE WERK 
 
God se begeerte is dat elkeen van sy kinders beskikbaar sal wees vir dienswerk 
deur Hom. “Ja maar ek is nog nie reg nie”, sal jy sê. Daar is nog dinge waaroor 
ek wag! Weet jy wat? Dit is nie jy wat die krag moet voorsien nie, dit is wat God 
doen. Jy moet net die gewillige kanaal wees. Met die klem op gewillig! 
 
Die Bybel is vol van voorbeelde van gewone mense wat gevoel het God kon 
liewer iemand beter gekies het om te gebruik. By die brandende bos vertel God 
vir Moses hoe Hy die lyding van sy volk gesien het en hulle wil bevry. God se 
hart is altyd om mense wat swaarkry vry te maak, maar Hy wil jou gebruik 
daarvoor. 
 
Dit is net hier waar Moses, net soos ons vasskop en sê: Nee wag ‘n bietjie, wie is 
ek dat ek hierdie dinge sal kan doen? Mens sou dink dat iemand soos Moses wat 
geskool was in al die wysheid van Egipte genoeg ‘opleiding’ gehad het. Maar dan 
begin die verskonings. In Eksodus 4:10 sê hy dat hy nie goed kan praat nie. Klink 
bekend nê? Hy verduidelik baie mooi dat hy nog nooit goed kon praat nie en 
vertel vir God dat sy tong sukkel. 
 
God aanvaar nie verskonings nie 
 
Het jy geweet dat die grootste vrees in die wêreld is om voor mense te praat? 
Selfs meer as die vrees vir die dood! Dit is baie interessant as mens in ag neem 
dat ons opdrag as kinders van God is – gaan dan heen, maak dissipels, doop 
hulle en leer hulle... Dit maak mos sin dat die vyand daardie opdrag sal 
teenstaan deur die mens te probeer lamlê met die vrees om te praat. 
 
Maar God aanvaar nie Moses se verskoning nie en beveel hom in Eksodus 4:12 
– Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. 
God glo sy eie Woord wat sê, as God met ons is, wie kan teen ons wees? 
 
God wil hê dat die werk gedoen moet word, maar stel ook vir Moses gerus dat 
Hy hom sal bystaan met sy swakheid en ook presies sal leer wat die inhoud moet 
wees van wat hy moet sê. Dit wys mos vir ons dat dit nie nodig is om alles vooraf 
te weet nie. God sal ons leer soos ons aangaan. Solank ons net gaan beloof Hy 
om saam te gaan! 
Dit lyk egter of Moses, soos ons ook maar, nie regtig glo wat God vir hom sê nie. 
Hy glo amper nie dat God se teenwoordigheid genoeg sal wees nie, want selfs 
na alles waarmee God hom aanmoedig, sê hy steeds in vers 13 – Asseblief tog, 
Here, stuur liewer iemand anders. 
 
Jou gewilligheid maak jou swakheid jou sterkte 
 
Moses se vrese is nou aangespreek deur God se gerusstellings en beloftes, 
maar dit bring egter net die geheime rede in sy hart aan die lig. Eintlik wil hy net 



glad nie hierdie ding doen nie. Presies soos ons ook maar, ons bring al die 
verskonings van hoekom ons nie kan getuig nie, nie vir siekes kan bid nie, nie 
beskikbaar is vir God nie, maar eintlik wil ons net nie... 
 
Die Bybel sê dat God toe kwaad geraak het vir Moses en vir hom Aaron sy broer 
gegee het as hulp. Interessant dat die priesterskap toe later aan Aaron en sy 
nageslag gegee is. 
 
Tog lees ons dan later in Handelinge 7:22 dat Moses magtig in woorde en dade 
was. Kyk net hoe, deur uiteindelike gewilligheid en gehoorsaamheid het sy 
swakheid sy sterkte geword en kon God ‘n magtige werk deur hom doen. So kom 
ons hou op verskonings maak en meld aan vir diens! 
 
GEBED 
 
Vader, vergewe my verskonings om nie diensbaar te wees nie. Ek besef ek hoef 
nie bekwaam te voel om deur U gebruik te word nie. Ek verklaar myself gewillig 
en weet dat dit U vermoë in my is wat my suksesvol sal maak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOU KOERS 
 
Teleurstelling het ‘n manier om ‘n mens heel om te gooi. Jy’s besig met jou lewe 
en alles loop mooi en dan skielik gebeur daar een of ander krisis en dit voel asof 
alles omver gewerp word. Dinge werk nie uit soos wat jy gehoop het nie en daar 
kom ‘n teleurstelling wat diep in jou wese kom lê wat jy nie weet wat om mee te 
doen nie. En dit beinvloed alles in jou lewe. 
 
Jy begin God bevraagteken en jy wonder skielik oor jou geloof. Die vyand kom 
maak natuurlik misbruik van hierdie geleentheid om vir jou allerhande leuens te 
kom vertel oor God se karakter en sy liefde vir jou! 
 
Tydens sulke tye weet mens nie altyd hoe nou vorentoe nie of wat om prakties te 
doen aan ‘n situasie wat jy eintlik prakties niks aan kan doen nie.  Jou gedagtes 
gaan om en om die probleem om ‘n oplossing te probeer vind, maar jy raak net al 
hoe deurmekaarder!  
 
Grondves die waarhede van jou geloof 
 
God het egter die woorde van lewe wat jy nodig het vir jou spesifieke situasie. So 
eerstens is dit nodig om na Hom toe te kom met die hele sak patas. Ons weet 
ons moet Hom ken in al ons weë, maar soms vergeet ons en probeer dinge self 
uitsorteer. En àl ons weë sluit gelukkig alles in en niks uit nie! 
 
Nou is ook nie die tyd om al jou geloofs oortuiging te wil verander nie. Ek hou 
baie van wat Paulus sê in Filippense 3:16 – In elk geval, laat ons koers hou op 
die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Ons moet bly vashou aan die 
vordering wat ons reeds gemaak het in ons pad van geloof. Ons moet gelei word 
deur die dinge wat ons tot dusver geleer het in ons verhouding met Hom en dit 
moet vir ons ‘n riglyn wees vir die hede en die pad vorentoe. Baie van daardie 
lesse wat ons geleer het, het gekom deur moeilike tye en dit sal ‘n skade en ‘n 
vermorsing van tyd wees om dit weer van voor af te moet leer.  
 
Daar is sekere absolute wat ‘n mens gegrond hou in jou geloofslewe. Die feit dat 
God ‘n goeie God is, die feit dat Hy jou liewer het as sy eie lewe, maak nie saak 
waarin jy jouself bevind nie. Dat sy Woord die waarheid is en ‘n lig vir jou pad is. 
Dat kommunikasie met Hom lewe bewerkstellig. Dat Hy ‘n betroubare God is wat 
jou wil help en uitred en dit menigmale in die verlede alreeds gedoen het! 
 
Stap in die dissipline van waarheid 
 
Die betekenis van die woord koers hou in die oorspronklike taal beteken om aan 
te hou loop amper in ‘n militere mars na aanleiding van die openbarings kennis 
wat jy alreeds bekom het in die verlede. In tye van teleurstelling voel dit asof 
dinge buite beheer geraak het en is dit nodig dat ons net weer ons lewens orden 



volgens die basiese beginsels van sy Woord. Dit wat ons reeds geleer het van 
God se karakter.  
 
Die vyand weet jy is kwesbaar en wil juis van hierdie kans gebruik maak om jou 
van die pad af te kry, so dis nodig dat ons fokus behou van wie ons God is en 
waarheen ons oppad is met Hom. Ons oë gevestig op Jesus, die begin en einde 
van ons geloof. Met ‘n vaste wete dat Hy dinge sal laat meewerk ten goede al 
voel dit asof ‘goed’ die laaste ding is wat tans met jou gebeur! Behou die mars 
van die dissipline van die waarheid. 
 
Laat ons met groot vrymoedigheid ons hoop plaas in ons God en aanhou stap 
saam met Hom elke tree van ons lewens. 
 
GEBED 
 
Jesus help my om nie in moelike tye my geloof te bevraagteken nie, maar om 
juis dan my wortels selfs nog dieper in die waarheid van U Woord te anker. Hou 
my op U koers vir my lewe Heilige Gees! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESUS SE KEUSES 
 
Jesus se voorbeeld as mens op aarde is vir ons van onskatbare waarde 
aangesien Hy volkome mens was asook  volkome God. So alles wat Hy gedoen 
het terwyl Hy op aarde was, kan ons navolg en kan ons ook doen, want Hy woon 
nou in ons.  
 
Wat wonderlik is van Jesus se lewe op aarde, is dat Hy in Johannes 5:19 sê dat 
Hy niks uit sy eie kan doen nie maar net wat hy die Vader sien doen, dit doen Hy. 
Jesus het gekies om nie sy eie lewe op aarde te kom lei nie, maar om sy lewe 
totaal en al oor te gee aan die wil van sy Vader. 
 
Die geweldige eer wat daar tussen die drie-enige God  heers, is iets wonderliks 
om te aanskou. Die Vader  eer die Seun, die Seun die Vader en die Gees vir 
Jesus en die Vader. Die eenheid van hulle dade spreek dus van die eenheid in 
hulle natuur. G’n wonder Jesus het vir sy dissipels gesê as julle my gesien het, 
het julle reeds my Vader gesien nie.  
 
Sy voorbeeld ons lewe 
 
Nou het ons as Christene die voorreg dat Jesus sy lewe deur ons kan lewe. Ons 
lê nou ook, soos Hy ons eie lewens neer en kies om  Hom na te volg soos wat 
Hy die Vader nagevolg het. Omdat Jesus sy lewe prysgegee het, eer die Vader 
Hom deur sy lewe te vermenigvuldig in ons sy kinders. Dit is hoekom ons strewe 
om daagliks meer en meer soos Jesus te leef aangesien Jesus se lewe die 
Vader baie eer bring. 
 
So alles wat Jesus op aarde gedoen het, is vir ons ŉ baie goeie aanduiding van 
presies wat Hy wil hê ons moet doen. Jesus gee vir ons ŉ paar sleutel besluite 
wat Hy in sy lewe op aarde gemaak het wat die verhouding tussen Hom en sy 
Vader net nog sterker gemaak het. 
 
In Hebreërs 2:12  sê Jesus self – Ek sal u Naam aan my broers bekend maak, in 
die samekoms van die gemeente sal Ek u lof besing. Ook sê Hy: Ek sal altyd op 
Hom vertrou. Om te sê: Ek sal iets doen, beteken jy het ŉ bewuste besluit 
geneem om iets uit te voer. Dit behels jou wil en spreek van ŉ gedetermineerde 
en vaste besluit. 
 
Kies om sy keuses te maak 
 
Jesus verklaar dat Hy sy Vader se naam sál bekend maak voor andere. 
Wanneer laas het jy sy Naam aan iemand bekend gemaak? Hoe sal mense weet 
van ons wonderlike God as ons Hom nie met ander deel nie?  Kom ons besluit 
ook ons sál God se Naam verkondig tydig en ontydig. 
 



Dan sê Jesus  Hy sal God se lof besing in die gemeente, wat beteken Jesus het 
‘kerk’ toe gegaan en Hy het  lofprysing deel van sy lewe gemaak.  Soms voel 
mense dit is nie nodig om kerk toe te gaan nie, maar Jesus maan in sy Woord 
daarteen dat ons nie die samekoms van die gelowiges moet versuim soos 
sommige geneig is om te doen nie. Jesus weet ons het nodig om mekaar te 
ondersteun en te versorg. 
 
Terwyl Jesus dan in die gemeente was, kies Hy om God se lof te besing. 
Lofprysing is ŉ groot sleutel in ons verhouding met die Vader. Dit bring ons tot in 
sy troonkamer en stel sy krag vry in ons omstandighede. 
 
Boonop dit neem Hy dan ŉ vaste besluit om te alle tye sy vertroue op God die 
Vader te plaas. Jesus het geweet as mens nie kies om altyd God te vertrou nie, 
sal vrees, ongeloof en twyfel ŉ mens wegtrek van God af. 
 
So as Jesus waarde geheg het aan hierdie dinge en nodig gehad het om dit ‘n 
deel van sy lewenswyse op aarde te maak, kom ons doen dit ook! Sy lewe in ons 
stel ons in staat om soos Hy te leef.   
 
GEBED 
 
Vader, ek wil ook soos Jesus my lewe gebruik om U te eer! Ek wil volg in sy 
voetspore om U Naam bekend te maak, U lof te besing in die gemeente en U te 
alle tye te vertrou! Ek kies vandag Jesus se voorbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEN JOU GOD 
 
Wanneer sekere dinge in jou lewe gebeur, het jy al gewonder waar dit vandaan 
kom? Is dit God of is dit die duiwel? Soms is dit nodig om net weer ‘n slag jou 
fokus te plaas op wat die Woord sê van God se karakter. Dan is dit makliker om 
te identifiseer waar hierdie dinge vandaan kom. 
 
Daar is net twee koninkryke, die een van lig en die een van duisternis. Die drie-
enige God – Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees is die Heerser van die 
koninkryk van lig en Satan is die heerser van die koninkryk van duisternis. 
 
Twee koninkryke 
 
God is ‘n gewer. Die Woord leer ons dat die Heilige Gees ons geskape het en 
dat sy asem ons lewe gee. Die Bybel sê die volgende dinge oor God, om net ‘n 
paar te noem: Alles wat lewe, het daardie lewe van God ontvang. Hy gee ons rus 
van ons vyande, stede om in te bly en selfs liedere in die nag. Hy gee ons sterkte 
en krag, wysheid en kennis, asook vreugde. Hy gee ons die krag om rykdom te 
kan bekom.  ‘n God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet! Hy is ‘n goeie 
vrygewige Vader wat jou wil bederf met goeie dinge. Hy het sy eie Seun nie 
teruggehou om namens jou te sterf en jou sonde op Hom te neem nie.  
 
Ons God is die Bron van lig, lewe en vrede, die goeie herder wat jou wil beskerm 
en oppas. Hy dink gedurig aan jou en soek elke geleentheid om Homself te 
bewys aan die wat met hulle hele hart op Hom vertrou.  
 
Daarteenoor is die vyand ‘n nemer. Die Bybel sê van die begin af was hy is ‘n 
mensemoordenaar. Hy wil by jou roof, steel en uiteindelik jou doodmaak. Hy is 
ook ‘n vader, maar ‘n vader van leuens, iemand wat jou wil weglei van God se 
waarheid sodat jy die leuen dat jy niks werd is en dat God jou nie liefhet nie glo. 
Hy is die bron van siekte, pyn en smart, die wolf wat die skape wil steel en jou wil 
indoen op elke moontlike terrein. Hy wil God se Woord uit jou hart uit steel en jou 
versoek en aankla by Hom. Hy wil jou verlei om te sondig, jou vul met haat en 
bitterheid, en dit is vir hom lekker om te sien as jy in verwarring en chaos leef. 
 
Glo in sy karakter 
 
Ek dink wat God die hartseerste maak, is wanneer ons nie glo dat Hy goed is nie. 
Ons weet almal dat sonder geloof dit onmoontlik is om God te behaag, maar 
waarin wil Hy hê moet ons glo? Die res van hierdie vers  in Hebreërs 11:6 sê – 
want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom 
soek. God wil eerstens hê dat ons moet glo in sy bestaan, dat Hy waarlik God is, 
en dan dat Hy ‘n goeie Vader is wat sy kinders wil beloon.  
 
Ons wat slegte ouers is, weet dan hoe om goed te doen aan ons kinders, 
hoeveel te meer sal ons goeie Vader dan nie vir ons doen nie?  (Lukas 11:13) So 



moenie jou geloof plaas in jou eie vermoë om te glo vir iets spesifiek nie, want 
dan is jy weer besig met verdienste en afhangend van hoe goed of swak jou 
geloof is, is dit wat jy gaan ontvang. Plaas liewer jou geloof in sy karakter en sy 
liefde vir jou, want dit is onveranderlik. Sy karakter sal altyd goed wees en sy 
liefde vir jou ken geen einde nie! 
 
Soek en leer ken ons God vir wie Hy waarlik is en dan sal jy met groot 
vrymoedigheid Hom ten volle kan vertrou vir alles in jou lewe. 
 
GEBED 
 
My God, ek herken U vandag net weereens as die heerser van my lewe. U is 
voorwaar die gewer van alles wat goed is en ek plaas al my geloof in U want ek 
weet dat U ‘n betroubare, liefdevolle Skepper en Vader is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORD VERSADIG MET DIE GOEIE 
 
Versadiging beteken jy het ‘n punt bereik waar daar geen meer behoefte is nie, 
jy’s vol met wat ookal jy benodig het.  
 
Dit klink vir my na ‘n wonderlike gedagte, om versadig te wees met die goeie! 
Wat ‘n behaaglike konsep. Om oorlopend vol te wees met alles wat goed is 
beteken dat as die lewe jou sou druk, is al wat gaan uitkom goedheid! En 
aangesien God goedheid self is, en Hy in ons woon, is dit sekerlik hoe ‘n kind 
van Hom moet wees. 
 
Ek weet nie van jou nie, maar stres haal nie noodwendig die beste in my uit nie. 
Soms wanneer mens ontsteld is, dan looi jy sommer die mense naaste aan jou 
met jou tong. Dit laat mens net besef dat die eie ek nog heeltemal te lewendig is!  
Johannes het gesê, Hy moet meer word en ek minder. Hoe minder van ons, hoe 
sigbaarder word Jesus in ons. 
 
Moenie jou wag afgee nie 
 
Een van die beste maniere om die vlees te kruisig, is om beheer te neem oor dit 
wat by jou mond uitkom. Kyk wat sê Spreuke 12:14 – Uit die vrug van iemand se 
mond word hy versadig met die goeie. Dit beteken ons het ‘n sê daaroor of ons 
kan vol word van goeie dinge! 
 
Ek is seker julle het ook al soos ek ‘n besluit geneem om ‘n wag voor jou mond te 
sit, net om baie binnekort agter te kom, jou wag het die pad gevat!  
 
Jakobus het heelwat te sê oor hierdie onderwerp. Jakobus 3:2 – As iemand 
nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak.  Kan jy glo, as jy altyd jou tong kan 
beheer, dan het jy volmaaktheid bereik! Klink dit nie net na die maklikste ding 
ooit nie?  
 
Die moeilikheid is dat ‘n mens se tong maar bloot uitblaker wat in jou hart en 
gedagtes aangaan. Jakobus sê die tong  is ‘n rustelose kwaad, vol dodelike gif 
want met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die 
mense wat as die beeld van God gemaak is. 
 
Hy sê dit so mooi beskrywend – ‘n rustelose kwaad. Wou jy al ‘n skinderstorie  
oor iemand oorvertel, jou tong is so rusteloos, hy soek net ‘n kans om dit af te 
laai! In Spreuke 18 sien ons die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye. 
Die vlees geniet ‘n skinderstorie tog so baie. 
 
Jy hoef nie alles oor te vertel nie 
 
Eendag was ek by toe ‘n gerespekteerde man in die koninkryk een van sy 
werknemers sleg behandel het. Kort voor lank gesels ek met ‘n vriendin en voor 



ek my kon kry vertel ek haar alles. ‘n Paar ure later bel iemand my van ‘n ander 
deel van die land en gee my ‘n wonderlike profetiese woord en heel aan die 
einde, is die volgende sin: “Put a guard on your tongue as not to gossip legally”. 
 
Ek het dadelik geweet, dit wat ek oorvertel het, het presies so gebeur so dit was 
waar, maar al was dit “wettig” was dit steeds skinder! 
1 Petrus 2:1 – Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, 
jaloesie en kwaadpratery. Die woord vir kwaadpratery beteken agteraf gebytery. 
 
Moenie verbaas wees as jy besluit om net goeie dinge oor ander mense te sê, jy 
skielik baie stiller is as voorheen nie! Dan moet ons leer om daardie ekstra tyd te 
gebruik om God te prys en mense te seën. Anders is dit sommer gou-gou dan 
val mens weer terug in jou ou patrone. Dis ook baie belangrik dat jy goeie dinge 
oor jouself sê al voel jou omstandighede nie altyd goedgunstig nie. 
 
God word verheerlik wanneer ons baie vrug dra. Wat is die vrug van ons mond 
wat ons sal versadig met die goeie? Hebreërs 13:15 – Laat ons dan gedurig 
deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam 
bely. Waarvan is jy vol? 
 
GEBED 
 
Heilige Gees, help my asseblief om in alles wat ek sê oor myself, my 
omstandighede en andere woorde van lewe te spreek. Ek wil graag so versadig 
wees met die goeie dat ek oorloop daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOD SE HART VIR ONS 
 
 
Daar is so baie van God se hart vir ons om te leer deur na ons eie kinders en 
kleinkinders te kyk. Albei ons kinders kuier gereeld met die kleintjies by ons en 
so deur al die besigwees het ek iets raakgesien. Op daardie stadium was dit ses 
klein lyfies onder die ouderdom van ses en hulle kan ŉ mens nogal besig hou! 
Maar al mors hulle of al breek hulle iets, wil ek dadelik sê: Moenie bekommerd 
wees nie, dis okey! Dis asof ek hulle dade deur oë van liefde sien en maak nie 
saak wat hulle aanvang nie, ek wil hulle verskoon, sommer dadelik vry spreek en 
hulle gerustel dat ons steeds net so lief is vir hulle.  
 
Dan onthou ek Psalm 103:13 wat sê – net soos ouers hulle kinders met groot 
liefde versorg, so versorg die Here elkeen wat Hom dien, met arms vol liefde. Ek 
besef toe dat dit is hoe die Here na ons kyk. Sy oë en sy hart teenoor ons is sag 
en vol van liefde, Hy wil nie straf en oordeel nie, Hy wil vergewe, herstel en troos. 
 
Jy kyk anders na jou kinders 
 
Dit seën my so dat selfs in die Ou Testament wanneer God van Israel praat, 
noem Hy hulle meer as 600 keer “die kinders van Israel”. ŉ Mens kyk anders na 
jou kinders as na ander mense, daar is soveel meer genade in jou hart vir hulle 
beskikbaar. 
 
As ons sien hoe God sy kinders in die woestyn hanteer het ten spyte van hulle 
volgehoue rebellie, behoort dit ons liefde vir Hom te laat blom. Kyk wat sê 
Nehemia 9:19 – het U in U groot barmhartigheid hulle nie in die woestyn gelos 
nie.  
 
Die oorspronklike vertaling sê dit was God se eindelose, tere deernis wat 
gemaak het dat Hy hulle nie in hulle woestyntyd verlaat het nie. 
 
Verder sien ons dat die wolkkolom hulle bedags gelei het en die vuurkolom 
snags hulle pad verlig het.  Met ander woorde, die Here was vir veertig jaar, 24/7, 
elke sekonde daar om aan Israel se behoeftes te voorsien. Dink jy nie God kan 
jou ook op die regte pad lei en vir jou sorg nie?  
 
God bly getrou 
 
Dan sê die Bybel dat Hy sy goeie Gees gegee het om die kinders van God te 
onderrig. Ons het ook sy Gees, die Heilige Gees wat nou ín ons woon wat ons 
elke dag wil onderrig, hoe bevoorreg is ons nie! Hy het vir hulle kos en water 
verskaf, vir veertig jaar het hulle níks kortgekom in die woestyn nie. As God so 
goed in ŉ woestyn sonder enige hulpbronne vir sy mense kan sorg, hoe durf ons 
Hom nie vir ons lewens en die van ons gesinne vertrou nie? 
 



Saam met al dit het die Here vir Israel koninkryke en volke gegee. Hy het 
gebiede aan hulle toegewys. Hy het hulle grondgebied vergroot en hulle 
nageslag bo verwagting geseën. Elke belofte wat Hy aan hulle voorouers 
gemaak het, het die Here vervul!  
 
God hoef nie Homself oor en oor aan ons te bewys nie, Hy is steeds wie Hy is en 
dit is meer as genoeg! Die dryfveer agter al sy goedheid teenoor sy kinders van 
ouds was sy tere liefde vir hulle en dit het ook nog nooit verander nie.  
 
Die Nuwe Testament leer ons dat ons in ŉ beter verbond is wat op beter beloftes 
gegrond is. Nou is ons ín Christus en Hy in ons! Wanneer die Vader nou na ons 
kyk, sien Hy Jesus se offer en sy tere liefde is selfs nog meer as vroeër. Dink jy 
nie God verdien dat ons as sy kinders ŉ posisie van absolute geloof in Hom 
behou en dat ons met oë van liefde na Hom kyk nie? 
 
GEBED 
 
Pappa God wat ‘n voorreg om een van U  kinders te mag wees. Om in die 
atmosfeer van U oorweldigende liefde te mag groei en die vryheid te hê om soms 
foute te maak. Ook om die vrymoedigheid te hê om soos U kind op te tree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOEKOM VERDRUKKING? 
 
Ek geniet altyd Paulus se briewe omdat hy uit eie ervaring praat en omdat dit wat 
hy geleer het nog net so van toepassing op ons lewens vandag is. Hy gee altyd 
praktiese raad hoe om ons lewens volgens God se wil in te rig.  
 
Wanneer dinge moeilik gaan, is ons vinng om die Here te vra hoekom Hy sulke 
goed toelaat. Wel, die antwoord is duidelik in 2 Korintiërs 1. Paulus vertel hoe 
swaar hulle gekry het in Asië; hy sê dit het so rof gegaan dat dit ver bo hulle krag 
was om dit te verduur. Trouens, hulle het selfs die hoop om te bly lewe laat vaar. 
In hulle harte het hulle die doodsvonnis oor hulle aanvaar. Was jy al op ’n plek 
dat dit vir jou voel jy is so goed soos dood? 
 
Maak staat op God in tye van verdrukking 
 
Maar die Bybel sê ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. So hoe kan 
Paulus dan sê hy het verdrukking so erg beleef dat dit ver bo sy krag was om dit 
te verduur? Dit is interessant dat die woord “versoeking” moeilikheid of druk 
beteken. Saam met elke versoeking gee God ’n uitkoms. In 2 Timoteus 4:5 leer 
ons dat verdrukking egter verdra moet word! Versoeking is ’n toets wat geslaag 
moet word, maar verdrukking moet verduur word. 
 
2 Korintiërs 1:9 wys op die rede vir verdrukking – Maar dit het gebeur sodat ons 
nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe.  
Verdrukking leer jou om nie vertroue in jouself te plaas nie, maar om eerder op 
God se krag staat te maak te midde van ondraaglike omstandighede. Ons moet  
God glo tot op die punt waar ons glo dat Hy 'n onmoontlike dooie situasie weer 
kan laat lewe. God verwag nie van ons om dit self te kan doen nie, Hy weet dan 
juis dat dit bo ons vermoëns en krag is! Maar sulke omstandighede forseer ons 
om ons eie onvermoë te besef en eerder op sy vermoë staat te maak. 
 
Hy is die God van gister, vandag en môre 
 
In vers 10 leer Paulus ons hoe om dit te doen – Dit is Hy wat ons uit so ’n groot 
doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op Hom is ons hoop gevestig. Hy 
sal ons ook verder red.  In hierdie vers praat Paulus oor hoe God hulle in die 
verlede gered het, hoe Hy dit tans doen en hoe Hy dit selfs in die toekoms ook 
sal doen. Herinner jouself aan God se getrouheid in jou verlede, dit versterk jou 
geloof vir die hede en die toekoms.  
 
Die Engels sê, “on Him we have set our hope”. Dit spreek van ’n definitiewe 
besluit om jou hoop in God se reddingsvermoë te plaas. Die woord “hoop” 
beteken om ’n plesierige verwagting te hê en met waagmoed te vertrou.  
 
Glo eenvoudig dat Hy dit reeds gedoen het, dat Hy dit tans sal doen en dat Hy 
sal voortgaan om jou te red! Jy het tog al voorheen God se redding ervaar. 



 
In vers 11 sien ons nog ’n praktiese manier hoe om hierdie tipe swaarkry te 
hanteer – Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 
’n seën van God vir ons bring, en dan sal baie Hom vir ons dank. 
 
Moenie skaam wees nie, vra medegelowiges om vir jou te bid, dit lei tot groot 
seën in jou lewe. Hieruit ontvang God weer baie dank en eer wanneer Hy jou uit 
die verdrukking red. En Hy sal dit doen, want dit is wat Hy goed doen!  
 
GEBED 
 
Here ek wil leer om U te vertrou in elke situasie en veral tydens tye van 
verdrukking! Dankie vir elke moeilikheid waaruit U my reeds in die verlede gered 
het en al die hulp wat U reeds beskikbaar het vir my in die toekoms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOU PERSPEKTIEF VAN GOD 
 
Voel dit soms vir jou asof God ontevrede of kwaad is vir jou of dat jy in onguns is 
by Hom? Veral wanneer jy oorweldig word met probleme en jy begin dink dat 
God sekerlik nie tans goedgunstig teenoor jou is nie. Dit is in sulke tye wat ons 
ons fokus moet plaas op wie en wat ons God is. Die vyand wil kom leuens vertel 
van Hom en ons het nodig om te kan sê: Daar staan geskrywe… 
 
God se karakter is onberispelik. Ek hou so van Psalms 145:7 wat sê – Die Here 
is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Hy is nie regverdig in 
sommige van sy weë nie, in AL sy weë. Regverdig beteken om iets reg te maak. 
Ons kan God vertrou dat Hy altyd die regte ding sal doen, ook aangaande ons 
situasies. En Hy kyk na ons met goedgunstigheid, ons is sy geliefdes en Hy wil 
reg aan ons laat geskied. 
 
God se hart is sag teenoor jou 
 
Die New Living Translation sê die volgende deel so mooi:  He is filled with 
kindness. Nou as jy vol is van iets, is daar nie sprake van die teendeel nie. Die 
teendeel van ‘kindness’ is onvriendelikheid. Jou hemelse Vader is nie 
onvriendelik of kwaai teenoor jou nie! Inteendeel, Hy loop oor van 
goedentierenheid wat niks anders as verbondsliefde is nie. God se karakter is 
wie Hy is, sy goedheid en onuitputlike liefde teenoor ons is deel van sy wese en 
mag nooit bevraagteken word nie. 
 
In Psalm 145:8 lees ons dat die Here genadig en barmhartig is. Die Engels praat 
van ‘compassionate’, stadig om kwaad te word en vol van liefde. Wanneer God 
na jou kyk, is sy gedagtes teenoor jou gevul met net goedheid, vriendelikheid en 
genade. Vers 9 sê die Here is vir almal goed en Hy het ‘compassion’ oor alles 
wat Hy geskep het! 
 
Ons tree soms op soos weeskinders en maak staat op ons eie vermoë om ons 
deur situasies te help, maar kyk bietjie wat sê Jeremia 9:24 – So sê die Here: 
Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die 
ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig 
het en My ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, 
want dit is wat Ek wil hê, sê die Here. 
 
Dit behaag God om ‘kindness’, reg en geregtigheid aan jou te bewys, nie eendag 
in die hemel nie, nou hier op hierdie aarde. Ons het nie sy barmhartigheid en sy 
vermoë om reg aan ons te laat geskied nodig wanneer ons eendag in die hemel 
by Hom is nie, ons het dit nou nodig! 
 
Hy sê met ander woorde: As jy gaan spog oor iets, spog hieroor dat jy jou Vader 
se karakter ken en weet dat Hy wil goed doen aan jou op aarde.  
 



Behou jou verwagting 
 
Dit is vir God lekker om sy liefde oor jou uit te giet, om dinge reg te maak vir jou. 
Daarom moet ons verwagting elke oomblik van elke dag op Hom en sy goedheid 
en liefde vir ons wees. Moenie dat die vyand vir jou kom vertel God gee nie om 
vir jou nie. Dit is nodig dat ons die regte perspektief van God in ons gedagtes 
behou. Net omdat jy dalk nog nie jou deurbraak beleef nie, verander nie God se 
karakter en gevoelens teenoor jou nie. Hy is besig om te werk aan jou 
omstandighede. Bly fokus op wie Hy is, bly in sy teenwoordigheid, laat toe dat Hy 
Homself openbaar aan jou. Ken jou God en hou aan om jou geloof en verwagting 
in sy onvoorwaardelike liefde vir jou te plaas. 
 
GEBED 
 
Vader U is ‘n regverdige, liefdevolle Pappa wat dit geniet om reg aan my te laat 
geskied. Gee my daardie wysheid om U te ken vir wie U werklik is sodat ek die 
vyand se leuens in my lewe kan stilmaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAG HOOPVOL 
 
Hoop is ‘n snaakse ding. Wanneer jy dit het sien jy kans vir die wêreld al voel dit 
of die wêreld se probleme jou onderdruk, maar as jy dit nie het nie, voel die 
geringste probleempie soos die einde van jou wêreld. 
 
Sonder hoop word die mens negatief en ongelukkig, maar wanneer daar hoop is, 
is daar vreugde en ‘n toekoms vooruitsig al gaan jy tans deur moeilike tye. 
Wanneer alles net te veel word, is hoop gewoonlik die eerste ding by die venster 
uit, maar die wonderlike ding van hoop is dat dit ook weer in ‘n sekond kan 
terugkom. 
 
Ek hou so van Dawid wat so ‘n oop en eerlike verhouding met God en homself 
het. In Psalm 42 spreek hy sy smagting na God se teenwoordigheid uit. Hy vertel 
hoe hy dag en nag in trane is, hoe mense hom vra: Waar is jou God? Hoe dit wat 
hulle sê hom so beinvloed dat hy self begin wonder of God hom dan verlaat het. 
Hier is iemand wat ingestel was op hoe sy omstandighede sy emosies beinvloed 
het. Hy besef sy gemoed is besig om afwaarts te gaan want hy identifiseer sy 
gevoelens van neerslagtigheid.  
 
Hoekom voel jy depressief my siel? 
 
Kyk na vers 12 – Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Die 
oorspronklike woord is depressie. Hy los dit egter nie daar nie, hy vertel homself 
presies wat om met hierdie emosies te doen. Hy sê vir homself, doen nou die 
volgende – Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my 
aangesig en my God. Drie maal in hierdie en die volgende Psalm sê hy presies 
dieselfde woorde vir homself. Met so ‘n oorvloed van negatiewe gevoelens is dit 
nodig vir hom om ‘n paar maal vir sy emosies te sê hoe hulle moet reageer. 
 
Die woord hoop hier beteken om te wag en om geduldig te wees. So Dawid 
vertel homself dat dinge weer sal beter gaan in die toekoms. Dat hy weer God 
sal loof soos wat hy vroeër in die Psalm terugdink hoe hy voor die feesvierende 
skare uitegegaan het met die stem van gejuig en lofsang. Hy herinner homself 
net weer daaraan dat God sy God en ook sy Verlosser is! 
 
Hoop impliseer ‘n verwagting en begeerte vir iets om te verander van waar jy nou 
is na ‘n beter toekoms. Dat daar ‘n vaste rede is om te vertrou dat iets goeds 
gaan gebeur.  
 
Vreugde is joune terwyl jy wag 
 
In Romeine 8:25 lees ons dat as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons 
daarop met volharding. Die woord volhardig se betekenis is vrolikheid. Dit is die 
teendeel van neerslagtigheid! G’n wonder Dawid beveel homself herhaaldelik om 



hoop in God te plaas nadat hy voel hy raak onrustig nie. Hierdie aanhoudende, 
volgehoue hoop is die teenvoeter vir die neerslagtigheid. 
 
In Sagaria 9:12 gee God die Jode ‘n belofte van hoop vir dubbele herstel – Keer 
terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook kondig Ek vandag aan dat Ek 
jou dubbel sal vergoed. In die oorspronklike taal noem Hy hulle ‘gevangenisse 
van hoop’. Ek sal liewer ‘n gevangenis van hoop wees as enige iets anders! 
 
Ons vaste hoop moet daarin wees dat ons ‘n God het wat nie kan lieg nie, dat 
wanneer Hy ‘n belofte maak, Hy dit sál vervul. Daarom kan ons wag met 
vrolikheid al sien ons dit nog nie, weet ons dat ons weer God sal loof vir sy 
Goedheid soos so dikwels in die verlede. 
 
Christus ín ons is ons hoop van heerlikheid. Omdat die Bron van hoop in ons 
woon deur sy Gees, kan ons volhard en sterk word in hoop. 
 
Romeine 15:13 sê – En mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met 
alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterkter kan word deur die 
krag van die Heilige Gees! 
 
GEBED 
 
Jesus dankie dat U my bron van hoop is en daarom sal ek vol wees van vreugde. 
Dankie dat my hoop nie hoef stil te staan nie, maar dat dit elke dag kan groei en 
sterker word. Herinner my ook asseblief Heilige Gees wanneer my gemoed laag 
is om my emosies aan te spreek met U Woord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



WONDERWERKE ONDER ONS NEUSE 

Ek hou baie van hoe Jesus tydens sy tyd op aarde dinge gedoen het. In elke 
situasie sien ons iets van sy karakter uitspeel. Dink vir ŉ oomblik aan die dag toe 
Hy gevange geneem is. Die Bybel sê omdat Jesus geweet het wat gaan gebeur, 
het Hy uit die tuin van Getsemane gegaan toe die soldate opgedaag het. 

Judas sy verraaier, het ŉ hele afdeling soldate plus die dienaars van die 
owerpriesters en Fariseërs daar aangebring om Jesus te arresteer.  Hulle kom 
daar aan met fakkels en lampe en tot die tand gewapen.  

In Johannes 18:4 lees ons hoe Jesus vra: “Vir wie soek julle?” “Jesus van 
Nasaret”, antwoord hulle Hom. “Dit is Ek!” sê Hy toe vir hulle. Toe Jesus dit vir 
hulle sê het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. 

Is dit nie net ‘n baie komiese prentjie nie? Hier is hierdie hele gewapende 
afdeling soldate wat omval omdat Jesus bloot sê: “Dit is Ek!” Dit wys vir ons so 
mooi dat Jesus al die krag gehad het om hulle te stop en tog toegelaat het dat 
hulle hom in hegtenis neem. Dink vir ŉ oomblik hoe deurmekaar die soldate 
moes gevoel het: die een oomblik was hulle nog paraat, regop en intimiderend 
en die volgende oomblik lê almal hulpeloos en gedisorienteerd op die grond voor 
Jesus se voete! 

Alle mag behoort aan Jesus 

Ek kan net dink hoe Jesus dit amusant moes gevind het wetende dat Hy al die 
krag het. Hier sien ons net weereens hoe onselfsugtig Jesus was; Hy het nie 
eers gedink daaraan om Homself te bevry nie, maar aan dit wat Hy vir jou en my 
aan die kruis moes gaan doen. Dan vra Hy weer: “Vir wie soek julle?” en hulle 
sê: “Jesus van Nasaret” waarop Jesus antwoord: “Ek het vir julle gesê dit is Ek”. 
Vir my klink dit asof Hy hulle nou so bietjie terg. 

Jesus se onselfsugtigheid kom weer na vore wanneer Hy sê: “As julle My soek, 
laat die mense hier by My dan toe om weg te gaan.” Selfs in hierdie oomblik dink 
Jesus nie aan homself nie maar om sy dissipels te beskerm. 

Wat dan volgende gebeur voeg net by tot hierdie bisarre gebeurtenis. Petrus trek 
‘n swaard uit en kap die hoëpriester se slaaf se regteroor morsaf! In Lukas 22 
lees ons hoe Jesus dan vir Petrus sê: “Hou op daarmee! Daarna het Hy die oor 
aangeraak en Hom genees.” Raai waarnatoe het hulle Jesus toe geneem? Dis 
reg, na dieselfde hoëpriester se huis toe! 

Sy wonderwerke is sy getuienisse 

Hoe dink jy het dit van daardie dag af in die hoëpriester se huis gegaan? Elke 
slag as die slaaf afbuk om kos voor sy meester neer te sit, het die hoëpriester 
Jesus se wonderwerk onder sy neus gehad! En ek is seker die slaaf het tot 



vervelens toe die storie vertel van hoe sy oor afgekap was en Jesus hom genees 
het! 

Ek sien net God se wonderlike sin van humor in hierdie verhaal raak; Hy plaas 
selfs ’n wonderwerk in die huis van iemand wat Hom teenstaan. Jesus ken 
natuurlik ook sy eie Woord in Handelinge 14:17 wat sê – God laat nie Homself 
sonder ‘n getuie nie.  

Hoeveel wonderwerke dink jy het Jesus dan al reg onder jou neus geplaas? Sien 
jy ook dat selfs Jesus, al kon Hy, het Hy nie Homself  uit hierdie situasie gehaal 
nie, want Hy het geweet dat die uiteinde van die saak goed sal wees vir baie 
meer mense as net Homself? 

GEBED 

Jesus baie dankie dat U nie probeer het om Uself te bevry in hierdie moeilike tyd 
nie, maar dat U bereid wat om U wil neer te lê sodat ons ‘n ewigheid met die 
Vader kan wees. Help ons om die wonderwerke om ons te sien oppad na ons 
eindbestemming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENADE TEENOOR MEKAAR 
 
 
Wat ek hou van God, is dat Hy ‘n ‘real’ God is. Omdat Hy ons gemaak het, ons 
deur en deur ken en self aarde toe gekom het as mens verstaan Hy presies hoe 
ons is.  En alhoewel ons besig is om elke dag meer en meer aan Jesus gelyk te 
word, gee Hy vir ons praktiese advies vir praktiese probleme. Hy’s nie bang om 
‘n ding op die naam te noem nie en weet ook waarmee ons as mensdom sukkel.  
 
Kolossense 3:13 sê – Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die 
ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Die 
Engels sê dit so mooi – make allowance for each others faults and forgive 
anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive 
others. 
 
Hy weet daar is foute en Hy weet dat daar aanstoot geneem word en Hy weet 
hoe maklik dit gebeur. Mense verstaan ook nie altyd die plek waar jy jouself 
bevind nie en is soms bitter onsensitief. Dit is amper onvermydelik om nie 
daagliks met iemand se foute, wat nog te sê ons eie, te doen te kry nie! Dan is 
die ou mens ook nog soms heeltemal te lewendig en val ons vir die temptasie om 
te reageer deur seergemaak te word. Ons vergeet soms ons vlees moet daagliks 
sterf. Jy kan doen wat jy wil, maar jy kan nie ‘n dooie mens seermaak nie! Hy is 
salig onbewus van jou pogings.   
 
Toon sy karakter 
 
Wanneer ons egter iemand wat ons seergemaak het deur woorde of dade verdra 
en vergewe word iets losgemaak wat Goddelik is. Die karakter eienskappe van 
God word openbaar en onmiddellik is sy teenwoordigheid daar waar Hy Homself 
herken. Die krag van vergifnis en verdraagsaamheid is Goddelike guns op jou. 
 
Boonop motiveer Hy die stelling deur te verduidelik hoekom ons ruimte moet 
skep vir mekaar se foute. Hy wil hê ons moet onsself herinner aan sy vergifnis en 
verdraagsaamheid teenoor ons. Al tree jy hoe korrek op na buite, as jy regtig 
eerlik met jouself is, weet jy dat jy ook foute het en ook God se vergifnis 
broodnodig het! 
 
Sy stelling laat my dink aan ‘n pa wie se kinders baklei. Hy is lief vir almal en wil 
hê dat al die boeties en sussies in vrede en eenheid moet saamlewe. Hy lig nie 
een se foute uit nie, hy probeer eerder om almal te kry om meer 
verdraagsaamheid te openbaar teenoor mekaar sodat daar vrede en liefde in sy 
huis kan wees. 
 
Nou sê Spreuke 17:9 in Engels – Love prospers when a fault is forgiven, but 
dwelling on it seperates close friends. ‘n Mens kan nou kies, want jy gaan 
verseker met menslike foute te doen kry. Of jy vergewe dit of jy bly dit ophaal. 



Die woord ‘dwelling on it’ beteken jy herhaal dit en jy dupliseer dit. Dit is wat jou 
vlees wil doen, hy wil heeltyd daaroor praat as iemand jou seergemaak het, want 
dit voer jou gevoelens van pyn en hartseer. Eintlik is jy elke slag besig om dit 
weer te dupliseer en van voor af weer seer te kry! 
 
Besluite bepaal jou toekoms 
 
‘n Besluit is die poort na jou werklikheid. Wat ookal jy besluit sal jou realiteit 
word. Wanneer jy besluit om aanhoudend daarop te fokus sal daar verwydering 
kom in verhoudings en vriende sal van mekaar geskei word. Besluit jy om te 
verdra, vry te spreek, te vergewe en nie weer daaroor te praat nie, sal liefde in 
jou lewe blom. Dit hang totaal en al van jou besluit af. 
 
Dalk sê jy, ek kan nie daardie persoon vergewe nie. Soms is dit moeilik, maar as 
jy regtig wil, kan jy God vra om jou te help en jy sal kan! Hou altyd sy genade 
teenoor jou in gedagte. Vergifnis is nie opsioneel nie, dit is ‘n bevel. Soos 
Christus julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe! 
 
GEBED 
 
Jesus, ek wil graag U karakter manifesteer en veral wanneer mense onsensitief 
teenoor my optree. Help my om te sterf aan my trots en ego en sommer maklik 
vry te spreek en te vergewe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTENE REAGEER ANDERS 
 
 
Wat so baie mense in verwondering laat staan het, was die vroeë Christene se 
reaksie op sekere gebeure. Wanneer ons sonder Christus is en in die vlees 
reageer op negatiewe gebeurtenisse, hoef ‘n mens nooit te wonder oor wat jy 
gaan sien nie.  Daar sal verseker vrees, woede, ongelukkigheid, hartseer en 
terugbaklei wees wanneer iemand jou aanval, jou onskuldig in die tronk gooi of al 
jou besittings van jou wegneem! 
 
Tog het hierdie gelowiges wanneer sulke dinge met hulle gebeur het, heeltemal 
buite die natuurlike karakter van die ou mens opgetree. Hebreërs 11 leer ons dat 
hierdie geloofsmense geweldig vervolg is. Hulle het bespotting en lyfstraf 
verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in 
stukke gesaag en met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf, gebrek gely, 
is verdruk en mishandel. Dan boonop lees ons in vers 39 dat hulle nie eers op 
hierdie aarde verkry het wat beloof is nie omdat God vir hulle iets beters beoog 
het!  
 
Die skat is groter as die kruik 
 
Hoe is dit moontlik dat hierdie mense met soveel vreugde al hierdie swaar tye 
kon beleef? Kyk na Hebreërs 10:34 – en julle het die berowing van julle goed 
met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself ‘n beter en 
blywende besitting in die hemele het.  Wanneer laas het jy iemand gesien wat 
met groot genot en vergenoegdheid reageer wanneer hulle beroof is? Die 
oorspronklike woord vir blydskap hier beteken ‘n kalm vreugde!  
 
Wel, hulle het Jakobus 1:2 letterlik opgeneem – Ag dit louter vreugde, wanneer 
julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle 
geloof lydsaamheid bewerk. 
 
Hierdie mense het die Gees van God wat in hulle woon, die skat in die erdekruik, 
meer belangrik geag as enige aardse besittings of gerief. Hulle begeerte om 
meer soos Jesus te word was so groot dat hulle bereid was om die beproewing 
van hulle geloof te sien as ‘n wonderlike voorreg sodat hulle lydsaamheid kon 
bekom. Hebreërs 10:36 sê – julle het lydsaamheid nodig. Sulke oorgegewe 
toewyding aan dinge van ewige waarde soos karaktervorming en 
geloofsontwikkeling is ‘n wonderlike voorbeeld vir ons vandag. 
 
In Romeine 5:3 lees ons – Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: 
swaarkry kweek volharding (lydsaamheid), en volharding kweek egtheid van 
geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God 
het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee 
het. 
 



Matteus 5:11 leer ons dat ons waarlik geseënd is wanneer mense ons beledig en 
vervolg en valslik slegte dinge van ons sê. Dan sê die Bybel weer, wees bly en 
verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. God se belofte van 
heerlikheid in die hiernamaals is ‘n ewige en blywende skat wat Hy reeds in ons 
gedeponeer het deur middel van sy teenwoordigheid in ons lewens. Sy 
heerlikheid is ons ewige porsie! 
 
Wees ‘n goeie voorbeeld 
 
Om geduldig te wees in verdrukking is goed, om nie te kla daaroor nie is nog 
beter, maar om jou daarin te verheug is om God eer te bring! 
 
Kom ons vergeet nie dat ons in hierdie wêreld is, maar tog nie van hierdie wêreld 
nie! Daar moet ‘n fokusverskuiwing kom van ons vlees en sy begeertes na die 
Gees van God in ons. Laat ons konsentreer op Jesus se karakter, heerlikheid en 
teenwoordigheid in ons gees sodat ons ook soos hierdie mense ‘n voorbeeld kan 
wees van wie ons God is! ‘n Voorbeeld is ‘n beeld wat voorloop en wanneer ons 
‘n Godsbeeld wys, sal menigte mene Hom volg. 
 
GEBED 
 
Vader, ek begin sommer nou dadelik en prys U vir elke moeilike situasie in my 
lewe en vir die geleentheid vir my hele wese om te kan groei en ontwikkel sodat 
ek minder kan word en U meer. Maak my ‘n goeie beeld wat voorloop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOU ERFDEEL AS MEDE-EFGENAAM 
 
Daar is so baie slegte nuus om ons en dikwels kyk ons na dinge en 
moedeloosheid sluip in. Dit is nodig dat ons oortuig moet wees van dit wat God 
se planne vir ons is en nie dit wat die media uitbeeld of die vyand ons wil kom 
wysmaak oor ons omstandighede nie. 
 
God se Woord bly ons handleiding om ‘n geseënde en vervulde lewe te lei. In 
Jesaja 54 gee die Here ‘n hele klomp waarborge waarop ons mag staatmaak en 
die hoofstuk word afgesluit met – Dit is die erfdeel van die knegte van die Here. 
Die voordeel van ons erfenis is dat dit nou reeds beskikbaar is, aangesien Jesus 
gesterf het, weer opgestaan het en die testament nou reeds geldig is. Ons as 
mede-efgename mag nou reeds deel hê aan elkeen van hierdie beloftes. 
 
Reeds in vers 4 sê Hy al – Moenie bang wees nie. Hier spreek Hy ‘n basiese 
behoefte van die mensdom aan. God gebruik hierdie hele hoofstuk om sy mense 
te troos, te bemoedig en te versterk met sy gevoelens teenoor ons. 
 
In vers 5 staan daar – Jou Maker is jou man…die Heilige van Israel is jou 
Verlosser. ‘n Verlosser neem verantwoordelikheid vir die ander persoon se 
versorging. Boonop dit is Hy ons man. Dit simboliseer dat sekuriteit, liefde, 
aandag en beskerming alles is wat Hy vrylik vir jou gee. 
 
God se omgee lei tot aanbidding 
Dan lees ons in vers 8 – …Ek ontferm my oor jou met ‘n liefde wat nooit vergaan 
nie. Die oorspronklike woord daar is ‘compassion’. Dit laat my dink aan toe die 
ouderlinge van Israel hoor dat God hulle ellende raakgesien het en besorg was 
oor hulle, het hulle in aanbidding neergebuig. Aanbidding kom natuurlik waneer 
jy besef God gee soveel om vir jou. 
 
Bietjie verder in vers 10 sien ons dat berge kan padgee, heuwels kan wankel, 
maar sy liefde vir ons sal nooit wankel nie. Die liefde daar beteken 
verbondsgunste. God ontken nie die gevaar of die omstandighede nie, maar Hy 
gee ons ‘n waarborg van sy troue liefde te midde daarvan. Dan – My 
vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Ons kan 
vrede geniet omdat ons weet dat Hy vir ons omgee! 
 
Jou nageslag onder sy guns 
 
V13 sê – En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou 
kinders sal groot wees. Is dit nie so dat ons grootste begeerte is dat dit goed sal 
gaan met ons kinders en dat hulle ‘n verhouding met God sal hê nie? God 
verstaan dit, Hy voel dieselfde oor ons. 
 
Volgende lees ons  in vers 14 – Geregtigheid sal in jou heers. Jy hoef nie bang te 
wees vir verdrukking nie, ook nie vir verskrikking nie, want dit sal nie naby jou 



kom nie. As iemand jou aanval, het Ek hom nie gestuur nie; wie jou aanval, sal 
die onderspit teen jou delf. Die ander vertaling sê wie jou aanval, sal oor jou val. 
Ons moet besef dat as gevolg van ons verhouding met God is selfs ons 
aanvallers onder ons gesag. 
 
Dan eindig Hy met – elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en 
elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erdeel van 
die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die Here.  
 
God is bewus van elke aanval teen ons en verklaar reeds dat dit nie suksesvol 
sal wees nie. God is realisties oor die dinge wat ons moet hanteer. Hy weet van 
ons swaarkry maar wil hê dat ons bewus moet wees van sy oneindige, onfeilbare 
compassion vir ons. Sy hart is om ons te help, deur te dra en oorwinning te gee 
in elke area van ons lewens. Laat dit jou nie ook buig in aanbidding om dit te 
weet nie? 
 
GEBED 
 
Sjoe Jesus dit maak my hart warm om te hoor hoe U vir my en my kinders 
omgee. Ek maak hierdie beloftes my eie en leef daarin van hierdie dag af! 
Waarlik kan ons U liefhê omdat U ons eerste liefgehad het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOU VELD VOL VREUGDE 
 
Lag is seker een van die lekkerste ervarings wat ‘n mens kan hê. Dit verander ‘n 
stywe atmosfeer in ‘n gesellige geleentheid. Boonop is daar baie fisiese voordele 
wat jou algemene welstand verbeter en jou deur baie moeilike tye kan dra. So 
iets goeds kan net van God af kom. Hy is die bron van alle vreugde. Ons lees in 
Psalm 2 dat Hy wat in die hemele woon lag!  
 
Ons het gesien dat Jakobus 1 ons leer dat ons dit louter vreugde moet ag 
wanneer allerhande beproewinge oor ons kom. Ek weet nie wie jy ken wat 
uitbars van die lag as dinge begin swaar gaan nie? Dit is nie mense se natuurlike 
reaksie nie! Dikwels maak God se opdragte nie sin nie, maar Hy weet iets wat 
ons nie weet nie so dit is tot ons voordeel om net te gehoorsaam. 
 
Jesus se voorbeeld van vreugde 
 
Kom ons kyk na hoe Jesus beproewing hanteer het. Hebreërs 12:2 sê ter wille 
van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur. 
Jesus is die lewende Woord en daarom moes Hy van alle mense die Woord 
volbring in Jakobus 1 deur vreugde te behou te midde van sy beproewing. Die 
woord verduur beteken – om onder te bly. Ons vergeet soms dat Jesus die 
keuse gehad het om dit deur te voer of nie en tog het Hy ten spyte van sy eie 
wilsstryd gekies om te bly en te verduur.  
 
Wat het Hom in staat gestel? Die vreugde van die wete dat Hy met sy bloedoffer 
ons sy bruid vir Homself sou loskoop! So hoekom is vreugde veral in moeilike tye 
so verskriklik belangrik dat selfs Jesus dit moes doen? Nehemia 8:10 gee die 
antwoord – Die vreugde van die Here is ons krag!  
 
Daardie krag beteken – om te kan uithou. So as God vir ons sê: Ag dit louter 
vreugde… dan weet Hy sodra ons dit doen, begin sy krag in ons manifesteer wat 
ons in staat stel om te kan uithou. Let op dit is nie ons vreugde nie maar syne. 
Hy wil hê sy blydskap moet in ons kom woon sodat ons alles het wat nodig is om 
te oorwin!   
 
Selfs Habbakuk het gesê het dat al is daar geen oes, vye of druiwe nie, nogtans 
sal hy in die Here jubel want die Here sy God gee vir hom krag. Weereens sien 
ons hoe krag vloei uit vreugde. Wanneer ons in Hom jubel selfs wanneer dit sleg 
gaan, vloei God se krag want sy vreugde is óns krag. 
 
Jou eie oes van vreugde 
 
Jy voel dalk eerder om te huil as om te lag, maar dis ook okey want Psalm 126:5 
sê – die wat met trane saai sal met gejubel maai. Die Engelse vertaling sê dit so 
mooi – those who sow in tears will reap in joy. So wat kom op as jy trane plant? 
Vreugde! Dit beteken dat as jy al ooit trane geplant het is daar ‘n oes van 



vreugde beskikbaar vir jou, jou eie veld vol vreugde wat regstaan vir jou om te 
gaan oes. Psalm 30:6 sê – Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al 
weer. Daar is altyd weer ‘n sonsopkoms en rede vir vreugde! 
 
Volgens Jesaja 12:3 is dit ook met blydskap wat ons water skep uit die fonteine 
van redding, wat beteken vrymaking, hulp, voorspoed, welvaart en gesondheid! 
Wanneer ons rejoice in Hom ten spyte van siekte of tekort is ons besig om ons 
emmer van vreugde te gebruik om daardie voorsiening op te trek vanuit die 
fontein waarvan ons iets benodig. 
 
Hoe oes ‘n mens jou veld van vreugde? Psalm 16:11 gee ons die antwoord. Dit 
sê in Engels – You fill me with joy in your presence. Kom in sy teenwoordigheid, 
maak ‘n vaste tyd en besluit – vir die volgende 10 minute gaan ek net Hom 
bewonder en aanbid. Terwyl jy tyd met Hom spandeer, is Hy besig om jou vol te 
maak met vreugde, met krag en met oorwinning! 
 
GEBED 
 
Vader, hoe lekker is dit om te weet dat U al U vreugde vir my beskikbaar maak! 
Soos wat ek tyd met U spandeer, kom vul my tot oorlopens toe vol daarmee. 
Dankie dat ek nie hoef te wag tot alles reg is voor ek vreugde kan hê nie maar 
dat dit juis U vreugde is wat my die krag gee om sterk anderkant uit te kom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLY ENDUIT GLO 
 
Wanneer jy bewus is daarvan dat jy onder aanslag is, kan jy reg optree en die 
nodige maatreëls in plek kry om ‘n goeie teenaanval te loods. Maar wanneer jy 
dink dit is maar net jou normale omstandighede, jou eie onvermoë of erger nog 
dat God nie belangstel in jou situasie nie, word jy lamgelê en verlaat jou hoop jou 
vinnig. 
 
Daar is ‘n oorlog aan die gang en die teiken daarvan is om jou geloof te vernietig! 
Die enigste geveg wat ons aangesê word in die Bybel om te veg is die goeie 
geveg van die geloof.  
 
Hopeloosheid is iets wat so geleidelik insluip in ‘n mens se denke en daarom is 
dit so belangrik om te bly waak en bid. Wanneer die fokus van jou geloof op God 
se hart vir jou bly, dan kan mens nie so maklik afgetrek word nie maak nie saak 
waardeur jy gaan nie. 
 
Jy’t reeds so ver gekom 
 
Net omdat dinge soms lank neem om deur te breek in jou lewe, beteken beslis 
nie dat dit nie gaan gebeur nie. Dit is juis in hierdie tye wat ons die wonderlike 
voorreg het om ons geloof te laat groei. Dit verg egter dissipline om die stem van 
ongeloof stil te maak in jou lewe en aan te hou om met dieselfde ywer as 
voorheen jou stand in te neem in die geloof. 
 
Die vyand wil hê ons moet lui raak om te glo en tyd met God en die Woord te 
spandeer. Wat ons egter nie besef nie is dat ons reeds so baie vordering 
gemaak het in die gees. Die feit dat jy nog glo, dat jy nog vol vreugde is, dat jy 
elke dag sterker word in jou geloof al het dinge nog nie verander nie, wys op 
geweldige groei. Ons kan nie toelaat dat die vyand ons terugplaas in die 
wegspringblokke nie! Die wenstreep is dan reeds in sig! 
 
Die vordering wat jy maak, maak die dissipline wat jou geloof verg só die moeite 
werd. 
 
Hebreërs 6:11-12 leer ons – Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit 
dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, 
vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die 
wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. 
Geloof verg geduld 
 
Geloof is nie geloof as dit nie getoets word nie. En geloof is onnodig wanneer jy 
reeds verkry het waarvoor jy God vertrou. So die wagtydperk, is die inkubasietyd 
van jou geloof. Ons wil egter soms die geloof sonder die geduld gebruik en dis 
dan wanneer ons wil opgee. Vers 15 sê – en so het Abraham dan, nadat hy 
geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. 



 
Besef dat jou geloof onder aanslag is en maak ‘n vaste besluit om te bly staan, te 
bly glo dat God vir jou is, jou liefhet, jou uitkoms wil gee. Wees ook versigtig om 
nie jou geloof te plaas in jou eie vermoë om te glo nie want dit sal jou verseker in 
die steek laat. Ons geloof moet in Jesus, die begin en einde van ons geloof 
wees. Die voorwerp van ons geloof bepaal die eindresultate. Hy is die een wat 
die verskil kan maak! Weereens kom dit terug na nabyheid en intimiteit met Hom. 
 
Die Boodskap sê: Moenie lui word om God te dien nie. Doen wat die Christene 
voor julle gedoen het. Hulle het gekry wat God beloof het, omdat hulle geduldig 
was en op God bly vetrou het. Ons bly vertrou…en glo end-uit in ons God! 
 
GEBED 
 
Jesus, help my om te besef hoe kosbaar my geloof in U oë is. Dankie dat te 
midde van aanvalle op my geloof, bly U getrou en dra U my deur soos ek my oë 
op U hou. Ek weet ek gaan deurkom met selfs nog sterker geloof! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘N OFFER WAT GOD BEHAAG 
 
Soms is 'n mens in ‘n situasie waar jy net nie meer weet wat om te doen nie! Jy 
het al elke moontlike ding probeer, aan elke deur geklop, elke grashalmpie 
aangegryp, elke rigting ingeslaan en steeds verander niks aangaande jou 
situasie nie. Het jy ook al vir God gevra: Sê my net, wat moet ek nóú doen? 
 
Dan sê 2 Petrus 1:3 – Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig 
het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep 
het deur sy heerlikheid en mag. Dit beteken in ons intieme kennis van wie Jesus 
is, is alles wat ons ooit in ons lewens nodig mag hê, insluitende die antwoorde op 
moeilike vrae. 
 
Deel van om Hom te ken, is om sy Woord te ken want Hy is die lewende Woord. 
So dikwels wanneer ek regtig vashaak en nie meer weet watter kant toe oor 'n 
sekere situasie nie, bevind ek myself weer in die Woord en elke slag as mens 
soek, sal jy vind! 
 
Wanneer jy dan op die antwoord afkom, is dit elke keer so 'n seën om net weer 
te besef Hy wéét van jou, Hy verstaan soveel beter as wat ons ooit gedink het. 
Een antwoord wat telkemale na vore kom is in Hebreërs 13:15 – Laat ons dan 
onophoudelik deur Jesus aan God ‘n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom 
gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.   
 
Waar Hy woon 
 
Het jy al gewonder hoekom ons as gelowiges gedurig God moet loof? Hy het tog 
sekerlik nie nodig om te hoor wie en wat Hy is nie; Hy is wie Hy is en Hy weet 
wie Hy is. Nee, ons het nodig om Hom te loof grotendeels omdat lof jou bring tot 
by die plek waar Hy woon want God bewoon die lofliedere van sy volk. 
 
Ons wil wees waar God woon! Dit is waar die vrede wat alle verstand te bowe 
gaan ons hart en ons denke bewaar omdat ons fokus op Hom is en nie op 
onsself nie. Dit is waar ons kan wegkom van enige druk wat die wêreld op ons 
plaas en waar ons gevul kan word met alles wat nodig is om nie net te oorleef 
nie, maar te leef! 
 
Sien jy dat Hy dit 'n offer noem, want lof kom nie onophoudelik vanself uit ons ou 
natuur nie? Veral nie wanneer ons met onbeantwoorde vrae sit nie. Lofprysing is 
om God te erken vir wie Hy is en Hom in jou lewe in te nooi. As jy Hom dus 
aanbid deur te sê: “Here, U is my redder,” gee jy Hom die geleentheid om jou te 
red. Wanneer jy Hom loof deur te sê: “Dankie Vader dat U my voorsiener is,” gee 
jy Hom die geleentheid om daardie karaktereienskap van Hom te openbaar. “U is 
my geneesheer,” versterk jou geloof in Hom as die Een wat jou kan genees en 
maak jy dit vir Hom gunstig om jou aan te raak. 
 



Van onmoontlik na moontlik 
 
'n Lofoffer help ons om onmiddellik ons fokus te verskuif van die onmoontlike na 
die moontlike, van die aardse na die bonatuurlike, van moedeloosheid na hoop, 
van die leuen dat dinge nooit kan verander nie na 'n vreugdevolle verwagting van 
'n wonderwerk! 
 
Dit betrek God by ons omstandighede en laat mens net weereens besef dat daar 
niks vir God onmoontlik is nie. Deur sy naam te vereer, verklaar jy in die 
geesteswêreld dat jy sy eiendom is en dat jou verwagting van jou almagtige God 
is dat Hy vir jou sal wees wie Hy is! Dan sê v16 – Dit is die offers wat vir God 
aanneemlik is! 
 
GEBED 
 
Dankie Jesus dat U vir my kom leer wat om te doen as ek nie weet wat om te 
doen nie. Ek sal die offer wat U behaag na U bring, met my hele wese U lof 
besing en so U teenwoordigheid beleef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIE IS KONING? 
 
Ons almal ken die skrif in Matteus 6:33 wat sê – Maar soek eers die koninkryk 
van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy 
praat hier van al die natuurlike voorsiening wat ons as mense nodig het. Ons wil 
graag almal die byvoeging van al hierdie dinge hê, maar verstaan ons werklik 
wat Jesus eintlik vir ons probeer sê hier?  
 
‘n Koninkryk is ‘n area waar ‘n koning regeer. Dit is ‘n sekere geografiese gebied 
waar hierdie koning volle gesag en mag het om te doen net soos Hy goeddink. 
Hy het die finale sê oor wat in daardie land gebeur. Hy neem die besluite oor 
alles. Hy lê die reëls neer en stel wette in plek wat ongewenste elemente, wat sy 
onderdane lastig val, straf of verban. ‘n Goeie koning het sy onderdane se 
welvaart in gedagte en wil net die beste vir hulle hê.  
 
Hy wil jou Koning wees 
 
Netso, is God ‘n goeie Vader en het net die beste in gedagte vir sy kinders. As 
ons die koninkryk van God soek beteken dit ons maak Hom koning! Die dag toe 
ons Jesus aangeneem het, het Hy in ons lewensboot geklim en wag dat ons 
heerskappy van alles aan Hom oorgee. 
 
Die vraag is, het Jesus volle toegang en heerskappy oor al die areas van ons 
lewens?  Is Hy in beheer? Buig ons ons wil voor sy Koninskap? Of is daar areas 
waarvoor ons nog verantwoordelik voel? Ons voel ons moet koning wees 
daaroor en dit regeer en beheer. Dikwels lei dit tot chaos en wanorde en dit bring 
‘n gevoel van hopeloosheid want ons kry dit net nie reg nie! 
 
As daar hopeloosheid is in ‘n area van jou lewe is daar gewoonlik ‘n 
onderliggende leuen teenwoordig, want niks is vir Jesus onmoontlik nie. Dit kan 
ook wees dat jy nog nie daardie area vir Hom gegee het om oor te heers nie, 
want waar Hy heers is daar vrede, te midde van moeilike omstandighede! 
 
Ons Koning is nooit sonder ‘n plan nie. Niks is vir Hom onmoontlik nie en Hy 
word nie onkant betrap nie. Hy het ook verseker nie ons vrese en 
bekommernisse nodig om uitkoms te bring nie. Inteendeel, dit staan net in die 
pad van sy voorsiening en deurbraak vir ons. 
 
Dikwels sê ons – Sonder Jesus is ons niks. En alhoewel dit so waar is, is die 
waarheid ook dat ons nie meer sonder Jesus is nie en nooit ooit weer op aarde 
sonder Hom sal wees nie! So hoekom bly ons fokus daarop dat ons niks is nie 
terwyl ons liewer moet fokus op Hom wat tot alles in staat is en elke sekonde van 
elke dag saam met ons is! En met Hom in ons, is ons ook tot alles in staat! 
 
Waar kyk jy? 
 



Dit laat my dink aan die dissipels wat in die boot saam met Jesus is. Hy’s die een 
wat die wind en die see gemaak het, maar hulle fokus is op die storm. Hulle sien 
net die stormwind, en die grootte van die golwe en die hopeloosheid van die 
situasie, soveel so dat hulle bang is dat hulle gaan sterf! Dis hartseer om te dink 
ons kan God weerhou om ons te help deur Hom te ignoreer.  
 
Tipies mens hou hulle hulle oë op die storm in plaas van op Jesus. Hier sit hulle 
met dié antwoord reg onder hulle neuse, binne-in hulle boot en in plaas daarvan 
om hulle hoop in Hom te vind, ervaar hulle net wanhoop as gevolg van hulle 
omstandighede. Hoe lyk jou lewensboot? Is daar storms en waar kyk jy? Moenie 
vergeet dat Jesus jou Koning is nie en dat Hy graag jou hierdeur wil bring. Hy het 
het net die beste vir jou in gedagte! 
 
GEBED 
 
My kosbare Koning, vergewe my dat ek steeds dikwels self wil heers oor sekere 
dinge. Ek kom gee nou heerskappy van elke area van my lewe oor aan U. 
Dankie vir die vrede wat kom om te weet U is in beheer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE VADER SE KARAKTER 
 
Ons was onlangs besig met ‘n projek oor vaders en ek het fotos gesoek 
daarvoor. So ek tik sommer vir die snaaksigheid ‘God die Vader’ in op die 
internet en al wat te voorskyn kom, is fotos van baie ou gryskop ooms met lang 
wit baarde wat baie kwaai en heeltemal ontoeganklik lyk!  
 
En ek besef net weereens, God die Vader se beeld is so verwronge en heeltemal 
gemisinterpreteer deur mense. Die vyand het ook soveel leuens probeer saai oor 
God se karakter. Hy het nog altyd probeer om ‘n wig tussen God en die mens in 
te dryf. Hy wil altyd die skuld vir alles wat sleg is op die Vader plaas terwyl hy die 
een is wat steel, roof en doodmaak! 
 
Tog is dit so duidelik wie die Vader is, ons hoef slegs na die Woord te gaan om 
Hom te sien vir wie Hy is! Vir die wat Hom soek, laat Hy Homself vind en wat ‘n 
voorreg om Hom te leer ken. Dit maak van elke dag ‘n avontuur om sy ware 
karakter net beter en beter te leer ken! 
 
Jesus demonstreer die Vader 
 
Hebreërs 1:3 sê – Die Seun weerkaats God se heerlikheid, en Hy is die presiese 
ewebeeld van wie God werklik is. As daar dus enige onsekerheid is van wie die 
Vader is, hoef ons slegs na die beeld van Jesus te kyk om sekerheid te kry. 
Jesus self het vir sy dissipels gesê: As jy my gesien het, het jy reeds die Vader 
gesien. 
 
Wat is dit wat ons sien in Jesus? Iemand wat altyd regstaan om goed te doen, 
altyd bereid is om mense te help, te genees, te bemoedig en te red van die 
ewige verderf. Wat ons so liefhet dat Hy bereid is om sy beste, sy lewe, sy alles 
te gee sodat ons ‘n ewigheid saam met Hom kan wees! Iemand wat met groot 
deernis kyk na mense en uit sy pad sal gaan om een verlorene te gaan red. 
Iemand wat soveel waarde op die lewe van ‘n sondaar plaas dat Hy sonder 
terughouding sy eie perfekte, sondelose lewe opoffer in daardie siel se plek! En 
dit deur die pad van groot pyniging en lyding! 
 
‘n Persoon wat so oorloop van liefde, vrede, goedheid en welwillendheid teenoor 
die mensdom dat Hy sê dat Hy selfs die wêreld hulle sonde nie toereken nie!  
Nou dink jy dalk, ja maar wat van die Ou Testament? Daar het God tog dikwels 
deur sy profete sy toorn teen sy vyande bekend gemaak. En dit is so, maar in 
Hebreërs 1:1 sê Hy – Vroeër het God dikwels en op baie maniere deur die 
profete met ons voorvaders gepraat. Maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met 
ons gepraat deur sy Seun. Nou is die stem en die beeld van God sigbaar deur sy 
Seun. 
 
Die Vaderhart vir mense 
 



Tog sien ons selfs oral in die Ou Testament voor die Vader Jesus gegee het as 
liefdesoffer vir ons, so baie van sy hart vir mense. Kyk nou maar na Jesaja 57:18 
– Ek het gesien wat hulle doen, maar nogtans sal Ek hulle gesond maak! 
 
Hy praat hier van sy volk wat ontrou was, in sonde, hebsug en afgodery verval 
het en ten spyte daarvan belowe Hy dat Hy hulle almal sal genees, die 
treurendes vertroos en hulle almal vrede sal gee. 
 
Dit is die hart van die Vader, ‘n liefdevolle Pappa met soveel empatie en passie 
vir sy kinders. Wat selfs as ons ongehoorsaam is, nooit ooit sy liefde van ons sal 
wegneem nie. Wat selfs as ons ontrou is, getrou bly. Hy verdien dat ons net ons 
beste vir Hom ook gee. Vra Hom om Homself aan jou te openbaar vir wie Hy 
regtig is. 
 
GEBED 
 
My geliefde Pappa, ek glo wat U Woord deur Jesus oor U sê. U tel my op U 
skoot en lag saam met my as ek gelukkig voel en huil saam met my wanneer ek 
swaarkry. Ek voel geborge en veilig by U en weet dat ons saam deur enige iets 
kan gaan en meer as oorwinaars anders kant uitkom! Ek is so lief vir U! 
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