
Het enige iets regtig verander?  CIVID-19 PREEK        10 Mei 2020 

Goeie môre almal, ek hoop elkeen het lekker geslaap en dat jy vanoggend met ŉ lied in jou hart 

wakker geword het, want vandag is die dag van die week waarop ons mekaar opnuut kan 

herinner dat ons Verlosser, Jesus Christus, waarlik uit die dood opgestaan het. Omdat Hy 

opgestaan het, het ons ŉ hoop wat niemand ooit van ons kan wegneem nie. 

Ek wil vanoggend verder gesels oor die bril waarmee ons na die lewe kyk. Vriende, die 

perspektief waarmee ons na die lewe kyk beïnvloed alles in ons lewe. 

Ek wil hê dat julle weer die video “pause” en die vrae wat op die skerm gaan verskyn saam 

behandel. 

➢ Deel met mekaar watter nuus of inligting die afgelope week vir jou bekommerd gemaak 

het.  

➢ Wat het jy die week in die Bybel gelees wat jou geloof gebou en versterk het? 

➢ Neem kollekte op, of besluit saam hoeveel julle gaan EFT, of gebruik die Zapper kode.  

➢ Bid saam en vra die Heilige Gees om julle harte ontvanklik te maak vir sy Woord. 

➢ Lees Jakobus 4:13-17, Matteus 10:29-30 en Romeine 8:18-25 en deel wat elkeen by die 

Here hoor met mekaar. 

Vriende, ek dink ons sal almal saamstem dat ons in vreemde en onseker tye leef. Tog het ek die 

afgelope week begin wonder of dit regtig so is. Ek wonder of iets regtig verander het? Luister 

my uit en besluit self daaroor. 

Die COVID-19 het die wêreld op sy knieë. Alles waaraan ons so gewoond geraak het, het 

verander. Alles waaroor ons altyd seker was, is nie meer seker nie. Neem byvoorbeeld die 

kinders wat skool gaan. As jy gewoond is aan skool toe gaan, is jy mos seker dat jy elke 

weeksdag skool toe sal gaan, behalwe natuurlik vir vakansie dae. Nou weet niemand wanneer 

jy weer skool toe sal gaan nie. 

Vir die meeste mense wat werk, geld dieselfde. As jy werk het, weet jy, jy moet werk toe gaan. 

Nou is dit nie meer so nie. Baie mense werk nou van die huis af. As jy ŉ werk het, het jy geweet 

jy gaan aan die einde van die maand jou salaris kry. Nou weet mense nie meer of hulle aan die 

einde van die maand ŉ salaris gaan ontvang nie. 

Ek weet die Vallei is in baie gevalle anders. Hier in ons Vallei is die meeste mense nog baie 

bevoorreg wat dit aanbetref. Die punt is, in ons koppe was ons van baie dinge seker gewees. Of, 

so het ons gedink. Dit was ons persepsie van realiteit gewees. 

Nou is ons van niks seker nie, behalwe natuurlik, as kinders van God, weet ons dat Jesus ons 

Here is en dat ons hoop op die ewige lewe het. Ons is ook seker dat ons nie weet hoe môre 

gaan lyk nie en ons weet nie hoe die lewe na COVID-19 gaan lyk nie. 



As ek vanoggend se tekste lees, dan het niks eintlik verander nie. Voor COIVID-19 het die 

meeste mense geleef asof ons seker is ons weet wat môre vir ons inhou. Sondagaand weet die 

kinders, môre oggend gaan ek skool toe. Ons het by onsself gedink, môre oggend gaan ek begin 

oes, of gaan ek jag, of Mall toe. 

En toe kom COVID-19 en niks is meer seker nie. Dis eintlik wat Jakobus vir ons skryf in Jakobus 4 

Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik 

verskyn en sommer weer verdwyn. 15Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en 

sal ons dit of dat doen.” 

Jakobus het hierdie woorde 2000 jaar gelede al geskryf, maar die meeste mense het geleef asof 

dit nie waar is nie. Ek weet nie van jou nie, maar die hele COVID-19 situasie het hierdie woorde 

van Jakobus vir my nuwe betekenis kom gee en besef ek dat ek het geleef asof dit nie waar was 

nie. Nou weet ons eweskielik nie meer wat môre vir ons inhou nie. 

Maar eintlik het niks vanaf God se perspektief verander nie. Ja, ons weet nou nie wat voorlê 

nie, maar het ons ooit regtig geweet wat die dag van môre vir ons ingehou het? 

Dink so ŉ oomblik saam hieroor. Voor die COVID-19 het ons ook nie geweet wat vir ons voorlê 

nie en het daar baie keer dinge gebeur wat ons nie verwag het nie.  Jy het vir iets in die 

toekoms beplan, iets waarna jy uitgesien het, daardie groot sport byeenkoms waarvoor jy so 

lank al oefen en net wanneer jy dink, nou breek die tyd aan om my drome uit te leef, word jy 

siek, of jy beseer jouself, of iemand na aan jou sterf skielik.  

Vriende, is dit nie so dat ons storie op storie kan vertel van sulke gebeurtenisse in ons lewens 

nie? Waar ons iets beplan het, maar dinge toe skielik anders uitgedraai het. 

Die verskil is, nou word die hele wêreld op een slag deur ‘n virus beïnvloed. Nou is die hele 

mensdom se omstandighede op een slag geraak. Maar dit het niks verander aan eeu oue 

waarheid van Jakobus 4 nie. Dat ons as kinders van God eerder moes sê: “As die Here wil, sal 

ons lewe en sal ons dit of dat doen.” 

Vriende, ons weet nie wat voorlê nie, maar God weet en niks gebeur sonder sy wil of 

goedkeuring nie. Niks gebeur wat maak dat God beheer verloor nie. Ons moet dit glo. 

Kom ons neem Matteus 10 as voorbeeld. Ons lees daar dat Jesus sê nie een mossie, wat so min 

werd is dat twee saam vir een sent verkoop moet word om die dit moeite werd te maak om dit 

te verkoop, dat nie een mossie op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. 

Jesus sê die Vader is so in beheer dat nie eens ŉ mossie, wat amper niks werd is nie, op die 

grond val, sonder die wil van ons Vader nie. Vriende, niks gebeur sonder die wil van die Vader 

nie. Ook nie CIVID-19 nie.  



Dan bemoedig Jesus ons dat ons vir die Vader baie meer werd is as ŉ mossie en dat God selfs 

weet hoeveel hare daar op jou kop is. En vir die wat bles is, God weet nog steeds alles van jou 

en niks sal met ons gebeur sonder die wil van die Vader nie. 

Vriende, al voel dit vir ons asof alles verander het, vanuit God se perspektief het niks verander 

nie. Hy is die een wat nog altyd dieselfde was, is en sal wees. Ons moes nog altyd gesê het: “As 

die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” 

Nou skryf Paulus in Romeine 8:18 - Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet 

verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek 

nie...... Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar 

omdat God dit daaraan onderwerp het. 

2000 jaar gelede het Paulus al geskryf dat die lewe stukkend is en die skepping aan verydeling 

onderworpe is. Ons gaan swaarkry, skryf Paulus, maar ons moet weet dat die heerlikheid wat 

God vir ons voorberei baie, baie groter gaan wees as die lyding wat ons nou moet verduur. Let 

nou net op hoekom daar lyding is en hoekom die skepping sug. Die skepping is immers nog aan 

verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. 

Vriende, slegte goed gebeur. Natuurrampe vind plaas. Mense word siek. COVID-19 breek uit, 

omdat God die skepping aan gebrokenheid onderwerp het die dag toe Adam en Eva teen God 

in opstand gekom het. Die oomblik toe die skepsel homself gelyk aan God wou stel het sonde 

die skepping gebroke gemaak. 

God het alles volmaak geskape, maar die mens se hoogmoed wat tot sonde gelei het, het dit 

wat volmaak was, onder die oordeel van God gebring. Ons kon nog nooit seker wees oor die 

dag van môre nie, want die hele skepping is onder die oordeel van God. 

Maar dan staan ek verstom oor die hoop van Romeine 8. ŉ Hoop waarna ons met verwagting 

en sekerheid kan uitsien. Ons kan uitsien na ŉ tyd, waarin die heerlikheid wat God vir ons 

voorberei sal aanbreek, wanneer alle swaarky soos mis voor die son gaan verdwyn. 

Dis die dag wanneer die Here ons van die verganklikheid gaan bevry. Elkeen wat glo dat Jesus 

Christus sy Verlosser en Saligmaker is, kan leef met hierdie hoop dat God eendag alles nuut 

gaan maak. 

Vriende, dis die verskil tussen mense wat glo dat Jesus ons redding en Redder is, en 

ongelowiges. Ons weet dat ons ŉ hoop het op grond van die kruisdood en opstanding van Jesus 

Christus. ŉ Hoop wat niemand van ons weg kan neem nie. 

En as jy wonder of dit regtig gaan gebeur, herinner Paulus ons hier dat ons reeds ŉ waarborg 

gekry het. Ons het die Heilige Gees as eerste gawe van God ontvang. Die Heilige Gees wat 

wedergeboorte in jou bewerk, is jou waarborg dat jy eendag sal kry wat God beloof het. 



Wanneer jy ŉ nuwe motor koop wat ŉ waarborg het, het jy die sekerheid dat as daar dalk wel 

iets verkeerd gaan loop, dan sal die handelaar dit vir jou herstel. Die waarborg, wat ons as 

kinders van Jesus het, dat alles ok gaan wees, is God self wat deur sy Gees in ons woon. 

As jy weet jy is verlos, as jy glo dat Jesus jou sondes weggeneem het en jou lewe in sy hande 

geplaas het, kan jy weet dat God se Gees in jou is, want sonder die Heilige Gees in jou kan geen 

mens gelowig word nie. 

Die waarborg dat ons as kinders van God ok gaan wees, selfs al weet ons nie wat môre vir ons 

inhou nie, is God se Gees in ons. God self is ons waarborg, nie op grond van iets wat ek en jy reg 

doen nie, maar op grond van ons geloof in Jesus Christus. 

Nou kan iemand dalk sê, so what? Watter verskil maak die feit dat jy eendag hemel toe aan die 

hier en nou? Dit maak al die verskil in die wêreld. Die wete dat die ewigheid saam met God op 

ons wag, maak dat ons vandag met hoop en vreugde en verwagting kan leef, ook binne die 

krisis van die COVID-19. Ons kan hoop op ŉ onsigbare werklikheid wat vir ons wag, met die 

wete dat God self in ons, deur sy Gees, op grond van die kruisdood en opstanding van Jesus, 

ons toekoms waarborg. 

Oor ŉ paar maande, of jare, sal die COVID-19 krisis verby wees. Ons kan nie daarvoor wag nie. 

In ons koppe dink ons, as dit net kan oorwaai, dan kan ons weer seker wees van die lewe. Maar 

dis nie waar nie. Dit was ook nie waar voor COVID-19 nie. Solank as wat ons lewe gaan ons nie 

seker kan wees oor wat die dag van môre vir ons inhou nie. Ons kan wel Jakobus se raad volg en 

na die lewe kyk vanuit God se perspektief.  

Ons moet leer om altyd te sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” 

Omdat die Here wil, het ons ŉ toekoms wat niemand van ons kan wegneem nie. Omdat die 
Here dit beloof, sal Hy eendag elkeen van sy kinders ŉ heerlikheid gee wat groter en heerliker 
sal wees as enige swaarkry wat ons tans beleef.   
 
Niks het eintlik verander nie. Ons weet nie wat môre inhou nie. Maar ons kan leef met die hoop 
dat ons sal ontvang wat God beloof het. Ons kan leef met die wete niks kan ons van die liefde 
van God skei nie. 
 
Daarom kan ons saam met Romeine 8:37 bely: Maar in al hierdie dinge, ook midde in die 
COVID-19, is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Amen    
 
Hanteer asb die volgende vrae.   
 

1. Deel met mekaar wat vir jou uitgestaan het of die meeste beteken het vanoggend. 
2. Waarvoor kan julle vir mekaar bid? 
3. Bid dan saam 

 


