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Goeie môre Gemeente 

Ek is seker ’n klomp van ons is nou al redelik uitgehonger vir ’n bietjie saam kuier! Die regering laat ons nou al ’n 

klomp ander goed toe: Jy mag gaan koffie koop, jy mag restaurante toe gaan, jy mag gaan fliek, jou hare laat sny, 

maar ons mag nog nie saam kuier nie, veral nie in groter groepe nie. En ons almal vra: hoe lank nog? Hoe lank nog? 

Hoe lank nog voor ons weer by mekaar mag kom? Hoe lank nog voor ’n klomp ander goed oopmaak? En eks seker 

van julle wonder al: Hoe lank nog voor ons weer mag sigarette koop. En so is die wêreld vol “Hoe lank nog?” vrae. 

Dis natuurlik deel van die tyd waarin ons lewe. Almal vra: Hoe lank nog? 

Ek onthou die vraag van my eie kinderdae af, veral as ons lang pad gery het. Ons het meestal vakansie gehou in die 

Kaap, maar gebly in die Laeveld, so dit was elke jaar ’n hele klomp ure op die pad, en ons het waarskynlik heelpad 

aanhou vra: Hoe lank nog? Hoe vêr is dit nog? Wanneer kom ons daar aan? Mens kan natuurlik dink aan die Shrek 

toneel ook, met Donkey wat hom aanhoudend vra: “Are we there yet?” 

Ek dink daardie tipe vrae is heeltyd by ons en om ons, want ons is heeltyd besig om uit te sien na iets wat nog kom, 

om te wag vir ’n tyd wat makliker of beter is as die tyd waarin ons nou bly. So Louis het laasweek gepraat oor 

dankbaarheid, en ek wil sommer hierdie week weer ons gesprek begin met die vraag: Waarvoor is jy dankbaar? Wat 

is die hoogtepunte in jou week, of dalk iets wat al langer as ’n week aankom, waarvoor jy dankbaar is? En dan saam 

met dit ook die vraag: Wat is daar waarna jy uitsien? Waarvoor wag jy op die stadium? 

Julle kan hierdie twee vrae met mekaar bespreek, of neerskryf as jy alleen is. Iemand in die gesin kan dan met ’n 

gebed open, en julle kan ook hierdie tyd gebruik om te besluit op ’n kollekte. 

/ 

Soos ons klaar genoem het, is die wêreld vol “hoe lank nog” vrae. Maar die werklikheid is dat almal se vrae nie 

dieselfde lyk nie. Party mense sien uit na iets wat kom, party wag dalk angstig vir ’n sekere gebeurtenis. Dalk is jy 

iemand wat, soos ek, uitsien daarna om net weer by familie te kan uitkom, wat uitsien na kuiers saam met oumas en 

oupas. My hoogtepunt vir hierdie week was sonder twyfel die geboorte van broer-hulle se eerste kind. En my 

skoonsus sou waarskynlik gevra het: “Hoe lank nog voordat ek hierdie kind kan vashou, en nie meer in my lyf dra 

nie?”, en enige van julle wat al kinders gehad het sal dit beter as ons mans kan verstaan. En dan is daar weer iemand 

soos my eie ouma wat vra: “Hoe lank is dit nog voor ek my eie kleinkind kan sien?” Dis dieselfde situasie, maar 

heeltemal verskillende perspektiewe daarop. 

Dan is daar van julle wat vra: Hoe lank nog voor my besigheid kan oopmaak? Ek weet daar is sommige besighede wat 

nog nie heeltemal weer kon oopmaak nie. En dan is daar weer van julle vir wie die jaar eintlik baie soos vorige jare 

was, en jy sien dalk net uit na ’n vakansie, of ’n volgende seisoen wat miskien beter kan lyk as hierdie een? 

Vir mense wat iemand het wat chronies siek is, is die vraag dalk eerder: “Hoe lank het ons nog?” So lyk elkeen se 

vraag anders. 

Vanuit hierdie verskillende vrae, hierdie verskillende verwagtings op hierdie vraag, kom daar ook verskillende 

houdings saam met die vraag. Party mense vra hierdie vraag met ’n hoop en ’n verwagting, en ander mense vra 

hierdie vraag en hulle kla eintlik net.  

/ 

Ons gaan vandag kyk na ’n psalm wat na albei kante kyk. Ons lees saam Psalm 13. Dis ’n baie kort Psalm, so ons na 

die hele een kyk. 

Wanneer julle saam lees, of jy self, wil ek julle aanmoedig om nie net die psalm te lees en dan aan te gaan met die 

video nie, bespreek eers met mekaar wat vir julle uitstaan, wat julle beleef of hoor in die teks. 

Vir die kinders: Ek wil hê julle moet dink aan verskillende goed wat omtrent ’n sekond, ’n minuut, ’n uur, ’n dag, ’n 

week, ’n maand, ’n jaar of ’n dekade vat om te gebeur? En dan kan julle ook vir mekaar sê: Was daar al ooit iets 

waarvoor jy moes gewag het? 



Lees saam Psalm 13 

/ 

Dawid begin hierdie psalm met die woorde: “Hoe lank nog...” en hy vra die Here: Hoe lank nog gaan U my vergeet? 

En ons lees hy praat van vyande wat nader kom, so dis duidelik dat hy hier deur ’n moeilike, donker tyd gaan, en in 

dit lees ons iets van sy emosie raak. En sy vraag is eintlik heeltyd: “Hoe lank nog gaan hierdie moeilike tye aanhou?” 

Want natuurlik, as ons moet stilstaan by die vraag: Kan God ons vergeet? Dan is die antwoord vanselfsprekend: Nee! 

En in Jesaja 49:15 sê dit: “Kan ’n ma haar eie kind vergewe? Selfs al gebeur dit, Ek sal jou nie vergeet nie.” So al is dit 

heeltemal ondenkbaar vir ons dat ’n ma haar kind gebeur, weet ons dat dit dalk nog moontlik is. Maar God sê dat Hy 

ons verseker nooit sal vergeet nie, selfs al is so iets vir mense moontlik. 

So Dawid is nie besig met teologie hier nie, hy is besig met emosie. En deur Dawid leer ons dat ons maar mag eerlik 

wees voor die Here! Jy mag na God toe gaan en sê: “My oes het nie goed gedoen nie. Ek het my werk verloor. Ek 

doen nie goed in my skoolwerk nie. Ek sukkel met my verhouding met my broer of suster. Ek sukkel in my huwelik. 

En eintlik wil ek net weer deur dit kom! Ek wil net weer die goeie beleef! Maar so lank as wat ek hier sit, kan ek net 

nie die goeie beleef nie.” Dalk is jy iemand wat aan depressie ly, of jy het iemand naby jou verloor, of iemand naby 

aan jou is siek, en jy voel net stukkend. Dawid leer ons dat oor mag eerlik wees met die Here. 

Hierdie emosies is nie vir God vreemd nie, Hy het ons as mense met emosies gemaak. Hy het ons die vermoë gegee 

om emosies te kan hê. 

Maar as ons dan verder lees, dan kom ons agter dat daar ’n verskil is tussen om emosies te hê, en ’n slaaf te word 

van ons emosies. God se doel vir ons was nooit dat ons eie emosies ons moet oorheers nie. En dit gebeur so maklik 

met ons veral wanneer ons deur ’n slegte tyd gaan. Ons kyk na wat als om ons en met ons gebeur, en ons gooi hande 

in die lug en sê: “Ugh, ek is net besig om te verloor! Ek kan nie deal met hierdie goed nie!” 

Die wêreld se antwoord op hierdie gevoelens is dan soms medikasie of sielkunde (en ek skiet glad nie hierdie goed af 

nie, daar is ’n plek daarvoor), of ’n klomp self-help goed wat jou leer om jouself uit daardie gat uit te kry. Maar die 

werklikheid is dat, sonder God, daar geen werklike doel aan die lewe gaan wees nie. Die boeke kan nie die lewe sin 

gee nie. 

So Dawid vat ons dan verder in verse 4 en 5 en vra: My Here my God, gee my nuwe lewenskrag.” Hy sê hier vir God: 

“Ek vertrou U om my eie situasie beter te maak.” En wanneer hy praat oor lewenskrag, dan praat hy nie net oor wat 

buite hom is nie, die vyande en die bedreigings nie. Hy verwys daarna ook verder in vers 5, maar hy praat ook hier 

oor die dinge wat binne hom gebeur. Hy sê: “Ek self, ek kan nie meer nie. U moet my die krag kom gee. Ek self sien 

nie die uitkoms nie, so U moet my hier kom uithaal.” 

Hierdie Psalm leer ons dus iets oor vertroue, oor om oor te gee aan die Here. En wanneer ons leer om die Here te 

vertrou in die situasie waarin ons is, dan leer ons ook om hierdie situasie te aanvaar wanneer daar goed is wat ons 

nie kan verander nie. Ons leer om onsself en ons situasie deur God se oë te sien. 

/ 

En dan kom mens by vers 6 wat sê: “Ek hou vas aan U troue liefde... Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan 

my goed gedoen het.” Toe Dawid hierdie psalm geskryf het, was dit nie twee verskillende tye nie. Hy het nie verse 2 

tot 5 geskryf, en toe ’n paar jaar gewag, en toe vers 6 geskryf nie. Nee, dis saam geskryf. En dus het God nog nie hier 

vir Dawid die uitkoms gegee nie. So Dawid skryf hier, soos ons baie keer in formele briewe doen: “by voorbaat 

dankie”. Hy vertrou God vir wat nog moet gebeur. En saam met dit sê hy vir God dankie vir wat al reeds in sy lewe 

gebeur het. Dis so ’n bietjie van beide, ’n terugkyk en ’n vorentoe kyk, en ’n dankbaarheid vir beide. 

In albei van hulle is daar egter ’n keuse. In albei is daar ’n nuwe tipe houding wat moet posvat in ons lewe. Want 

sien, ons moet nog steeds kies om die Here te vertrou. Die Here bring verseker Sy kant. Daarvan is die Bybel vol, en 

daarvan is ons eie lewe vol. As ons moes begin om vir die Here dankie te sê, sou ons nooit ophou nie. En die grootste 

daarvan is dat Hy ons verlos het! Dit sal die wêreld nooit van ons kan wegvat nie. Maar saam met dit is daar ook die 

klomp klein goedjies, wat julle self kan noem. 



Maar ons moet nog steeds raaksien, en nog steeds kies om God te vertrou vorentoe, en dit maak dit vir ons moontlik 

om ’n houding te hê wat anders lyk as dit wat ons in die wêreld sien. Die realiteit is dat ons nog steeds vyande het. 

Die wêreld is nog steeds vol mense wat sê: “Kyk, jou God kan nie doen waarvoor jy gehoop het nie. Hoe werk dit dat 

jy sê jy is ’n Christen, maar jou lewe lyk nog steeds so moeilik?” 

’n Christen is iemand wat eerlik kan sê: Ek aanvaar my lewe is nie altyd maanskyn en rose nie, maar God kan nog 

steeds ’n uitkoms gee! Ek vertrou dat Hy nog steeds in beheer is, en daarom nog steeds my situasie kan verlig. Die 

slegte goed wat oor ons pad kom, gaan gebeur. Die feit dat ons glo vat dit nie weg nie. Die feit dat ons Christene is 

maak nie dat, terwyl die hele wêreld swaarkry onder Covid, ons nie dieselfde swaarkry gaan beleef nie. Dit beteken 

nie dat ons nooit gaan siek word nie. Nee, selfs die mense wat hulle diepste vertroue in die Here stel, kan siek word. 

Maar God werk op ’n ander manier met ons, want ons leer om deur dit alles nog meer om Hom te vertrou, en Hom 

toe te laat om ons nuwe krag te gee. 

C.S. Lewis skryf op ’n stadium hieroor en sê: God is nie besig om te eksperimenteer met ons geloof nie. Hy hoef nie 

uit te vind hoe sterk ons geloof is nie, Hy weet dit klaar. Hy weet als! Hy probeer dus nie uitvind hoe sterk ons geloof 

is nie, Hy is eintlik besig om vir ons self te wys hoe sterk ons geloof is. Hy is besig om vir ons te wys waar ons 

vertroue lê. En dan gaan C.S. Lewis verder en sê: God weet watter dele van ons geloof soos ’n huis van kaarte is, en 

die enigste manier hoe Hy dit vir ons kan wys, is soms om dit plat te stoot. 

Daardeur sê ek eerstens nie dat ons masogisties moet wees, en soveel as moontlik moeilike tye vir onsself gaan 

uitsoek nie, dis beslis nie Jesus se hart vir ons nie! Maar dit beteken dat daar tye is waar ons nodig het om minder 

word, sodat God meer kan word. 

En saam met dit sê ek ook nie dat God die slegte goed stuur nie, nee, die slegte goed gaan oor ons pad kom ongeag. 

Maar daarin word ons geloof getoets, en daarin kan ons self sien: Waarin kan ek die Here nog meer vertrou? 

Psalm 13 vat ons deur ’n roller-coaster van emosies in net 5 verse, en ons eie lewe kan soms dieselfde doen. Die 

waarheid bly: God soek jou hart, jou vertroue, jou siel, want Hy is die Een wat die beste kan maak daarvan. 

So ek hoop dat julle saam met my sal sê: Ek gaan weer kies om die Here te vertrou. Miskien het jy daardie besluit 

geneem aan die begin van lockdown, en jy het nodig om dit weer te neem, want baie kan gebeur in 2 of 3 maande. 

Kom ons vra die vraag: Wat kies jy? Kies jy om die Here te vertrou? En dan saam met dit kan ons dit nog dieper vat 

en vra: Hoe kan ons mekaar help om die Here nog meer te vertrou? En dan ook: As ons sê ons vertrou die Here, hoe 

lyk dit? Hoe leef ons dit uit? 

Julle kan hierdie vrae met mekaar bespreek as die video klaar is, en dan kan iemand by julle afsluit met ’n gebed. 

Ek seën julle graag in die Naam van die Vader wat ons gemaak het soos ons is, Jesus Christus wat ons kom verlos het 

ten spyte van wat ons gedoen het, en die Heilige Gees wat saam met ons die pad stap om meer soos Christus te 

word. Mag die Drie-Enige God met julle elkeen wees en bly. 

Amen 


