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Goeie môre Gemeente 

Julle sal seker, soos ek, beleef dat verlof altyd te kort is! Ek het myne nou reeds 

gehad, en dit was amazing! Lekker in die Wildtuin gaan draai, by my ouers gaan 

kuier, goeie tye! Meeste van julle het dalk nog ’n verlof wat voorlê, wat nog uitsien na 

die rustiger tyd wat Desembers dalk inhou. Of miskien is jy presies die 

teenoorgestelde, jy maak jou gordel vas vir die wilde paktyd wat nou voorlê, en jy 

kan glad nie eers dink aan verlof tot diep in volgende jaar nie! 

Hoe dit ook al sy, waar jy ook al is, ons almal het tog goed waarna ons uitsien ook. 

En ons praat vandag oor uitsien, oor wag.  

So kom ons begin met twee vrae: 

1. Wat is jou gunsteling deel van Desember? En 

2. Is daar iets waarvoor jy op die stadium wag? 

Bespreek dit gou met mekaar... 

// 

// 

Kom ons hoor, wat is vir julle lekker in Desembers? Die weer? Die see, die wat 

gaan? Die druiwe? Dalk die familie wat mekaar sien? Kersfees? 

/ 

Elkeen van ons het iets waarvoor ons wag. Dis nie ongewoon nie, in teendeel, ons 

het eintlik heeltyd goed waarvoor ons wag. Van dit is lekker goed, waarna ons 

uitsien! Kersfees, kuiers, af dae, lekker kos, klaarmaak met skool... Of dalk wag jy vir 

iets wat jy nie na uitsien nie? En dalk hou dit vir jou stres in? Daar is nog ’n paar 

eksamens oor. Daar is nog ’n onderhandeling met jou baas, of met die bank, of met 

jou skoonfamilie. Dalk die lang pad, of dalk sien jy net oor die algemeen op na ’n tyd 

van besig raak! 

So daar is uitsien, en opsien, en dan is daar ook hierdie groot grys gedeelte 

tussenin. Goed wat jy weet moet gebeur, en dis nie iets wat jou super opgewonde 

maak nie, maar dis ook nie iets wat jou erg bekommer nie, dit is maar net. Jy weet jy 

gaan elke dag eet, werk toe gaan of skool toe gaan, dalk die koerant lees of die nuus 

kyk, dalk ’n bietjie oefen in die middae, as jy goeie selfdissipline het... Goed wat jy 

verwag, maar sonder te veel gevoel daaroor! 

/ 

Hoe dit ook al vir jou lyk, ons wag. Maar hoe wag jy? 

Want selfs net in wag, is daar ’n paar keuses vir ons! 

Jy kan opgewonde wag, of jy kan baie dikbek wag! Nou ek weet ons het nounet 

gepraat oor goed wat ons opgewonde maak of goed wat ons laat stres. Maar dis net 

die goed wat ons in die toekoms kan sien. Goed wat dalk aan ’n datum of aan ’n 



sekere maand of selfs jaar gekoppel word. Maar wat van die goed waarvoor ons nie 

datums het nie? Wanneer jou skuld finaal afbetaal is? Wanneer jy of jou kinders 

gaan trou? Wanneer jy geestelik gaan wees waar jy wil wees? Wanneer jy gaan 

vrede maak met mense of dinge in jou verlede? 

As ons wag vir goed wat nie ’n datum of ’n min-of-meer tyd aan gekoppel het nie, 

dan raak dit baie moeiliker om enigiets te voel daaroor, en eintlik makliker om net te 

vergeet daarvan. 

Of ja, mens kan selfs begin glo dit gaan nooit gebeur nie! Ek weet as mens lank 

genoeg single is, dan kan mens selfs begin dink dit gaan nie gebeur nie! Ek was op 

’n stadium self oortuig ek gaan ’n cat lady raak! Minus natuurlik die lady deel. En die 

katte deel. 

Maar selfs in daai voorbeelde is daar nog goed waarin ons ’n stuk beheer kan hê. 

Maar wat van die goed waaroor ons nie beheer het nie? Hoe lank gaan ons wag 

voor armoede weg is? Of voor ons land heeltemal sonder korrupsie is? Of voor die 

Stormers ’n Super Rugby beker wen? 

/ 

Wat van die goed waarvoor ons al vir 2000 jaar wag? Wat van die goed waarvoor 

die Jode vir 4000 jaar gewag het? 

So natuurlik praat ons oor Kersfees wat oppad is, maar Kersfees is en was nog nooit 

die volle prentjie nie! Ja, dis ’n wonderlike dag, want dit herinner ons aan Jesus wat 

gekom het, en saam met dit dink ons aan die Herders en die Wyse Manne. En ons 

dink aan Jesus wat grootword en in die Tempel tuis is. En ons dink aan Jesus wat 

gedoop word, wat water in wyn verander, wat blindes laat sien, melaatses gesond 

maak en duiwels uitdryf. En ons dink aan ’n kruis, ’n graf wat leeg geword het, en 

Jesus wat weer voor klomp getuies opgevaar het na God die Vader toe om vir ons 

elkeen te gaan plek gereed maak. 

Maar dis ook nie die volle prentjie nie! Want as dit was waar die storie geëindig het, 

dan was dit in elk geval ’n storie wat ons nie eintlik raak nie. Dan was dit maar net 

nog ’n volksverhaal van ’n ou wat mooi goed kom sê het en soos een van die profete 

weer weg is. As dit die hele prentjie was, dan het ons saamkom hier vandag nie 

eintlik veel van ’n doel nie. 

/ 

Daar moet nog iets wees, en gelukkig is daar! Ons wag vir ’n dag wat ons nog nie 

sien nie, maar wat aan die kom is! 

En eks excited, eks opgewonde! So kom ons lees saam 2 Petrus 3. 

// 

Terwyl jy blaai hier na die einde van jou Bybel toe, onthou dat Petrus hierdie brief 

geskryf het toe die kerk nog baie jonk was, dis maar net omtrent 30 jaar na Jesus 

gelewe het, en die kerk het regtig swaar gekry! Mense was die heeltyd onderdruk, 

gevange geneem en selfs doodgemaak as hulle gesê het hulle is Christene. En 



Petrus was self nie lank hierna ook doodgemaak nie, en mens lees dat hy dit self 

verwag het hier in sy brief. So kom ons lees... 

Lees 2 Pet 3:1-13 (Ek gebruik Die Boodskap vertaling) 

// 

Van ons het dalk nounet ‘n “aha” oomblik gehad! Dalk het ons heeltemal vergeet dat 

daar iets soos die Wederkoms is, want dis eintlik maar iets wat maklik hier na ons 

agterkop toe verdwyn.  

Maar as jy daaroor gaan dink, dan is daai ook een van die maniere hoe ons kies om 

te wag! Want as jy sê jy glo, dan is jy net soos ek besig om te wag vir die Here wat 

terugkom! Dis ’n super belangrike deel van wat enige Christen glo! Die vraag is nie 

of jy wag daarvoor nie, maar hoe? 

// 

Dink bietjie aan ’n werksonderhoud. As jy nou oor ’n dag of twee ’n werksonderhoud 

het, en jy wag vir daai dag, wat doen jy? Gaan jy na jou horlosie sit en staar vir die 

volgende 48 uur en elke minuut verby wens, en dit dan maar net wing as jy daar 

kom, of gaan jy voorberei, oplees oor wat die maatskappy of besigheid voor staan, 

wat hulle beginsels is, wat hulle van jou verwag, en wat jy gaan moet kan bied? Ek 

kan jou sê watter een van die twee gaan vir jou ’n beter onderhoud gee! 

Of jy moet ’n eksamen skryf. Jy kan nie verander of die eksamen kom of nie, jy moet 

hom gaan skryf. Gaan jy liggies deur jou handboeke blaai, en verder maar net hoop 

jy onthou wat jy in die klas geleer het, of sit jy eelte op jou boude en leer, cram daai 

informasie in sodat jy dalk ’n ekstra 10 of 20% kan uit squeeze in 48 uur? 

Of wat van as jy ’n nuwe mediese fonds moet kry, en deel daarvan is dat jy ’n 

gesondheidstoets moet doen? Gaan jy lekker vir twee dae aanhou om roomys te 

eet, baie bier te drink, ekstra vet tjoppies te eet en dalk sommer vergeet om te stort 

ook? Nee, natuurlik nie! Veral as mens die vooruitsig het vir so iets, sal ons gesond 

eet, dalk jou draftekkies afstof, die drank vir eers laat rus, en miskien selfs die 

oggend van jou toets niks eet nie, want dit help glo vir jou cholesterol telling? 

/ 

In elke geval is daar iemand wat wag. Daar is iets waarvoor mens wag. Maar wag en 

wag is nie altyd dieselfde nie. Mens kan praat van die twee tipes wag as ’n passiewe 

wag en ’n aktiewe wag.  

Wat beteken passiewe wag? Dis om nie eintlik veel te doen nie. Dis om maar net te 

hoop vir die beste. Dis om nie regtig enigiets te verander aan jouself nie, en net te 

doen wat jy voorheen het, en net te doen wat jy wil. 

Hoekom doen ons dit? Vir baie van ons is dit omdat ons lui is. Of dalk omdat ons nie 

weet wat anders om te doen nie. Of miskien is dit omdat ons nie dink daar is iets wat 

ons daaraan kan verander nie. Dis soos die prentjie van die meisie wat haar man bel 

en in ’n baie verleidelike stem vra: Wat maak jy? En hy antwoord: Ek wag vir die bus 



oppad huistoe. En sy sê tergend vir hom: Maar maak vinnig (knipoog), en hy 

antwoord haar: OK, ek sal bietjie vinniger wag! 

Maar of dit nou luiheid of onkunde of magteloosheid is wat jou passief maak, meeste 

van ons kies hierdie kant nogal redelik maklik! 

/ 

Dalk sal die volgende gedagte ons help om ratte te wissel... 

Jy sit vanmiddag en jou foon lui: 

“Hello meneer/mevrou, dis Mortia wat praat” 

“Wie?” 

“Mortia” 

“Ek ken nie ’n Mortia nie. Is hierdie ’n telemarketing call?” 

“Nee meneer, ek bel van die Dood se kantore af. Meneer weet mos, die dood, die 

einde van die lewe, daai dag as ons die huidige met die ewige verruil. Daai ou met 

die swart mantel en die koringsekel. Ek is sy sekretaresse. Ek wil net vir u herinner 

dat u ’n afspraak met die dood het.” 

“Nee, um, dankie, ek weet dit. Ek weet nie of ek dit mag vra nie, maar um, wanneer 

is hierdie afspraak van my?” 

“Wel meneer, glo dit of nie, maar ons het ’n kansellasie gehad. Hoe klink volgende 

week Donderdag?” 

... 

... 

/ 

Sjoe! Hoe sou jou lewe verander het as jy uitgevind het dat jy volgende Donderdag 

sou sterf? Nou as ons so dink oor dood, hoekom dink ons soveel anders oor Jesus 

wat terugkom?  

Dis nie soos om te wag vir ’n bus, waar ons eintlik niks kan doen nie! Ja, ons kan nie 

besluit wanneer God se dag is nie, maar tot Hy kom kan ons besluit wie ons is as 

ons op die bus klim, en wie saam met ons op klim! Ons kan kies om eerder aktief te 

wag! 

Wat is Aktiewe wag? Dis om eerstens net seker te maak jy doen iets! En ja, ek weet 

hierdie was ’n jaar waar ons aangemoedig is om so veel as moontlik by die huis te 

bly, maar selfs daarin is daar ook ’n manier om vir mense lief te wees. Dis ’n aktiewe 

keuse. Dis nie dieselfe as niks doen net omdat ons lui is nie. 

Aktiewe wag is ook om gereed te wees. Gereed om jou Here face-to-face te 

ontmoet! Gereed om met vrymoedigheid in die oordeelsdag in te stap! Gereed om 

alles wat jy in jou lewe bymekaar gemaak het, net so te los vir God se eer. 



En aktiewe wag is om te besef: Daar is ’n paar goed wat nog moet verander! As 

Natasha jou volgende week bel vir ’n afspraak, dan is daar ’n paar goed wat jy dalk 

anders sou wou gehad het. Jy gaan waarskynlik nie weet wanneer daai oproep kom 

nie, en nie een van ons weet wanneer die Here besluit om te sê dis nou die Dag van 

die Here nie, maar om aktief te wag sê: Ek wil nog ’n iets verander! 

/ 

Kom ons lees 2 Petrus 3:14-15 

Lees 2 Pet 3:14-15a 

Nou ek weet hierdie kan klink soos een van daai tweets wat vir jou sê: Die lewe is 

net wat jy daarvan maak! Wees wie jy wil wees! Elke dag is sy eie geskenk! 

Nee, dan hoor julle my verkeerd. Ek dink nie ons het nog inspirasie nodig nie. Ek sê 

nie daai tweets is onwaar nie, maar ek dink baie van ons is al moeg om dit te hoor. 

En dis ook nie wat Petrus hier probeer sê nie. Onthou, hy is nie besig om mense te 

probeer op cheer met mooi woordjies nie, sy hele brief is hy eintlik besig om vir hulle 

te waarsku oor die gevare van ’n fake geloof. Dis rof! Ek sou sê gaan lees die brief 

hierna net as jy braaf is, want dis harde woorde! Nee, Petrus sê vir die gemeente en 

vir ons nie dat ons maar net happy moet wees nie. Hy sê dat die lewe selfs nog 

moeiliker kan raak, en dan sys eie lewe waarskynlik ook binnekort gaan eindig, maar 

dat daar hoop is! Nie in wat ons self kan doen nie, maar in God wat alles kom doen 

het! Dis waar ons hoop lê, dis die hoop waarop ons wag! 

Maar solank as wat ons wag, kies ons hoe. God gee jou nog ’n kans. Gryp dit aan! 

Kies! 

Onthou net, jy kan nie verdien om in die Hemel te kom nie, ons weet dis net genade, 

maar solank as wat jy ’n asem het, het jy tog keuses om te maak. Wat kies jy? 

Vrae:  

1. As jy sou hoor dat jou afspraak met die Dood volgende week was, wat 

sou jy doen? 

2.  Wat beteken aktiewe wag in jou lewe? Wat gaan jy ophou doen, 

verander, of nuut begin doen?  

 

Bid vir mekaar 


