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Goeie dag almal, ek wil julle vanoggend uit my hart uit ŉ geseënde en voorspoedige 2021 

toewens. Mag jy hierdie jaar intimiteit met God beleef wat jy nog nooit gehad het nie. 

➢ Deel met mekaar iets wat jou die afgelope tyd ontwrig het en iets wat vir jou vreugde of 
blydskap gegee het. 

➢ Bid dan saam dat die Here julle saamwees gaan seën en julle ontvanklik gaan maak vir sy 
Woord. 

➢ Lees dan saam Jeremia 29:1-14 en bespreek wat vir jou uitstaan of wat vir jou tref. Dit wat 
jy hoor die Here uit die gedeelte vir jou sê. 

 
Om jouself in Ballingskap te bevind is baie traumaties en vreesaanjaend. Israel is 587vC in 

ballingskap weggevoer na Babilon. Hulle is weggevoer van die plek waar hulle grootgeword het, 

die land wat God aan hulle geskenk het en daarmee saam is hulle identiteit as volk van God 

uitmekaar geskeur. 

Hulle bevind hulle honderde kilometers van hulle land in ŉ vreemde plek, ŉ vreemde taal, ŉ 

vreemde kultuur en in ŉ vreemde omgewing. Hulle wat die volk van die lewende God was is 

nou niks en niemand. Sonder enige regte en sonder die simbole van Jerusalem en die tempel 

wat aan hulle hul identiteit gegee het. Dit is hoe hulle hul situasie beleef het. 

Dit moes vir hulle erger gewees het as jou eerste dag by ŉ nuwe skool. Waar jy niemand ken nie 

en baie onseker en bang voel en alles vir jou vreemd en vreesaanjaend is. Erger as daardie 

gevoel as jou ma van jou af wegstap en jy daar alleen tussen die vreemdes agterbly. 

Die room van die volk is weggevoer in Ballingskap en die gewone, die nie-belangrike mense 

moes in Israel agterbly. Jeremia was een van die wat moes agterbly. Die profete wat saam 

weggevoer was, die belangrike mense, het vir die volk gesê dat die ballingskap van korte duur 

gaan wees. Hulle hoef nie te worry nie en hulle hoef nie ŉ toekoms vir hulle uit te werk in Babel 

nie, want voor hulle hul oë gaan uitvee sal hulle terug in Jerusalem wees. Dis vir hierdie mense 

in Babel vir wie Jeremia die brief saam met twee manne stuur. 

Ek vermoed dat ons dalk tans meer verstaan van hoe dit moes voel om so weggevoer te word 

van jou land en die bekende as in ŉ baie lang tyd. Ek sê dit omdat ek dink ons iets soortgelyks 

beleef agv van die Covid situasie. Nou, baie meer as verledejaar, kruip die realiteit van hierdie 

siekte nader aan die meeste van ons. Ons is bang om met mekaar te kuier en as jy nie ten 

minste versigtig is om te kuier nie, leef jy in ontkenning oor die dodelikheid van hierdie virus. 

Maskers dra, om ingeperk te word waar en wanneer jy mag rondbeweeg. Siekte in jou eie huis. 

Onsekerheid oor wanneer skole en Universiteite weer gaan begin en wanneer alles oor gaan 

waai, maak die tye waarin ons leef vreemd en onseker. Amper soos om in Ballingskap te wees. 

Al verskil is, is dat ons ons ballingskap in ons eie huise en in ons bekende omgewing beleef. 



Vriende, dit is ook so dat ons belewenis van wie ons is in ŉ groot mate bepaal word deur die 

plek waar ons ons in ons lewens bevind en deur die mense wat om ons is. Wanneer die 

bekende van ons weggeneem word, dan het dit ŉ effek op ons emosies en kan ons baie gou 

voel dat ons lewens stilstaan en dalk selfs voel asof ons geen doel meer dien nie. Dan kry ŉ 

mens maklik die gevoel jou lewe beteken nie iets nie. Dan voel jy ook baie maklik jammer vir 

jouself en jy sukkel om werklik te kan lewe.  

Miskien kan ŉ mens die betekenis van die ballingskap, of die gevoel van ballingskap, die beste 

beskryf as dat jy op ŉ plek in jou lewe is waar jy nie wil wees nie. Dit kan letterlik ballingskap 

wees, of dit kan iets slegs wees wat met jou gebeur. Enige gevoel van ontnugtering, ŉ ongeluk, 

ŉ verhouding wat opbreek, siekte wat intree, Covid-19. Dit kan selfs iets nuuts wees soos ŉ 

nuwe skool, om vir die eerste keer koshuis toe te gaan, of vir die eerste keer Universiteit toe 

gaan, of om by ŉ nuwe werk te begin. Enige iets wat ons tot die besef bring dat die lewe nie 

voorspelbaar en seker is nie. 

Vriende, maak nie saak wat vir ons die gevoel van Ballingskap gee nie, ek wil vanoggend 

onomwonde sê dat dit nie noodwendig ŉ slegte plek is om te wees nie. Dis wat hierdie brief van 

Jeremia aan die Ballinge in Babel vir hulle wil sê. Dis eintlik baie meer as maar net ŉ brief, dit is 

ŉ profetiese woord vanaf God self aan hulle. 

Die ander profete gee ŉ vals gerustheid dat alles gou weer reg gaan wees. Die volk het ophou 

lewe, ophou hoop, amper ophou bestaan as mense. Dink jou in hoe dit vir hulle moes gevoel 

het. ŉ Vreemde land, vreemde klimaat, vreemde kultuur, ŉ taal wat hulle nie verstaan nie, hulle 

het nie meer ŉ plek gehad waar hulle God kan aanbid nie, vreemde kos wat snaaks smaak. Kan 

jy jou indink hoe die praat van die ballinge moes gewees het. Hoe jammer hulle hulself gekry 

het en hoe hulle-hulle lot teenoor mekaar bekla het. Hoe hulle gefokus het op alles wat hulle 

verloor het en van hulle ontneem is. 

Amper soos ons vandag praat oor ons land, die besluite wat geneem word en die krisis rondom 

die pandemie. Ons bevind onsself ook maar in ŉ soort Ballingskap. Ook ons het nie nou ŉ plek 

waar ons saam die Here kan aanbid nie. Om positief te bly is nie altyd so maklik vir ons nie. 

Maar God kyk anders na die situasie. God is immers die God wat vir ons in Romeine 8 die 

belofte gee dat Hy alles ten goede laat meewerk vir sy kinders, om ons al hoe mee te verander 

om soos Jesus te word.  

Ballingskap, ontnugtering, teenspoed, Covid-19 kan deur God gebruik word om ‘ nuwe realiteit 

vir ons en in ons oop te breek. Binne in die pyn en vreemdheid en ontnugtering kan daar iets 

nuuts vir ons oopgebreek word. Dis die boodskap van die Here aan die Ballinge deur Jeremia. 

God sê: Dis immers Ek wat julle in Ballingskap weggevoer het. Ek het julle oor en oor gewaarsku 

en julle het nie geluister nie. Hierdie Ballingskap gaan nie gou verbygaan nie. Nee, dit gaan vir 

70 jaar voortduur. Julle kan nie julleself vir 70 jaar bejammer nie. Julle kan nie vir so lank ophou 



lewe nie. Bou huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs, trou en kry kinders. Word 

baie en bevorder die belange van die plek waar julle woon. 

En dan baie belangrik sê God: bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. 

God sê vir die volk, dit maak nie saak wat die huidige situasie in jou lewe is, of waar julle jul 

bevind nie, wat belangrik is, is dat julle vandag sal lewe. Voluit sal lewe deur jou huidige 

situasie, of die plek waar jy jou bevind, in gebed na My te neem en dan alles in jou vermoë sal 

doen om voluit te lewe. 

In Israel se geval was dit immers God wat hulle Babilon toe gestuur het. Met hierdie opdrag sê 

die Here iets vir die volk wat baie belangrik is: Ja, julle is nie waar julle graag wil wees nie, 

maar weet dat julle lewens vir My net so belangrik en waardevol is as wat dit in Israel vir My 

was. Dis asof God sê: Moenie wag vir beter dae nie, maak vandag die beste van julle situasie. 

Ek vermoed dit is wat God ook vir my en jou wil sê: Ja, dis onseker tye. Ja, die hele situasie 

rondom Covid lê die wêreld soos ons dit geken het lam, maar moenie wag tot die gevaar van 

Covid verby is nie. Nee, leef vandag en môre en elke ander dag voluit en hoopvol, want Ek die 

lewende God, is ook in hierdie moeilike tyd jou God, wat vir jou lief is en vir jou omgee en vir 

jou net die beste in gedagte het. 

En daarmee dink ek nie sê God ons moet onverskillig leef, asof die virus nie bestaan nie. Ons 

moet nog steeds met wysheid omgaan, ons maskers dra en onnodige kontak met ander vermy, 

maar ek is oortuig dat God ons oproep om nie op te hou leef nie. Ek dink God roep ons op om 

juis nou opnuut ons vreugde in Hom te leer vind. Om soos Paulus te leer om in oorvloed, of 

gebrek, steeds oorwinnend te leef danksy die krag wat Christus vir jou gee. Om juis nou te leer 

dat Jesus vir ons genoeg is om voluit te kan lewe. 

Wanneer God sê bou huise en plant tuine en trou, dan sê Hy eintlik die lewe het nie gaan 

stilstaan nie, al voel dit vir julle so. Wanneer God sê, bid vir die belange van die stad, dan 

gebruik Hy die woord Shalom. Shalom gaan om die heelheid van die stad. ŉ Plek waar God se 

liefde en heelheid heers. 

Vriende, dit is in ons natuur dat alles om onsself draai. Hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek en my 

gesin dit maak in die tye? Hoe gaan ons gesond bly in die tye? As God sê bid vir die stad, dan wil 

Hy hê die volk moet die welstand van die stad soek, eerder as om net alles vir hulleself te soek. 

Dat hulle sal soek dat God se Naam geheilig sal word, dat God se koninkryk sal kom en dat God 

se wil kan geskied, juis daar waar hulle hul bevind. 

Vriende, God sê vir die volk in ballingskap: hou op om julle self so jammer te kry. Die doel van 

God se volgelinge is nie dat julle so gemaklik moontlik lewe nie, maar dat julle so betekenisvol 

vir My koninkryk as moontlik sal lewe. Dat julle in ŉ liefdeverhouding met My moet lewe. 

Ek dink dis wat God ook vir my en jou wil sê vanoggend: Moenie wag tot die lewe weer volgens 

jou maatstaf normaal gaan wees nie. Moenie wag tot Covid-19 verby is nie. Ek is vandag en 

môre en elke ander dag van jou lewe jou God en Ek, Jesus, het mens kom word sodat jy die 



lewe in oorvloed kan leef. Ek dink God wil ook vir ons sê dat dit nie in die eerste plek gaan oor 

of my lewe gemaklik is nie, maar of ek naby Jesus lewe, of ek my vreugde vind in my verhouding 

met Hom en sy koninkryk bo my lewe soek. 

Ek en jy het die keuse of ons die hele tyd wil fokus op wat verkeerd is in ons lewens, en of ons al 

ons energie op God en ŉ lewe saam met Hom wil fokus. Ek en jy moet besluit dat al is alles nie 

100% in ons lewens nie, ons nog steeds ons in die Here sal verlustig en ons vreugde in Hom sal 

soek. 

Paulus bly vir ons ŉ wonderlike voorbeeld van iemand wat ontdek het, maak nie saak wat my 

omstandighede is nie, ek kan my altyd en in alles omstandighede in die Here verbly. 

Die tyd van die Israeliete se ballingskap was vir die Israeliete op die ou end die mees kreatiewe 

tyd in Israel se geskiedenis. Die grootste deel van die Ou Testament is in die tyd geskryf. Dit is 

werklik asof die tyd in Ballingskap vir die volk ŉ tyd was waarin hulle God en hulle 

gelooftradisies herontdek het. 

Jy sien, soms is ontwrigting nodig en selfs goed vir ons. Ten minste wat ons verhouding met die 

Here aanbetref. Dit is tog ook so dat ons nie geestelik sal groei as ons geloof nie by tye beproef 

word nie. Dink ŉ bietjie terug in jou lewe en aan hoe God jou deur vorige moeilike tye gedra 

het. Hoe sou jou geloof sonder daardie tye gelyk het? 

Dit is ook so dat moeilike tye jou geloof, of versterk, of breek. My ervarings is dat die moeilike 

tye in my lewe my geloof gebou en gevorm en versterk het. Ek sou geestelik arm gewees het 

daarsonder. Sommige mense verloor egter hulle geloof as gevolg van teenspoed of krisisse in 

hulle lewe. Hulle raak kwaad en verbitterd teenoor God en verhard hulle harte teenoor Hom. 

Fenelon, een van die geloofsvaders het die volgende geskryf: Daar is twee soorte mens: 

Sommige kyk na die lewe en kla oor wat daar nie in hulle lewens is nie; ander kyk na die lewe 

en verheug hulle oor wat daar wel in hulle lewens is. 

Ons kan na die Covid situasie kyk en die hele tyd sien wat ons verloor of wat daar nie is nie, die 

dinge wat ons nie kan doen nie. Ons kan vir God kwaad wees omdat Hy nie alles oornag herstel 

het nie. Of, ons kan daarop fokus om dankbaar te wees en ons vreugde in die Here en in sy 

liefde en vrede en genade en teenwoordigheid in ons lewens te vier. Al het alles verander, God 

verander nooit nie en sy liefde vir ons bly onverbreekbaar groot en werklik. Op die ou end kan 

niks ons van sy liefde vir ons skei nie. 

Krisis tye bring elkeen van ons voor die keuse: draai ek na God toe, of draai ek weg van God af. 

Ballingskap of krisisse openbaar aan ons wat vir ons regtig belangrik is in die lewe. Dit kan lei tot 

diepe nadenke en koersaanpassings. Of nader aan die Here, of verder weg van Hom af. 

Wanneer ons kies om nader aan God te beweeg dan help die krisisse ons om seker skuiwe in 

ons lewens te maak. Die ontnugtering help ons om opnuut die keuse te maak om na God te 

nader en ons lewens in lyn met sy wil en roeping op ons lewens te bring. 



Ek dink ontnugtering en krisisse help ons ook om te besef dat, alles waarop ons ons hoop en 

ons geluk in die wêreld bou, vir jou geen sekerheid gee nie. Alles behalwe ons verhouding met 

God kan enige tyd van ons weggeneem word. Dit help ons om ons eie broosheid te besef en 

ervaar. 

Vir die volk in Ballingskap was die boodskap dat dit 70 jaar van Ballingskap gaan wees voordat 

God hulle weer na die beloofde land gaan neem. Maar hoor hierdie belofte van vers 11: 

So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en 

dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. 11Ek weet wat Ek 

vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 

'n verwagting! Vriende, dis ongelooflik dat God selfs wanneer Hy in sy toorn teenoor sy volk 

ontvlam en hulle in Ballingskap wegvoer, Hy nog steeds vir hulle voorspoed en ŉ toekoms in 

gedagte het. Hoor wat die uitkoms van sy straf gaan wees. As Ek julle klaar gestraf het en julle 

weer na Jerusalem terugbring: 12Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle 

gebede verhoor. 13Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele 

hart daarna vra. 14Julle sal My ontmoet, sê die Here, en Ek sal julle terugbring uit die 

ballingskap uit. 

In alles begeer die Here ŉ dieper intimiteit met ons. Ek glo met my hele hart dat dit God se wil 

vir elkeen van julle en vir my is. Juis binne die onsekerheid en vrese agv die Covid pandemie 

begeer God meer van jou. Begeer Hy ŉ dieper verhouding met jou. 

Het hy vir jou en my ŉ blink toekoms en voorspoed in gedagte en die hoof fokus van hierdie 

toekoms en voorspoed is dat ons God sal aanroep, tot Hom sal bid, na sy wil sal vra en God 

opnuut sal ontmoet dat ons God in wie ons toekoms vas en seker is. 

➢ Deel met mekaar die hoof gedagte wat jy voel die Here wil hê  jy die week saam met jou 

moet neem. 

➢ Besluit oor julle dankoffer. 

➢ Bid vir mekaar en vir ons Vallei en land. 

 


