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Inhoud. Psalm 102 is die klag en geloosbelydenis van ŉ jongmens wat God alles laat verloor 

het en wie sy lewe Hy gebreek het. In hierdie geloofsworsteling met God vind hierdie 

jongmens weer binne God se verbondsbeloftes. Vind hy dat hy nog steeds mag aanroep met 

die verwagting dat God sy gebed sal verhoor. In hierdie verlies en pyn ontdek hy weer dat 

God sorg omdat Hy God is en nie omdat hy vir God sorg nie. Ontdek hy dat God ŉ nuwe 

toekoms en geloofsgemeenskap uit niks skep nie, dit terwyl alles wat hy doen soos ou klere is 

wat verslyt. Ontdek hy dat God nie verslyt nie maar vir ewig getrou bly van geslag tot geslag 

om vir sy kerk goed te wees. Daarom kan hy binne sy verlies en pyn steeds op God vertrou en 

nie die nuwe gode van die magsbedeling wat hom onderwerp aanvaar en dien nie. 

 

Skriflesing Psalm 102 en Romeine 4: 16 – 22 

 

Teks Psalm 102 vers 18 Hy luister na die gebed van dié wat alles verloor het, Hy sal 

hulle gebed nie verag nie. 

 

Tema God bly getrou in sy belofte om vir ons God te wees al laat Hy ons alles 

verloor. 

 

1. Kan God weer goed wees vir iemand wat Hý alles laat verloor het en wie sy krag 

Gód gebreek het?  

 

Dit is die gebedworsteling van die gelowige in Psalm 102.  

 

 Kan ek weer hulp verwag van Hom wat my alles laat verloor het en nie gehelp 

het terwyl ek alles verloor het nie?  

 Kan ek weer op die Here vertrou om my krag te gee vir die lewe as Hy die een 

is wat my krag gebreek het? 

 

Dit is die verwagting wat die Psalmskrywer in God stel van uit sy vertwyfeling of hy 

god weer vir hulp mag aanroep – Hy kan weer help! Hy keer hom in hierdie 

verwagting tot die Here in gebed binne die pyn en smart van sy verliese in sy lewe 

wat nou vir hom self te ondraaglik geword het. Hy kan die aanhoudende lewe in 

verlies nie meer self dra nie. 

 

Hierdie gebed is ŉ hulpkreet van ŉ mens wat magteloos staan en toekyk dat alles 

wat hy het tot niet gegaan het en elke poging om weer te begin op niks uitloop nie. 

 

2. Hy het alles verloor. Dit stel hy duidelik in sy geloof oor God in vers 18. 

 

Wat is die hierdie verlies wat hy verwoord as dat hy alles in die lewe verloor het? Dit 

gaan hier oor die persoonlike verlies van waarskynlik ŉ persoon wat ŉ kind was met 

die val van Jerusalem en die ballingskap van die Israel na Babel toe. 
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Met die woorde: “Hy het my krag gebreek toe ek nog jonk was” sien ons dat dit hier 

gaan om ŉ tiener of ŉ jongmens wat self deel was van die oorlog waarin die stad 

waarin hy gebly het deur Nebukadneser vernietig is. Hy was deel van die 

gemeenskap wat in die beleerde stad Jerusalem gesit en wag het op die uitkoms 

van die dreigende slagting van die Babiloniërs. Die uitkoms het nie gekom nie en hy 

het die slagting aanskou waarin waarskynlik sy eie gesinslede en familielede voor 

hom dood gemaak is, verkrag is en babas se koppe teen mure en klippe stukkende 

geslaan was deur moordlustige soldate. Hy was deel van die vernedering om uit 

hierdie geplunderde en opgebreekte ŉ slaaf te word van die Babiloniërs. Hy was 

deel van die geweld waarin sy eie gemeenskapslewe in sy eie land vernietig is en sy 

eie kerklike lewe met ŉ eie kerklike instelling rondom die tempel tot ŉ einde gekom 

het. 

 

Vir hom was daar nie meer ŉ eie gemeenskap en ŉ kerklike gemeenskap gewees 

nie. Hy het die gemeenskap waarin hy as jongmens ŉ toekoms gehad het en die 

ondersteuning van ŉ geloofsgemeenskap vir hom as jongmens waarin hy geleef het, 

verloor. 

 

Dit is met geweld vernietig. Ons luister in hierdie gebed na die wisselvalligheid van 

vertwyfeling en hoop van ŉ geweldslagoffer vir wie god nie uitkoms uit die geweld 

gegee het nie. 

 

3. Daarom is hy werklik ŉ verlate en eensame jongmens sonder ŉ toekoms. ŉ 

Jongmens sonder ŉ eie gemeenskapslewe en eie geloofsgemeenskap en die 

toekoms wat hy as jongmens in hierdie gemeenskap gehad het. 

 

Sy eie verlatenheid en eensaamheid sien het in eensame en verlate voëls - 

ŉ Pelikaan alleen in ŉ woestyn, ŉ uil tussen afgebreekte en verlate huise en ŉ 

eensame voël op ŉ dak. 

 

ŉ Pelikaan in die woestyn. Die kontras aan oor ŉ watervoël wat alleen in ŉ woestyn 

is en nie in die swerms van pelikane by riviere, damme en vleie nie. ŉ Pelikaan wat 

nie in die omgewing is waar hy moes gewees het nie. 

ŉ Uil alleen tussen murasies wat nie meer ŉ kos het nie en ook nie weer hier ŉ lewe 

sal kan maak nie want al die lewe van ŉ plaas lewe met al die muise is weg. Hy 

moes soos ŉ nonnetjiesuil gewees het wat muise vang uit die skuurdak van ŉ 

bewoonde plaas met al die lewe wat op ŉ plaas is.  

ŉ Voël alleen op ŉ dak wat ŉ voël moes wees in ŉ nes met vrou en kinders, nie op 

die dak van mense nie.  

 

Al die beelde van verlatenheid wat hy in eensame voëls sien, wys sy eie verlies: ŉ 

mens sonder ŉ eie gemeenskap en ŉ mens sonder ŉ geloofsgemeenskap, sonder 
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kerk en gemeenskap! Sonder die lewe en toekoms wat in so gemeenskap opgesluit 

is! 

 

Alleen!  

 

4. Hierdie eensaamheid en verlatenheid maak dat die jong gelowige in ŉ depressie 

verval. Hy is ŉ jongmens wat nie meer opgewonde oor sy toekoms is nie maar in 

depressie verval omdat hy menslik gesproke geen toekoms meer het nie. Hy stel 

twee van die simptome van hierdie depressie uitdruklik aan die orde:  

 

die verlies van sy eetlus en slapeloosheid.  

 In vers 5 sê hy hy het alle eetlus verloor. Eetversteurings is een van die 

kenmerkende simptome van depressie en  

 in vers 8 stel hy dat hy in die nag wakker word. Hy kan nie meer deurslaap en 

in diep slaap ingaan nie. Slaapversteurings is ook een van die kenmerkende 

simptome van depressie. 

 

Hierdie depressie nie is ŉ psigiatriese siekte nie. Dit is stresverwant. Die Afrikaanse 

woord vir stres beskryf dit mooi: druktespanning. Hy beskryf deel van die simptome 

van hierdie druktespanning in vers 4 en só: “My liggaam brand soos vuur, ek is 

verskroei en uitgedroog soos gras. Hy is koorsagtig weens die erge druktespanning 

waarin hy is en hierdie druktespanning druk hom in ŉ depressie in. 

 

Sy stres is ook nie weens sy verkeerde ingesteldheid oor die lewe of sy negatiewe 

houding oor die lewe nie. Dit is stres oor pyn. Regte, werklike pyn, nie verbeelde pyn 

nie. Dit is pyn oor verlies. Nie verbeelde of vermeende verlies nie. Regte, werklike 

verlies. 

 

Hy het sy gesins-, familie-, gemeenskapslewe en kerklike lewe in Jerusalem regtig 

verloor. Daarmee het hy ook die toekoms en sekuriteit in so gemeenskapslewe 

regtig verloor. 

 

5. Hierdie verlies is ook nie van so aard dat dit is nou klaar en verby nie, so asof ŉ 

mens vir hom kan sê, aanvaar wat gebeur het, ruk jouself reg, kom daaroor en gaan 

nou weer aan met die lewe nie.  

 

Sy vervreemding van hierdie gemeenskapslewe het hom nou in ŉ posisie geplaas 

dat hy in aanhoudende verlies moet leef. 

 

Hy stel twee wyses waarop hy nou in aanhoudende verlies moet leef: die 

onderdrukking van sy vyande en die vernietiging van sy pogings om uit hierdie 

verlies op te staan. 

 



God bly getrou in sy belofte om vir ons God te wees al laat Hy ons alles verloor 

 

Bladsy 4 of 13 

 

Die eerste stel hy só in vers 9: “Die dae deur verneder my vyande my. Dié wat my 

wil verkleineer, gebruik my naam as ŉ vloekwoord.” Die Babiloniërs hou hom 

ondergeskik en gedienstig sodat hy nie kan opstaan met sy eie lewe en eie inisiatief 

nie en hulle vloek hom vir wat hy is: ŉ gehate vreemdeling in hulle gemeenskap, ŉ 

vertoonstuk van magteloosheid om hulle eie mag te vier. 

 

Die tweede stel hy só: “As is my daaglikse brood; wat ek drink is met trane gemeng.” 

Vir sy daaglikse werk in hierdie vreemde land en vreemde gemeenskap kry hy niks 

nie, as! Hy werk vir niks nie – daarom sê hy in vers 4 dat sy dae soos rook opgaan. 

Dit beteken dat hy niks meer het om voor te leef nie. Sy ideale en drome vir wie en 

wat hy is, kom tot niks, want hy word nie eie ideale en drome gegun nie. Hy moet 

gedienstig wees aan die drifte en magsvertoon van die ideale en drome van die 

Babiloniërs. 

 

Daarom is hierdie nie die rou en pyn van ŉ eenmalige verlies van ŉ 

gemeenskapslewe nie, maar die voordurende, aanhoudende verlies van ŉ mens wat 

nie meer ŉ eie toekoms mag hê in die vreemde gemeenskap wat hom gevange hou, 

oorheers en gedienstig aan hulle ideale en drome maak nie.  

 

Sy verlies as jongmens is ŉ lewenswyse, nie ŉ enkele insident nie. 

 

Daarom weet hy dat hy as jongmens binne hierdie land en gemeenskap ook nie ŉ 

lang lewe kan hê nie. Sy lewe is soos ŉ skaduwee net voor die son sak. 

 

6. Dit is binne hierdie werklike aanhoudende verlies van ŉ eie lewe en toekoms in ŉ 

vreemde gemeenskap wat hom onderdruk en gevange hou wat hy dan met hierdie 

geloofsworsteling met God self besig is:  

 

  Kan ek weer hulp verwag van Hom wat my alles laat verloor het en nie 

gehelp het terwyl ek alles verloor het nie?  

 Kan ek weer op die Here vertrou om my krag te gee vir die lewe as Hy die een 

is wat my krag gebreek het? 

 

Kan ek van Hom wat my krag gebreek het verwag om my nie in die fleur van my 

lewe weg te neem nie? vers 25. 

 

Dit is die geloofsdeurbraak wat hy dan in vers 18 maak wanneer hy teen al die 

vertwyfeling in dat God weer kan goed wees vir iemand wat Hy as God alles laat 

verloor het, met die geloofsbelydenis in sy gebed oor God: 

 

“Hy luister na die gebed van dié wat alles verloor het, Hy sal hulle gebed nie verag 

nie.” 

 

7. Wat veroorsaak in hierdie gelowige hierdie diep vertrouensdeurbraak in God? 
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Hy verwoord dit in vers 13 só: “U, Here heers vir altyd, U is daar van geslag tot 

geslag.” en hy herhaal dit in vers 29: “Ons nageslag sal die land bly bewoon, ons 

nakomelinge sal veilig voor U woon.” 

 

Die land wat hy hier van praat is die land Palestina waarvandaan hy in ballingskap 

weggevoer is. Terwyl hy gevange is binne die drif en mag van die Babiloniërs in 

Babilon, en daar geen vooruitsigte is dat hulle uit weer hier weg sal kom en 

teruggaan na Palestina toe nie, maak hy hierdie geloofsverklaring:  

 

“Ons nageslag sal die land bly bewoon en ons nakomelinge sal veilig voor U woon.” 

Die land wat hy hiervan praat is nie Babilonië nie, dit is Palestina.  

 

Wat maak dat hy hierdie geloofsverklaring kan maak? Hy het as jongmens geen 

spesiale voorkennis van die terugkeer uit Babel van sy gemeenskap nie. Hy sien en 

vermoed niks van so iets in sy eie omstandighede nie. Dit is nie ŉ magsverklaring 

nie. Hy is hulpeloos uitgelewer in en binne die mag van Babilon. Dit is nie ŉ 

verklaring van voorneme in die sin dat hy planne het om weg te kom en terug te 

gaan nie. Die teendeel is waar. Hy sien nie die toekoms vir homself nie, maar vir sy 

kinders: hy sien hoe God goed gaan wees vir sy kinders want hy stel dat sy 

nageslag en nakomelinge sal die land in veiligheid bewoon, nie hy nie. 

 

Nou hoe kan hy dan hierdie geloofsdeurbraak met God maak? 

 

Dit gaan oor God se verbondsonderneming oor hoe God God is en oor hoe Hy God 

sal wees vir sy kerk. Dit is God se verbondstrou aan hom as erfgenaam van God se 

belofte aan Abraham. God het as God teenoor Homself as God onderneem om vir 

hom en sy nageslag, sy kinders en hulle kinders goed te wees as God. God het dit 

onderneem en daarvoor beroep hy hom nou op God vir hierdie wyse waarop God 

Homself verbind het om vir hom en sy kinders God te wees. 

 

Hy vertrou God vir sy Woord en belofte as het God hom alles laat verloor: sy eie 

gemeenskap en geloofsgemeenskap en die lewe en toekoms wat in so gemeenskap 

opgesluit was. 

 

8. Hierdie kennis en vertroue in God staan direk in stryd met alles wat die 

bygelowige Israeliet in hulle afgodsdiens oor God geglo, gevoel en gedink het met 

die verlies van alles wat hulle gehad het: “God luister na die gebede van hulle wat 

iets het om vir God te gee, nie die wat niks het om vir God te gee nie.”  

 

Hierdie bygeloof was die hart van die afgodsdiens wat in die tempel in Jerusalem 

bedryf was met die offerkultus – ons gee vir God wat Hy nodig het en God gee vir 

ons wat ons nodig het. Dit is nie sommer net ŉ afleiding, toedigsel of bespiegeling 
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nie nie. Hierdie afgodsdiens in Jerusalem is al in Psalm 50 deur Asaf as volg 

verwoord: “ 

 
8 

Dit is nie omdat jy nie offer dat Ek rekenskap van jou eis nie; jou brandoffers is immers 

gedurig voor My. 
9 

Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, 
10

 want al 

die diere in die bod is Myne, die wild op duisende berge.
 11

 Ek ken al die voëls van die berge; 

al wat roer op die veld is Myne. 
12

 Ek sou jou nie vra as Ek honger kry nie, want die aarde en 

alles wat daarop is, behoort aan My. 
13 

Eet Ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer 

of drink Ek die bloed van bokke? 
14 

Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou 

geloftes aan die Allerhoogste. 
15 

Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp 

en jy sal My eer.” 

 

Ons gee vir God wat Hy nodig het. Dit is die offers wat ons vir God gee. Hy is sonder 

mag, ons gee ons hart en lewe vir Hom as troon. Hy is eensaam sonder liefde en 

begeer ŉ verhouding met ons, en ons gee Hom die liefde wat Hy nodig het. Hy is 

magteloos sonder eer en heerlikheid en ons verhoog en verheerlik Hom om Hom 

groot te maak. 

   

Wanneer ons vir God gee wat Hy nodig het dan gee God vir ons wat ons begeer! 

Wie niks gee en niks het om te gee, hulle kry niks van God nie! 

 

9. So met hierdie bygeloof in hulle harte, wat het hulle geglo, gedink en gevoel oor 

die val van Jerusalem en die ballingskap? Dit is maklik. Psalm 50 wys dit. Hulle het 

alles vir God gegee en aanhoudend vir God gegee, soos hulle geglo en gevoel het 

God nodig het, en toe? Toe gee Hy nie wat hulle nodig het nie:  

 

 uitkoms van die aanval,  

 redding van die geweld,  

 hulp in die plundering en vernieling  

 en bystand in die vervreemding en verlies van alles wat hulle was nie. 

 

So? Wat help dit om vir God te gee wat Hy nodig het? Hy kan nie uitkoms, redding, 

hulp en bystand gee as jy Hom nodig het nie! 

 

So? Wat moet jy nou in hierdie vreemde land doen as ŉ mens wat gebreek en 

verlate is? Jy pas aan en dien die gode van die oorwinnaars! Hulle het sterk gode 

wat hulle oorwinning gegee het – jou God het jou verlaat en weggegooi! 

 

Dit is die vertwyfeling van hierdie Joodse gemeenskap wat ook soos golwe oor 

hierdie eensame, gebroke en verlate jongmens in hierdie gebed spoel: “U hou U 

afsydig van my terwyl ek in nood is” vers 3 en U toorn en gramskap het my getref, u 

het my verwerp en weggegooi.” 
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10. Kan u sien wat gebeur in hierdie geloofsbelydenis: “ Hy luister na die gebed van 

die wat alles verloor het, Hy sal hulle gebed nie verag nie”? 

 

Dit is ŉ deurbraak uit die hele afgodsdiens en bygeloof van die Joodse gemeenskap. 

God sorg nie vir ons omdat ons na God se behoeftes omsien nie. God sorg omdat 

Hy onderneem het om goed te wees, goed te wees vir hulle wat niks het om te gee 

nie. 

 

Dit is wie Hy as God is. Dit is hoe God God is: Hy is goed en sorg vir hulle wat niks 

het om vir Hom te gee nie. Die gebed van iemand wat niks het om te gee nie, is nie 

ŉ gebed wat God verwerp, minag of verstoot nie. Dit is die tipe gebed wat God eer, 

loof en aanroep vir wie Hy is. Dit is presies die lof wat in Psalm 50 gevra word en die 

eer wat aan God gegee moet word volgens Psalm 50: om God aan te roep met die 

geloof en uit die geloof dat ons niks het wat God nodig het nie, maar dat ons van 

Hom kan verwag om vir ons goed te wees as God.  

 

Dit is die hart van die geloof in Jesus Christus as Here! Hy is Here en God vir hulle 

wat niks het om vir Hom te gee nie! Paulus stel dit so in Romeine: “Hy oordeel 

regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat glo. Het ons nou iets uit ons self om op 

te roem? Nee, dit is uitgesluit.” 

 

Dit is wat geloof in Jesus Christus tog beteken om op Hom te vertrou dat Hy Here en 

God is en ons alles uit sy genade en liefde gee omdat ons niks het om te gee nie. 

Daarom is Christus die Here wat hulle wat alles verloor het en wat net op God op 

uitkoms vertrou se gebede verhoor – Hy is die Here wat sorg en voorsien, wat liefhet 

en genade bewys aan hulle wat alles verloor het. 

 

Daarom kan dit nooit waar wees van die Here dat Hy nie na ons gebede wil luister 

omdat Hy beskik het dat ons deur verlies en pyn gaan nie. 

 

11. Met hierdie vertrouensdeurbraak in God vind die Psalmskrywe die Here van sy 

volk en sy plek binne die volk van die Here. 

 

In sy eie gemoed is hy nie meer deel van die volk van die Here, deel van die 

geloofsgemeenskap in God nie, omdat hierdie gemeenskap in sy organisasie, sy 

erediens en aanbidding ontwrik is.  

 

Dit is wat hy verwoord in die klag teenoor God dat God hom verwerp en weggegooi 

het. God het in ons taal die kerk in sy eredienste, sy samehorigheid, sy onderlinge 

ondersteuning vir mekaar ontwrig en as organisasie in openbare instelling beëindig. 

 

Die tempeldiens met alles wat dit vir gelowiges beteken het, is deur geweld beëindig. 

Daarom voel hy as gelowige homself nou soos ŉ pelikaan in die woestyn, ŉ uil 

tussen murasies en ŉ eensame voël op ŉ dak. 
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In hierdie werklikheid van pyn en verlies van sy kerk het hy voor die dreigende 

ongeloof van hulle wat die tempel as die magsetel van hulle afgodsdiens gedryf het. 

Hy verwoord hierdie geloofsangs in vers 27 – soos die tempel vernietig is en 

uitgedien geraak het, so is die God van hierdie tempel. Hy het binne die mag van 

Babel en die nuwe lewensorde binne Babel so uitgeslyt geraak soos klere wat oud 

geword en verslyt het. 

 

Dit is hoe die 10 stamme van Israel binne hulle afgodsdiens doodeenvoudig as 

geloofsgemeenskap weggeraak het en opgeneem is binne al die afgodsdienste van 

die Ou Nabye Ooste: hulle God wat hulle Here genoem het, was uitgedien die 

oomblik toe die tempel in Samaria vernietig is deur die Assiriërs. Nou is dit mos ook 

hierdie gelowige se beurt om te ontdek God is oud en uitgedien soos ou klere binne 

die nuwe magswêreld van Babilon. 

 

12. So sou hy God gesien het as hy in die bygeloof gebly het dat God is God vir 

hulle wat vir Hom sorg. In die geloofsdeurbraak God is God vir hulle wat niks het om 

vir God te gee nie, wat alles verloor het om vir God te gee, ontdek die Psalmskrywer 

die verbondsvolk van God en sy plek binne die geloofsgemeenskap van die 

verbondsvolk van die Here. 

 

Hy erken dit in hierdie geloofsbelydenis: “U is daar van geslag tot geslag” (vers 13), 

vers 15 “U is daar deur geslagte heen.” en “Ons nageslag sal die land bly bewoon 

ons nakomelinge sal veilig daar woon.”  

 

Hierdie is nie maar net ŉ ontdekking van God se ewigheid nie. Dit is ŉ ontdekking 

van die ewigheid van God se getrouheid aan sy verbondsbeloftes om God te wees 

vir sy kerk. God se verbondstrou verdwyn nie of raak nie uitgedien binne die tydelike 

pyn en verlies wat Hy oor een mens, een gesin, een familie of een gemeenskap 

beskik nie. Binne die blywendeheid van God se belofte om goed te wees as God is 

dit net ŉ tydelike verlies. 

 

God kan nie uitgedien en verslete raak wanneer Hy pyn en verlies oor sy kerk beskik 

nie. Hy bly getrou in sy belofte van goedheid en in pyn en verlies kan sy kinders 

steeds bly vertrou in sy goedheid en trou as hulle toekoms. 

 

Dit is hoe God self sy kerk bou. In hierdie Psalm word die mag waardeur God sy 

kerk bou “Sion” genoem. Daarom breek hierdie toekoms verwagting uit die sekerheid 

van God se belofte om goed te wees deur al die gevoelens van eensaamheid en 

verwerping met hierdie geloofsbelydenis: “die Here gaan Sion weer opbou wanneer 

Hy in mag verskyn” en “laat dit opgeteken word vir die geslag wat kom, sodat die 

nuut geskape volk die Here kan loof.” 
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In hierdie totale verlies en die pyn van die totale verlies van ŉ gemeenskaps- en 

kerklike lewe ontdek hy homself as deel van die geloofsgemeenskap wat God besig 

is om nuut oor te skep. Dit is presies die posisie waarin Abraham hom bevind het toe 

God aan hom beloof het dat hy deel van ŉ geloofsgemeenskap is en sal wees wat 

uit alle volke van die wêreld sal bestaan. Abraham moes hierdie belofte glo terwyl hy 

nooit hierdie volk of land wat God beloof het, ooit gesien het nie. In sy geloof in god 

se belofte was Abraham deel van die geloofsgemeenskap wat god as sy nuwe volk, 

sy kerk, sou skep. 

 

13. Paulus beskryf hierdie geloofsgemeenskap waarin Abraham ingesluit is deur die 

verbondstrou van God in Romeine 4 as volg: 

 

“Daarom het die belofte deur die geloof, en dus uit genade, tot Abraham gekom sodat dit van 

krag sou bly vir sy hele nageslag.  ... Hy is immers die vader van almal wat glo.  ... Dit is hy 

in die oë van god in wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan 

nie, tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog 

gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: “So sal jou 

nageslag wees.” Al was hy honderd jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds 

gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie 

in ongeloof aan die belofte van God begin twyfel nie, en het aan God die eer gegee. Hy was 

ten volle oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.” 

 

Wie in sy pyn om alles te verloor hierdie sekerheid van God se verbondstrou vind, 

God is in staat om te doen wat Hy beloof want Hy bring dinge wat nie bestaan deur 

sy woord tot stand, het sy plek binne die geloofsgemeenskap van die kerk gevind – 

die kerk van alle eeue. 

 

 Kan ek weer hulp verwag van Hom wat my alles laat verloor het en nie gehelp 

het toe ek alles verloor het nie?  

 Kan ek weer op die Here vertrou om my krag te gee vir die lewe as Hy die een 

is wat my krag gebreek het? 

 

Ja. Ek, en my kinders, en kleinkinders! 

 

Want ons leef nie met die krag en mag om God te gee wat Hy nodig het sodat Hy 

ons weer kan gee wat ons nodig het nie. Ons leef in die geloofsposisie dat ons niks 

het om te gee wat God nodig het nie, maar net die eer en lof dat Hy ons volgens sy 

getrouheid versorg en vir Hom behoue laat bly. 

  

God raak nie verslete en oud as gemeenskappe verniel en ontwrig word nie. God 

raak nie afwesig en uitgedien wanneer ek my gemeenskapslewe en kerklike lewe 

verloor nie.  
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Hy is getrou van geslag tot geslag en in my verlies en pyn is ek een van daardie 

geslagte. 

  

14. U sou met die uitleg van die Psalm al begin aanvoel het dat hierdie Psalm die 

verlatenheid en eensaamheid van ons eie Afrikaanse geloofsgemeenskap grootliks 

verwoord – ook die van ons eie jongmense. 

 

Jongmense wat in die kragtigheid van hulle jeug al gebreek is omdat God beskik het 

dat hulle gemeenskapslewe en kerklike lewe opgebreek word! Sonder werk, 

studiegeleenthede en ŉ eie toekoms in ŉ eie land. Jongmense wat in vreemde 

wêreldstede van Sydney in Australië, Dubai in Arabië, Londen in Engeland, 

Vancouver in Kanada en New York in Amerika, leef soos soos, 

 

ŉ pelikaan in ŉ woestyn, 

ŉ uil in ŉ murasie, 

ŉ voël op ŉ dak! 

 

Sonder die gemeenskapslewe en kerklike lewe waarin hulle ŉ toekoms gehad het.  

 

En nie net daar in vreemde lande nie. In hierdie land self het hulle hul eie 

gemeenskapslewe verloor want hulle mag nie meer in hulle eie taal en geloof 

skoolgaan nie, nie universiteit toe gaan nie – die naam van die gemeenskap 

waaraan hulle behoort, het ŉ vloekwoord geword. 

 

Daarom leef hulle ook in hierdie druktespanning – ons het nie meer ŉ 

lewensverwagting nie, ons lewe is soos ŉ skaduwee net voor die son sak! U kan 

maar met die jongmense praat, dit is hoe hulle lewensverwagting is. Binne hierdie 

druktespanning leef hulle met verlies as deel van hulle lewe, nie as ŉ insident wat 

verby is en waaroor hulle maar net moet kom om aan te gaan nie. 

 

Verlies het hulle lewenswyse geword. Watter jongmense? Ons eie kinders, 

kleinkinders en agterkleinkinders. 

  

15. In watter geloofsworsteling is hulle binne hierdie verlies van ŉ eie 

gemeenskapslewe en eie kerklike lewe bevange? 

 

Kerklik is hulle die teiken van ŉ nuwe geslag geestelikes en intellektueles wat met 

hierdie verlies en pyn hulle wil uitlewer aan hul eie ongeloof. Die God en Here van 

die NG Kerk, Jesus Christus is vir hulle die God en Here wat niks gedoen het, terwyl 

ons alles verloor het nie. Daarom is Hy as Here soos ons Hom geken het vir hulle, 

oud en verslete soos ou klere. Hierdie Here Jesus wat ons nog altyd geken het as 

Here is vir hulle oud en uitgedien vir die nuwe magsbedeling waarin ons nou 

gevange is. 
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Daarom verwag hulle dat die jongmense Hom los en die nuwe gode van die nuwe 

magsbedeling omhels. 

 

Die eerste nuwe god wat hierdie geestelikes en intellektueles uitgedink het in die 

plek van die Here Jesus wat nou die god van die ou bedeling is, was die nuwe Afrika 

Jesus. As jongmense moes hulle die voorbeeld wees van die nuwe Afrikageloof van 

die NG en ander geestelikes. Die volksgod Jesus is deel van die vervalle ou kerk wat 

nou net ŉ murasie is. Binne die nuwe magsbedeling van die magshebbers moet 

hulle Afrikaniseer om ŉ toekoms te hê. Hierdie Afrikagod is verheerlik van die 

versiering van die fakulteit teologie se voorportaal tot en met die vertonerige sing van 

die nuwe Afrikagod se geestelike lied in kerklike vergaderinge: God seën Afrika! God 

seën nie meer sy verbondsvolk in die belofte aan Abraham nie. God se toekoms en 

ŉ toekoms met God lê in die Afrikagemeenskap. 

 

Hulle moet met gedienstige gemeenskapsdiens nou vir hulle ŉ lewe en toekoms vind 

in die Afrikagemeenskap – soos ŉ pelikaan in die woestyn, ŉ uil tussen murasie en ŉ 

voël op ŉ dak! 

 

En toe kom die president en hy vernietig hierdie Afrikagod en hy maak hierdie 

Afrikageloof soos ou klere! 

 

Nou moet die jongmense weer  die nuwe wetenskaplike Jesus vind en verheerlik – 

na die Afrika Jesus deur die president nek omgedraai is. Want die Here Jesus wat 

ons geken het, is die Here van die ou bedeling wat verniel en geplunder is! Daardie 

ou Jesus het nie gehoor toe ons gebid het terwyl ons alles verloor het nie. Dit was 

daardie ou onwetenskaplike, naïewe en fundamentalistiese Jesus wat binne die 

nuwe magsbedeling waarin ons gevange is, soos ou verslete klere is. 

 

16. Wat is hierdie geestelikheid wat soek na ŉ nuwe Jesus vir die nuwe 

magsbedeling omdat die vorige Jesus oud en verslete is soos ou klere?  

 

Dit is niks anders as die afgodsdiens van mense wat glo dat hulle God bemagtig om 

God te wees deur dit wat hulle vir God gee nie. Dit is niks anders as dieselfde 

afgodsdiens wat bedryf is in die naam van Jesus in dit wat hulle sien as die ou 

geloofs- of geestelike bedeling nie: 

 

gee jou hart vir Jesus, gee jou lewe vir Jesus, gee jou land vir Jesus, gee jou 

toekoms vir Jesus, gee jou krag vir Jesus, gee julle plase en poste vir Jesus, 

gee julle geld vir Jesus, gee jou verstand vir Jesus,  gee jou visie en misse en drome 

vir Jesus, en dan sal Hy die groot koning wees wat julle vrede in die land gee, julle 

mag en aansien in die nuwe magsbedeling gee, julle veiligheid en rus gee, julle 

nuwe aanstellings en aandele in hierdie nuwe vreemde gemeenskap sal gee. 

 

Kan u dit herken? 
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Wie is die ou verslete god wat nie sy verbondsbeloftes kan nakom nie? Die nuwe 

Jesusbeeld van hulle wat nie kan glo en aanvaar dat God jou alles kan laat verloor 

en nog steeds getrou aan jou bly as die Here van sy verbond nie,  

 

of  

 

Jesus Christus wat jou alles kan laat verloor en steeds getrou bly as die Here wat jou 

ook sal help, bystaan en sal antwoord met sy verbondstrou om vir jou as God goed 

te wees, terwyl jy alles verloor het? 

 

Is Hy hierdie afgod wat net vir hulle iets kan beteken wat iets het om vir Hom te gee?  

 

Of is Hy die Verbondshere wat getrou bly aan sy belofte om goed te wees as God 

van geslag tot geslag? Van een geslag wie Hy alles kan laat verloor tot die volgende 

geslag vir wie Hy weer die toekoms ontsluit? Van een geslag waarin gelowiges 

sonder ŉ gemeenskapslewe en kerklike lewe Hom moet vertrou tot ŉ nuwe geslag 

wat weer in die samesyn van ŉ gemeenskaps- en kerklike lewe Hom nog steeds kan 

vertrou? 

 

17. Kan Hy wat my hulpgeroep nie geantwoord het terwyl ek alles verloor, weer na 

my hulproep luister en my gebed verhoor, of het Hy my weggegooi of moet ek Hom 

weggooi? 

 

Kan Hy wat wat krag gebreek het, my weer krag gee? Hy kan! 

 

Want Hy bly in voorspoed en verlies, deur welvaart en rampe, deur pyn en vrede 

steeds getrou aan sy belofte om vir ons as God goed te wees. Hy is die God wat 

alles uit niks skep en wat ook vir Hom ŉ kerk uit niks skep – uit geen geloof, geen lof 

en geen diens nie. 

 

Daarom kan en mag ons God vind as die Here wat luister ha hulle wat alles verloor 

het en niks het om te gee nie. Want Hy gee nie omdat ons gee of luister nie, omdat 

ons iets het om te gee nie. 

 

Wanneer ons God so in sy verbondstrou en verbondskrag vind in die geloof dan is 

ons deel van die geloofsgemeenskap – die volk van God, al is dit sonder instelling of 

organisasie. Dan is ons deel van die nuwe volk van die Here – sy kerk! Nes 

Abraham deel van die volk van God was toe daar nog nie nie ŉ volk van God was 

nie.  

 

Dit is mos nie die eerste keer wat Hy dit met ons laat gebeur nie. Hy was die Here 

wat die oorwinning by Bloedrivier gegee het en Hy was ook die Here wat ons in die 

Boereoorlog alles laat verloor het, plase wat afgebrand is, kinders en vrouens wat in 
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konsentrasiekampe gesterf het, die rykdomme van die land wat die Engelse Ryk hier 

kom plunder het en ŉ lewe in stede waar Afrikaners en Afrikaans ŉ vloekwoord was. 

Toe ons daar alles verloor het, het Hy ons gebede verhoor en vir ons ŉ nuwe 

toekoms en kerklike lewe ontsluit.  

 

Hy verhoor die gebed van hulle wat Hy alles laat verloor en wie se krag Hy gebreek 

het – al is jy nou ŉ pelikaan in die woestyn, ŉ uil tussen murasies en ŉ voël op ŉ dak. 

 

Kom ons roep God aan as ŉ gemeenskap wat Hy alles laat verloor het en wie se 

krag Hy gebreek het met die wete hy neem ons na die toekoms in sy verbondstrou. 

Dit is nie die eerste keer wat Hy dit so met en vir ons doen nie. Kom ons verwerp die 

nuwe Jesusbeelde wat pas by die nuwe magsbedeling van hulle wat ons onderdruk. 


