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Preek 26 April 2020 – Ds Hettie Wessels 

My tye is in u hand 

 
1Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid. 
2By U, Here, skuil ek. 

Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! 

Bevry my, want U is getrou. 
3Luister na my, red my tog gou. 

Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 

'n bergvesting om my te red. 
4Ja, U is my rots en my bergvesting, 

ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei. 
5Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, 

want U is my toevlug. 
6In u hande gee ek my lewe oor, 

want, Here, troue God, U het my vrygemaak. 
7Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; 

my vertroue stel ek in die Here. 
8Ek wil jubel en juig oor u troue liefde: 

U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; 

U het die bedreiging van my lewe raakgesien 
9en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; 

U het my 'n veilige staanplek gegee. 
10Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; 

van verdriet het my oë swak geword, 

ja, alles in my. 
11My lewe vergaan van kommer 

en my jare van swaarkry; 

deur my ellende word my krag geknak 

en teer my liggaam uit. 
12Ek is die spot van al my teëstanders, 

veral van my bure, 

'n verskrikking vir al my bekendes. 

Dié wat my op straat sien, vlug vir my. 
13Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, 

ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. 
14Ek hoor dreigemente van baie; 

dit dreig van alle kante af. 

Baie span teen my saam 

en smee planne om my lewe te neem. 
15Maar ek vertrou op U, Here, 

ek sê: U is my God. 
16My tye is in u hand. 

Red my uit die hande van my vyande en vervolgers! 
17Verskyn tog tot my redding, 

red my deur u onfeilbare liefde. 
18Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U aanroep nie. 

Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting, 

laat hulle die stilte van die doderyk ingaan. 
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19Bring die leuenaars tot swye, 

dié wat vol is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen die regverdige 

praat. 
20Hoe groot is u goedheid: 

dit is altyd daar vir dié wat U dien, 

U bewys dit voor die oë van die mense aan dié wat by U skuil. 
21Deur u teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense. 

U steek hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig. 
22Aan die Here kom die lof toe, 

want Hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleër was. 
23Ek het in my angs gedink: 

Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp. 

Tog, U het geluister na my gesmeek 

toe ek na U om hulp geroep het. 
24Betuig julle liefde vir Hom, 

julle almal wat die guns van die Here geniet. 

Die Here beskerm dié wat aan Hom getrou is, 

maar dié wat teen Hom opstandig is, 

straf Hy swaar. 
25Wees dus sterk en hou goeie moed, 

julle almal wat julle vertroue in die Here stel. 

 

Interessant oor die Psalm is dat dit dikwels aangehaal word in die Skrif: 

 Die outeur van Psalm 71 dalk David self 

 Jona in Jona 2:8 haal Ps 31 aan 

 Jeremia haal Ps 31:14 ses keer aan 

 Paulus in die eerste brief aan die gemeente in Korinte (meer duidelik in 

die Septuagint) 

 En Jesus aan die Kruis Psalm 31:6 In U hande gee ek my lewe oor. 

Om aantehou verby die MAAR… 

 

 

Deur die jare is ek blootgestel aan baie swaarkry. Swaarkry het nie maklike 

antwoorde nie. Daar waar mense weerloos is, moet ons versigtig luister en min 

praat. 

 

Mens kan nooit onaangeraak wegstap nie. Iets bly altyd by jou. Dit verander 

jou. Die manier hoe jy dink. Die manier hoe jy na die lewe kyk sal nooit weer 

dieselfde wees nie. Dit is asof swaarkry vir jou ‘n nuwe bril gee om na die lewe 

te kyk. 

 

Dit wat op die oomblik in die wêreld afspeel. Die virus wat ons in sy wurggreep 

het. Wat ons laat wegkruip in ons huise en woonstelle en ons bang maak vir 

mense. “Dit kan mos nie regtig wees nie” dink ek baie by myself. Hierdie virus 

is besig om vir ons ‘n nuwe bril te gee om vir altyd anders na die wêreld te 

kyk.  
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Soms voel dit asof ek die hele noodtoestand vanuit ‘n hok beskou waarin ek 

vasgekluister is.  

 

Hierdie hok verteenwoordig dalk:  

 ondraaglike verhoudings met jou huismense. 

 Jou finansies. 

 Jou bekommernis oor jou werk. 

 ‘n Familielid wat siek is en jy kan nie by hulle uitkom nie. 

Ander mense is al jare in so ‘n hok vasgekluister. Die hok van ‘n ongeneeslike 

siekte wat die liggaam stadig aftakel, ‘n rolstoel of die bed van ‘n bedlêende 

persoon. Die hok van depressie wat maak dat jy vasgekeer is in jou eie 

donker gedagtegang. 

 

Dit is ‘n klagte aan God oor die ervaring van ondraagbare swaarkry en ‘n sin 

van sosiale isolasie. 

 

Dit is wat die wêreld nou beleef. Die ontnugtering en magteloosheid wat kom 

nesskop. Die noodkreet klink soos die noodkreet in Psalm 31: 

 

Ps 31  

David was ‘n skaap herder 

Toe ‘n magtige Koning 

Nou vlugtende vir sy eie seun Absolom 

 

Kom ons lees van vers Psalm 31: 10 tot 14 

 

Psalm 31 Vers 10-14 
10Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; 

van verdriet het my oë swak geword, 

ja, alles in my. 
11My lewe vergaan van kommer 

en my jare van swaarkry; 

deur my ellende word my krag geknak 

en teer my liggaam uit. 
12Ek is die spot van al my teëstanders, 

veral van my bure, 

'n verskrikking vir al my bekendes. 

Dié wat my op straat sien, vlug vir my. 
13Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, 

ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. 
14Ek hoor dreigemente van baie; 

dit dreig van alle kante af. 

Baie span teen my saam 

en smee planne om my lewe te neem. 
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Mens kan nie die swaarkry ontken nie. Dit is soos iemand wat langs die 

siekbed staan van ‘n geliefde en wonder wanneer hy mag vra dat die 

medisie moet onttrek. Dit is nie onmenslik om dit te dink nie, jy sal ‘n wrede 

jammerlike persoon wees as jy dit nie dink nie. Mens kan nie vir altyd 

deelneem aan die ontkenning nie. Dit is ‘n skerp eerlikheid wat hardop 

uitgespreek word na die troon van genade! 

 

Dit is ‘n gebed: 
10Wees my genadig, Here! 

 

Die klein petisie, saam met ‘n lang, aanhoudende klag. Daar is geen twyfel 

dat die Psalm behoort aan elke gelowige wat al deur lyding getref is nie. 

En saam met Jona, Jesaja, Paulus en Jesus roep ons hierdie Psalm op. 

 

Maar dit wil vir my voorkom dat die klag van Psalm 31 nou ook behoort aan 

ons samelewing met haar ontsteltenis en verbystering, angs en woede. Ons 

lewe in ‘n wêreld waar daar, soos die Psalm sê: verskrikking, swaarkry, ellende, 

angs en verdriet is. 

 

En die krisis hou lank genoeg aan om ook ons wat gewoonlik eintlik heel 

beskermd en gekussing is teen die normale oppe en affe van die 

samelewing, intens te raak. 

 

Ons bid saam Psalm 31: 

 

Wees my genadig, en dan kom daar ‘n lang klaaglied. Elkeen van ons se 

klaaglied lyk anders want die krisis van die virus speel in elke mens en 

huishouding anders uit. 

 

Dit is die eerlikheid van die klag… 

• Die uitspreek van hoe ons die swaarkry van die dag beleef en leef. 

• Dit is nodig dat ek en jy sal tyd maak. 

• Voorraadopname doen van hoe hierdie pandemie my persoonlik raak. 

• Dalk is dit nodig dat jy ‘n lys gaan maak, dit neerskryf, sodat jy eerlik kan 

wees oor jou belewenis. 

• Ons kla nie sommer openlik nie, ons het vreemde manier om te 

reageer. 

• Hoe gaan dit? “Geen nuwe klagtes dankie. Arm maar darem. Nee wat 

ons byt maar vas.” 

  

Psalm 31 wil ons uitdaag om eerlik te wees… 

• Jou fisiese sowel as jou emosionele klagtes voor God te kom neersit, rou 

en eerlik. 

• Want daardie uitpak van emosie help jou om te kan aanbeweeg. 

• Dit is hoekom die Klaagpsalms vir ons opgeteken is in die Bybel – dit is ‘n 

uitnodiging om te kan KERM. 

 

 

 



 5 

Dit is die klag… 

• Die uitspreek van hoe ons die swaarkry van die dag beleef en leef. 

 

En dan hoe vreemd ook al, neem die Psalm ‘n onverwagse draai, en daar 

ontstaan ‘n onverwagse samewerking. 

 

Die Psalmskrywer sê in vers 15, 

 

MAAR! 

Dit is asof die klag in die rede geval word, asof die spreker bietjie in tru-rat 

oorskakel, asof daar ‘n kritiese moment is van refleksie met ‘n makeripas in die 

klagtes asof die skrywer wil erken of onthou dat daar wel ‘n ander realiteit is, 

‘n realiteit wat teenoor die klag ingeskuif kan word. 

 

Luister hierna: 

 
15Maar ek vertrou op U, Here, 

ek sê: U is my God. 
16My tye is in u hand. 

 

Hierdie draai in die Psalm kan dalk ‘n selfmisleidende gerusstelling wees en 

niks meer as ‘n godsdienstige illusie nie. Dat iemand dit kan aflag as ‘n goed 

gelowige reaksie. 

 

Ek dink ons is vandag hier as gelowiges om saam te dink en krities refleksie te 

gee oor lyding of swaarkry, en dat ons vir ‘n oomblik vashou aan die gedagte 

dat daar iets ernstig is in die skrywe van Psalm 31. En dat ons bereid is om ons 

deur te teks te laat lei en vir ons leiding te gee. Anders waarmee is ons besig. 

As ek na Psalm 31 kyk wil dit vir my voorkom of daar twee soorte mense is. Of 

dalk beter dat elkeen van ons elke dag moet besluit watter soort mens ek 

gaan wees. Beide kante van die redenasie: Kla en druk die swaarkry in 

woorde uit. 

 

Een deel weet hoe kragtig die kapasiteit is om te kan kla, om te beskryf hoe 

dinge is en hoe intens sleg dit is en wat aangaan as ons by die MAAR kom. 

Hulle bid reg tot by die MAAR en dan daardeur. Die ander opsie is om te 

verbeel dat die stelling van ontsteltenis eindig voor ons by die MAAR kom. 

 

As die gebed stop voor die maar, word ons gelos op ons eie sonder enige iets 

meer as net onsself en ons ontsteltenis, sonder ‘n kans om die moeilikheid 

neer te sit om herstel te kan word. Ons draai vas in moedeloosheid en 

angstigheid. Of ons hang hulpeloos rond in gekla of ons beweeg aan na ‘n 

nuwe gewaarwording wat alles verander. 

 

Die tweede opsie: 

Oorweeg wat dit kan beteken om te bid dat die samewerking in die MAAR 

met verwysing na God (groter) verder as ek, ander kant (Groter) ons is – wat 

ons kan aanspreek en oproep. 
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Die uitspreek van die samevoeging van hierdie twee dele (klag en oorgawe) 

is die erkenning dat ek nie die eindproduk is nie. Dat ek nie die doel en die 

missie van bestaan is nie. Dat my lewe vasgelê word in die misterie en 

geskenk wat die somtotaal is ver groter as ek, ver groter as my ontsteltenis. 

Dat ek nie oorgelaat word aan my eie hulpbronne nie. 

 

Dit is ‘n belydenis van self inkamp (self inclosure), wat ‘n filosoof die term 

gegee het van “besitlike individualisme”. Daarin is ek my eie besitting, ek kom 

van nêrens en van niemand af nie en ek skuld niemand niks nie en ek 

antwoord aan niemand nie. 

 

My eie belydenis sluit dan aan by die Psalmdigter: 

 
15Maar ek vertrou op U 

 

Vertroue is die vermoë om jou lewe oor te gee aan iemand anders, om ‘n 

lewe te hê op iemand anders se terme 

 

Here, 

ek sê: U is my God. 

 

Wat beteken daar sekere doelwitte in die lewe is anders as my eie agendas 

en my eie moeilikheid en my eie verwagtings. En dan:   

 
16My tye is in u hand. 

 

Dit is een van die mees opspraakwekkende uitlatings in die Psalm boek, iets 

wat in hierdie tyd tot ons spreek. Ons wat altyd gedruk is en besig is en nooit 

ons tyd reg kan bestuur nie. Altyd aan die jaag, altyd laat. Altyd nog 

duisende dinge om te doen. En toe ruk die virus ons tot stilstand. Dringend is 

toe nie meer noodsaaklik nie. Daar is toe dinge wat maar later kan gebeur. 

Tyd is toe nie binne enige mens se beheer nie. Met ‘n skok moet ons erken 

ons tye is in God se hand. 

 

Jesus praat uit dieselfde mond as die Psalm: 

Matteus 26 
27Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele 

uur verleng?  

 

En natuurlik is die antwoord “Niemand nie”  

 

Niemand se besig wees of angs of bekommernis kan nog een minuut bysit in 

‘n dag nie. Geen byvoeging deur “multi-tasking” of enige ander strategie, 

maak nie saak hoe dun ons onsself smeer nie – die realiteit van ons sterflikheid 

verander niks. 

 

Na al ons heel beste probeer om alles te beheer, is daar die misterie van God 

se doel wat druk teen ons, wat ons soms in die rede val, wat ons kort knip en 

ons lewe laat uitdraai op maniere wat ons glad nie beplan het nie. Dit draai 
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uit op die ou einde dat die moeilikheid en die gekla op die beste maar 

voorlaaste was, want die gebed het haar gelei deur en verder as haar 

moeilikheid. 

 

Vir die gelowige is dit moontlike om gereeld die aandag te draai verder as 

die onmiddellike beroering en moeilikheid na ‘n groter realiteit rondom ons 

Die realiteit van God se lewe te midde van ons eie lewe ‘n teenwoordigheid 

wat kosmies is in-diepte maar onmiddellik in krag. Die klaer het aanbeweeg 

na ‘n oorgawe, om jou lewe oor te gee en te vertrou in God, om bly te wees 

om jou lewe te hê in Sy terme en nie op my eie terme nie. Die stem van 

eerlikheid het aanbeweeg na die stem van oorgawe. 

 

En dan, ten laaste, na ‘n eerlikheid en dan ‘n oorgawe, is die Psalmskrywer in 

‘n posisie om te vra: 

 

Ons kan nie die God van die Psalmdigter onverskillig of informeel vra nie want 

enige god wat ons sommer so terloops kan vra is ‘n afgod van ons eie 

verbeelding – ‘n god wat ons geskep het. 

 

Maar die God van die Evangelie verwag teenwoordigheid/pligsgetrouheid 

wat saam met eerlikheid en oorgawe kom. 

 

En dan die vra: 
17Verskyn tog tot my redding, 

red my  

 

Verbeel jou om God aan te spreek in imperatiewe – God is verplig om te 

antwoord, hierdie is krities van kardinale belang God neem nie aanstoot nie. 

God daag op en Hy luister, want daar is iemand wat vra wat ‘n totale 

oorgawe gemaak het in nood. 

 

 

Die durf en uitdaging van die Psalmskrywer is nie geanker in sy eie selfvertroue 

nie. Hy weet in hom met alles wat in sy hart is, dat daar ‘n God is wat sterker is 

as sy eie moeilikheid, wat teenwoordig is en wat kan handel of reageer. 

 

Hy glo nou dat die krag en die teenwoordigheid van hierdie God skyn in die 

donkerte van wanhoop en depressie, ‘n sagte lig wat ‘n pad huis toe 

voorsien. Hy vertrou nou dat hierdie God wat hom kan red haar ook kan oplig 

en heel maak. Hy kom by die punt van selfversekerde vrymoedigheid net 

deur die dubbele risiko van eerlikheid en oorgawe.  En uiteindelik, is die 

volgorde van eerlikheid, oorgawe en vra gebruik hierdie Psalmskrywer die 

mees basiese woord van geloof.  

 

…red my deur u onfeilbare liefde. 

 

Daardie woord, “onfeilbare liefde” is die draaipunt van geloof, want dit 

verklaar dat die basis, van die kosmiese werklikheid, van die sosiale 
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werklikheid en van my persoonlike werklikheid, is ‘n getrouheid en 

ooreenkoms wat nie sal wegval nie. 

 

Daardie getrouheid van God se kant kan gevind word aan die onderkant as 

die fondasie van ons eerlikheid en ons oorgawe en ons vra – en dit sal bly 

verder en sterker as ons dieptste moeilikheid. 

 

So hoe weet die Psalmskrywer om hierdie woord aan die einde te sê? Hy het 

nie tot hier gekom as ‘n groentjie nie – sy reis tot by onfeilbare liefde kom ‘n 

pad. Hy oefen dit al sy lewe, hy leef dit prakties. 

 

Die persone wat ek sien worstel het met lyding vir groot gedeeltes van hulle 

lewe en wat kragdadig vashou aan onfeilbare liefde van God het dit beleef 

in die hande van vriende en familie en bure wat deur en anderkant ongerief 

betrokke gebly het in nood. So persoon is gedra deur onfeilbare liefde in ‘n 

gemeenskap van gelowiges.  Dikwels is so persoon deel van ‘n gemeenskap 

wat sing en bid en lees en saam die nagmaal vier en wat opgedaag het elke 

keer as hy of sy hulle nodig gehad het. Hy het die teks die Psalm geleef en 

gebid saam ander. 

 

Nou jy mag dalk dink dat dit net nog ‘n probeerslag is vir ‘n naïewe, 

oorvereenvoudige geloof van eerlikheid na oorgee na vra en uiteindelik 

onfeilbare liefde. 

 

Moeder Teresa stel dit so: 

A sacrifice to be real must cost, 

Must hurt, 

And must empty ourselves. 

Give yourself fully to God. 

He will use you to accomplish great things on the condition that you believe 

much more in His love than in your weakness. 

 

Hierdie is nie ‘n naïwe maklike uitweg nie. As jy dit dink het jy my misverstaan. 

 

Die Psalm se einddoel is om ons te kry om op ‘n ander manier te lewe en ons 

moenie misverstaan hoe diep en radikaal hierdie nuwe manier is nie. Ons 

gewone manier, is ons bevoorreg en ons maak aanspraak op klomp goed, 

ons is eintlik op ‘n manier ‘n soort eie besitlikheid. 

 

Ruk jouself reg en hanteer die issues. Ontken dit as jy moet. Maar moet net nie 

eerlik wees nie – nooit! Moet nooit erken of wys dat jy iets nodig het nie – 

moet nooit vra nie. Ander sal dink jy is swak en jy sal in die skuld wees by 

iemand – moet nooit te naby aan ander kom nie – dit sal jou vir seker kos. 

Ons gewone manier is ‘n baie sterk selfgerigtheid, ek sal dit op my eie 

“uitfigure”. Ek het eintlik niemand nodig nie en al het ek, sal ek dit nooit ooit 

erken nie. Ek maak net op myself staat. Gaan van krag tot krag. Dit is die 

manier van die wêreld, anders is jy ‘n swakkeling. 
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Dit is wel die manier om jouself te isoleer en te distansieer en uiteindelik te 

eindig met ‘n klomp angs en skuld. Jy raak vasgedraai in jou eie vrese en 

bekommernis.  

 

Ons kom bymekaar om te vra vir ‘n ander manier,  

‘n manier om die waarheid te vertel,  

‘n manier om gewillig en bly oor te gee,  

‘n manier om met selfvertroue te vra,  

‘n manier waarop ons geroep word en tot verantwoording geroep word en 

die lewe gegee word wat ons nie kan neem nie. 

 

Ons is nie die eerste wat voor hierdie moontlikheid te staan kom nie. Die voor 

ons in hierdie gemeenskap het dieselfde issues moes oorkom en daarmee 

handel. 

 

In die pragtige brief aan die gemeente in Filipi – lees ons oor Jesus: 

 

Die voorbeeld van Jesus Christus 
5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
6Hy wat in die gestalte van God was, 

het sy bestaan op Godgelyke wyse 

nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 
7maar Hy het Homself verneder 

deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem 

en aan mense gelyk te word. 

En toe Hy as mens verskyn het, 
8het Hy Homself verder verneder. 

Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 
9Daarom het God Hom 

ook tot die hoogste eer verhef 

en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 
10sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en 

onder die aarde is, 

die knie sou buig, 
11en elke tong sou erken: 

“Jesus Christus is Here!” 

tot eer van God die Vader. 

 

Vers 7: Hy het homself verneder, en die gestalte van ‘n slaaf aangeneem. Hy 

het Hom oorgegee. En toe sy vertroue: God het Hom verhoog en elke knie sal 

voor Hom buig. 

 

Ons kan in die lewe van Jesus dieselfde volgorde sien van: 

swaarkry; oorgee; en ‘n verwelkoming 

 

In hierdie tyd tussen Paasfees en Pinkster wat ons fokus op Jesus en dit wat Hy 

vir ons kom doen het kan ons sien dat Hy hierdie Psalm geleef het lank voor 

ons. En dan as jy die teks mooi gaan lees in Filippense dan sien jy dat Paulus 

nie eintlik skryf oor Jesus nie, alhoewel Jesus die onderwerp van die gedeelte 
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is. Paulus skryf aan ‘n plaaslike gemeente van Christene wat gedink het hulle 

het dit alles onder beheer en hulle weet net hoe. 

 

Hy skryf vir die gemeente: 
 

5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 

 

En dan kom Paulus met die uitklop hou! 

 
1Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die 

liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing 

– 2maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in 

liefde, een van hart, een in strewe. 3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, 

maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle 

moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. 

 
1-4 If you’ve gotten anything at all out of following Christ, if his love has made 

any difference in your life, if being in a community of the Spirit means 

anything to you, if you have a heart, if you care - then do me a favor: Agree 

with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don’t push your 

way to the front; don’t sweet-talk your way to the top. Put yourself aside, and 

help others get ahead. Don’t be obsessed with getting your own advantage. 

Forget yourselves long enough to lend a helping hand. 

 

Dit is die alternatiewe lewe van die onverwagse samewerking. 

Die MAAR. 

Die lewe anderkant die MAAR. 

 

Dit is om besig te wees met onfeilbare liefde, sodat wanneer ons uiteindelik 

bid vir onfeilbare liefde in ons eie lewe, dat ons alreeds ‘n geskiedenis het met 

die praktyk. 

 

Sonder die ontwrigtende samewerking “MAAR” wat Paulus noem 

“aangesien” kyk ons net na ons eie belange en kyk na ander as ‘n ongerief. 

 

Maar hierdie gemeenskap van onfeilbare liefde – die ander -  

die ongerieflikes 

die armes 

die afhanklikes 

die hongeres 

die koues  

die siekes 

is die maatstaf van standvastige of onfeilbare liefde. 

 

Sy naam is Jesus en Hy was: 

 eerlik (My God My God waarom het U my verlaat) 

 Hy het oorgegee (In U hande gee ek my gees) 

 En Hy het gevra (Vader vergeef hulle) 
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Wat is die persoon wat jy ken se naam? 

Gerda? 

Karel? 

Die persoon vasgevang in Lyding… 

Is dit dalk vandag jy? 

Jy wat eerlik moet wees oor jou eie swaar. 

Jy wat moet oorgee en vertrou. 

Jy wat moet vra. 

En sonder twyfel sal God daar wees met sy getroue onfeilbare liefde. Daardie 

onfeilbare liefde het ons kort gelde gevier met die nagmaal op Goeie 

Vrydag en die fees van die Opstanding. 

 

Vir Jesus en vir Jou is dit nie maar net ‘n gewone manier om te lewe nie. Dit is 

‘n beter manier. Hoe wonderlik is dit nie om deel te wees van Jesus se 

geselskap nie… al het ons nog baie oefening nodig. 

 

‘n Gebed vir onfeilbare liefde word opgevolg deur ‘n Lewe van Onfeilbare 

liefde. 

 

 

 

 


