
Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. 
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Prediking 

1.  Inleiding: 

Broers en susters; 

Toe ek so paar jaar gelede in matriek was ( so om en by 16 jaar om presies te 

wees), het ek soos alle ander 18 jariges gepoog om 'n bestuurderslisensie te kry.  

Alhoewel ek langer geneem het as meeste van my klasmaats het ek ook uiteindelik 

daarin geslaag en kon ek die paaie van Suid-Afrika, op 'n wettige manier, nog 

onveiliger maak. 

Maar wat sit agter dié amper onverklaarbare behoefte om te bestuur?  As 'n mens 

mooi aan die vraag dink is die antwoord eintlik van selfsprekend.  As naïewe 18 

jarige glo jy vas dat 'n motor direk tot verhoogde selfstandigheid sal lei.  En dit is 

in 'n sekere sin so.   

 Sodra daai lisensie in jou beursie is is jy dadelik minder afhanklik van jou 

ouers.   

 Vir die eerste keer in jou lewe kan jy gaan waar jy wil.  En as jy braaf is by die 

huis kom wanneer jy wil. 

Die behoefte na selfstandigheid is natuurlik nie net beperk tot 18 jariges nie.  Almal 

van ons het 'n ingebore behoefte om selfstandig te wees.   

 Elkeen van ons wil op hom of haar self aangewese wees. 

 Ons wil op ons eie bene staan. 

  Ons wil onafhanklik wees.  

Daar lê egter, volgens my, 'n dieper betekenis agter ons soeke na selfstandigheid.  

Beteken dit nie ten diepste om aan jouself te behoort nie?  En dus nie aan 

ander mense of aan goeie of slegte omstandighede nie.  Indien jy aan jouself 

behoort bepaal jy inherent deur jou eie doen of late  



 jou omstandighede  

 en dan ook die uitkoms van gebeure  

 en selfs jou lewe. 

2. 

As ons na Israel se geskiedenis kyk sien ons dat hulle ook dié gedagte van 

selfstandigheid beklemtoon het.  Hulle het veral die gedagte in hul geloofslewe 

geïnkorporeer.   

Dwarsdeur die Ou Testament lees ons dat wanneer jy goed doen sal God jou 

beloon en seën.  Aan die ander kant, as jy sondig, sal God jou straf.  Israel het 

met ander woorde vir baie lank geglo dat hulle deur hul eie  

 dade,  

 optrede  

 en houding  

God se besluite kan beïnvloed.  So verstaan het hulle gedink dat hulle beheer oor 

hul omstandighede en lewe kon uitoefen.  So verstaan het hulle op hulle eie 

unieke manier gepoog om aan hul self te behoort. 

As ons kyk na die verhaal wat ons vanoggend gelees het sien ons egter dat die 

ideaal van selfstandigheid nie altyd werk soos wat ons verwag nie.    

3.  Eksegese: 

Ons lees hier van Israel, God se verbondsvolk.  Hulle wat oortuig daarvan was dat 

hulle deur hulle goeie dade God se guns kon wen.  Tog, ten spyte van hulle  

 goeie dade,  

 al hulle offers  

 en die wet wat hulle so noukeurig nagevolg het  

sit hulle in ballingskap. 



Op die stadium in Israel se geskiedenis bevind die volk hulself in 'n situasie wat baie 

Israeliete as Godverlate ervaar het.  Hulle was verslaan, moedeloos en daar was 

vir hulle geen hoop in sig nie. 

Dit alles speel af ses eeue voor die geboorte van Christus.  In die jaar 587 is 

Jerusalem, die heilige stad, in sy geheel verwoes.  Baie mense is dood in die oorlog.  

Hongersnood en siekte was gedurende die tydperk 'n allerdaagse realiteit.   

Nadat hulle verower was, soos die gewoonte was gedurende daai tydperk, is hulle 

na Babel as slawe weggevoer.  Onder die bevel van die magtigste leier wat die 

Babiloniese ryk ooit gehad het  -  Nebukadneser  -  was Israel as ballinge van hulle 

geliefde land gedeporteer na land van pyn en hartseer . 

Uit dié tyd kom die bekende Psalm 137, waar die Psalmdigter sy smart voor die 

Here uitstort oor Jerusalem wat verwoes is.  Daar staan: 

"By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan 

Jerusalem dink....... Hoe kan ons die lied van die Here sing in ŉ vreemde land?  As 

ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand verlam raak..." 

Die Psalm maak dit aan ons duidelik dat Israel nie net van uit ŉ politieke oogpunt 

alle hoop verloor het nie, maar ook in terme van hul geloof.  

"Hoe kan ons die lied van die Here sing in ŉ vreemde land". 

Alles waarop hulle hul verhouding met God gebou het, is daarmee heen.  Ons moet 

onthou dat Israel  

 die staat,  

 die geloof of die tempelkultus  

 en die lot van die volk  

as een ding verstaan het.  

Dit was nie onafhanklike entiteit nie.  In die oë van Israel het God elkeen van die 

elemente bepaal en gereguleer.  God het aan Israel die beloofde land geskenk en 

hy het bepaal wie die troon in Jerusalem sou bestyg.  Dit alles het God vanuit die 

tempel gedoen.  Die middelpunt van Israel se aanbidding. 

Dit het egter alles verander met die ballingskap.   



 Hulle het nie meer hul eie land gehad nie, 

 ŉ koning vanuit die huis van David was nie meer op die troon in Jerusalem 

nie 

 en bo alles was die belangrikste ding vir Israel, die tempel, verwoes. 

Binne die verstaan van die wêreld en die rol wat God daarin speel asook die 

opvolgende gebeure rondom die ballingskap is dit vanselfsprekend dat dit vir Israel 

gevoel het asof God niks aan hul lot kon of wou doen nie.  Met die vernietiging 

van  

 Jerusalem,  

 die tempel  

 en die lyn van David  

het dit vir baie gevoel dat God sy volk in die steek gelaat het.   

4.  Hermeneuties: 

As ons luister na die aangrypende geskiedenis van Israel kan ons nie help om na 

ons eie lewens te kyk nie. 

 Is ons regtig so selfstandig en op ons self aangewese soos wat ons dink?   

 Behoort ons werklik aan ons self? 

As ons eerlik is met ons self moet ons erken dat ons in 'n groot mate uitgelewer is 

aan kragte wat groter is as ons self.   

 Ons bevind ons self in 'n wêreld wat gereguleer word deur reusagtige 

ekonomiese stelsels.  'n Oorlog breek aan die ander kant van Afrika uit, of 'n 

tsunami tref 'n eiland aan die ander kant van die aardbol, word ons daardeur 

geraak.   

 Ons bevind ons in 'n land waarin ons lankal nie meer politieke mag het nie.  

Hoe baie gebeur dit nie dat die mense van Suid-Afrika uitgelewer is aan 

politieke magte wat hulle mee sleur in 'n warboel van onsekerheid nie.  Mens 

kry nie werk nie, hulle verloor hulle eiendom.  Armoede en misdaad is 'n 

allerdaagse realiteit. 



 'n Laaste voorbeeld wat ek wil noem, wat ons elkeen sekerlik al eerste hans 

ervaar het, het te make met die beperktheid van die menslike liggaam.  Die 

illusie van beheer wat ons om ons oprig word baie keur vernietig sodra ons 

self of iemand naby aan ons siek word.  Elkeen van u kan getuig van die 

absolute magteloosheid wat ervaar word sodra 'n geliefde wegkwyn terwyl die 

magtige mediese wetenskappe slegs kan toekyk. 

Alhoewel ons nie ballinge in 'n vreemde land is nie gemeente, is ons maar netso 

uitgelewer aan kragte wat ons nie kan beheer nie.  Netsoos Israel, God se 

verbonds volk, mee gesleur is in gebeure wat groter is as hulle self vind ons onself 

baie keer in situasies waar ons slegs magteloos kan toekyk. 

Ons kan dan nie anders as om saam met die profeet Jesaja te stem nie.  Die lewe 

is soos gras.  En alles waarop die mens staat maak is soos veldblomme.  Die 

lewe en dit waarop die mens so trots is vergaan in 'n oogwink.   

Gemeente.  As ek ons werklikheid, ons alledaagse bestaan, in die lig skets klink dit 

of daar geen hoop is nie.  Dit blyk vir ons dat die uitkoms waarvan die teks so 

jeugdig praat tot niks kom nie.  So verstaan vriende lyk dit vir ons of die enigste 

uitkoms in die lewe in dood te vinde is.   

Tog is alles nie verlore nie.  Daar is hoop.  Daar is 'n uitkoms.  En ons vind teen al 

ons verwagting troos.  In die teks lees ons dat gras verdor en blomme verwelk, 

maar dat die woord van ons God vir ewig bly staan.  

Wat beteken dit?  Hoe kan die feit dat God se woord ewig bly staan 'n troos in ons 

lewens wees? 

5.  Toepassing en Slot:  

Dit beteken dat God deur die eeue heen, ten spyte van  

 sonde, hartseer en lyding 

ten spyte van  

 haat, wellus en selfsug 

en ja, selfs ten spyte van die  



 dood 

getrou gebly het aan die mens. 

 Aan die begin van Israel se geskiedenis het God sy woord aan Sy volk gegee 

dat Hy hulle Vader sal wees.    

 Hy het Sy woord gegee dat hulle ŉ toekoms sal hê.   

 Hy het Sy woord gegee, hulle belowe, dat hulle ŉ land sal hê en ŉ nageslag. 

Hierdie Woord waarvan ons in die teks lees verwys nie na die Bybel nie.  Die 

Woord verwys eerder na God se beloftes aan die volk Israel.  Dit verwys na die 

verbond wat Hy baie jare gelede met Abraham gesluit het. 

Al lyk dit nie altyd vir ons so nie het God nooit van sy kinders, ons wat vanoggend 

hier sit, vergeet nie.  God was elke tree saam met Israel toe hulle in ballingskap 

was.  So is Hy ook elke tree van ons lewe met ons. 

Die getrouheid, die liefde van God, word natuurlik die duidelikste sigbaar met 

Christus se koms na die wêreld.  In Johannes 1 lees ons dat God se Woord mens 

geword het en onder ons kom woon het.  In Christus wen God ons as sy kinders.  In 

Christus se lewe, Sy leiding, in Sy sterwe en veral in Sy opstanding herken God nie 

meer ons sonde en swakheid nie.  Deur Jesus se leiding en sy uiteindelike sterwe 

neem Hy dit alles op hom.  So word ons Sy kinders gemeente.  Deurdat ons saam 

met hom uit die dood opstaan word ons heiliges.  Gemeente, die sonde en die dood 

het nie meer mag oor ons nie. 

6. 

Die vraag wat ons aan die begin gevra het bly egter nog steeds staan. 

 Behoort ons dan aan ons self?   

 Is ons selfstandig?  

 Of is ons eerder uitgelewer aan die wêreld?  

 Word ons mee gesleur deur geskiedenis en deur die verloop van tyd? 

In beide gevalle is die antwoord 'n definitiewe NEE.  

Ons behoort nie aan ons self of aan hierdie wêreld nie. 



Ons behoort deur Christus slegs aan God.  So kan ons heelhartig met die 

Heidelbergse Kategismus saamstem.  Dit vra:  Wat is die enigste troos in lewe en 

in sterwe?   

Ons kan daar byvoeg:  

 Wat troos jou as jy besef dat jou verhouding met God tot niet gaan as 

gevolg van jou sonde, jou onbetrokkenheid, jou ongeloof?  

 Wat troos jou as jy jou die pyn ervaar van verbreekte verhoudings met die 

mense rondom jou?  As jy met ‘n skuldige gewete terugkyk op al die 

verkeerde woorde wat jy gesê het, al die verkeerde dinge wat jy gedoen het?  

 Wat troos jou as jy jou eie nietigheid en sterflikheid besef, as jy in die 

skaduwee van die dood leef?  

En dan antwoord die Kategismus broers en susters:  Ons enigste troos is daarin te 

vinde dat ons weet dat ons met liggaam en met siel, sowel in lewe as in sterwe, nie 

aan ons self nie, maar aan ons enigste verlosser, Jesus Christus behoort.   

7. 

Besef ons dit kan ons nie anders as om dit uit te roep en te verkondig nie.  Kan ons 

nie anders as om hoe berge te klim en hard te roep: Julle God is hier!” (10) Die Here 

God kom, Hy is die Magtige, Hy regeer. Hy bring die volk saam wat Hy Syne 

gemaak het, dié wat aan Hom behoort, is by Hom. (11) Soos 'n herder versorg Hy 

sy kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra hulle teen sy bors, 

Hy sorg vir die lammerooie. 

Amen 


