
...MISKIEN IS DAAR HOOP… 

Klaagliedere 3: 1-30  -  17 September 2017 

Inleiding tot Skriflesing: (sittend) 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Op ŉ warm middag in Augustus, in die jaar 587 voor Christus, het Nebukadnesar en 

sy magtige Assiriese leer Jerusalem binne geval.    

 Op die verskriklike dag is die mure van Jerusalem plaatgeslaan. 

 Die tempel, God se woning, die simbool van Sy teenwoordigheid, is geplunder 

en vernietig. 

 Afgesien van die verwoesting het baie mense, kinders en vroue, op die dag 

gesterf. 

 En die wat nie voor die voet doodgemaak is nie, is as slawe in ballingskap 

weg gevoer. 

 En dit was ook nie net die gewone mense wat slawe geword het nie.  Selfs die 

koning en sy familie, en al sy adviseurs en amptenare is as slawe weggevoer.  

Dit moes verskriklik wees?  Die koning, God se verteenwoordiger op aarde, is 

nou ŉ slaaf, ŉ dwangarbeider, in ŉ vreemde land. 

Gemeente, dit is egter nie net die mure van Jerusalem wat vernietig is nie.  Nie net 

die tempel is platgeslaan nie.  Nee.  Die mense se vertrou en geloof in God is ook 

terselfdertyd geheel en al vernietig.   

 Vir baie jare het hulle in die tempel gehoor dat Israel, die Jode, God se 

uitverkore volk is.   

 Hy het hulle uit Egipte gaan haal en beskerm deur die woestyn.   

 Hy het hulle ŉ beloofde land gegee, met ŉ reuse nageslag.   

 Die einste God het magtige nasies aan hulle onderwerp.   

 Hy het vir hulle ŉ koning uit die nageslag van Dawid gegee, en die tempel 

self, daar waar God se teenwoordigheid die duidelikste sigbaar is. 



Maar nou is daar slegs puinhope oor  -  alles is vernietig.  Die tempel is verwoes en 

die koning is as slaaf weggevoer.  Hulle het vir mekaar afgevra:   

 Maar waar was God toe die mure en die tempel geval het?   

 Waar was God toe ons koning weggevoer is?   

 Waar was God toe die siektes uitgebreuk het en daar hongersnood oor die 

land was?   

 Waar was God toe my kinders gesterf het.   

Dit het vir hulle gevoel asof God hulle in die steek gelaat het.  Nog meer, asof God 

die volk uitgelewer aan die wrede Babiloniërs.  Hulle het Godsverlate gevoel. 

En dit het hierdie mense met ŉ stuk ontnugtering gelos.  Hulle het begin twyfel en 

baie is in ongeloof gedompel.  Baie het in die krisis van God weggedraai.  Dit wat 

hulle al die jare van God gedink het klop nie meer nie.  Wanneer hulle na die harde 

realiteit kyk, vergelyk dit nie met die beloftes wat hulle al die jare van gehoor het nie.  

Gemeente, in ŉ sekere sin was die volk se teologie nie opgewasse genoeg om die 

krisis te verwerk nie. 

2. 

Maar dan begin ŉ man iewers in Assirië, tien teen een in ŉ konsentrasiekamp, met 

God te worstel.   

 En hy skryf die worstelling met God neer.   

 Hy skryf van verlies, van hartseer, van pyn.   

 Hy skryf van ontnugtering, van woede, van absolute teleurstelling en twyfel in 

God. 

En die woorde wat hy neer pen neem die vorm van ŉ klag aan.  ŉ Klag teen God.  

Hy kla as’t ware vir God aan ten opsigte van die onreg wat Israel getref het.  In die 

teksgedeelte wat ons vanoggend saamlees word God beskuldig van ongevoel en 

liefdeloosheid .   

En in die proses begin hy ŉ teologie skryf wat ŉ antwoord kan bied wanneer ons 

gekonfronteer word met die hartseer en ellende van die wêreld.    



Ons lees van die hardewoorde, die skelwoorde, in Klaagliedere 3 vers 1 tot 30.  

Direk na die lees van die teksgedeelte gaan daar ŉ oomblik van stilte wees.   

Skrifgedeelte 

Klaagliedere 3 vers 1 tot 30 

 

Oomblik van stilte: 

 

Preek: 

3. 

Broers en susters.  Waarvan word God in die teksgedeelte beskuldig? 

 God het die digter met sy toorn geslaan.  En sy toorn behels dat hy in die 

donkerte ingestoot is.  Hy loop op ŉ pad sonder lig.  En dit is nie net ŉ 

eenmalige gebeurtenis nie.  Dag na dag stoot die Here hom weg.  Kyk ons na 

die versies moet ons onthou dat die donkerte simbolies is van godverlatenheid 

en hopeloosheid. 

 Vanaf vers vier gebruik hy meer spesifieke metafore om die lyding mee te 

beskryf wat God oor hom gebring het.  God laat sy liggaam wegteer.  Hy is 

soos ŉ sieke.  Verder voel dit vir hom asof God hom toegebou het.  Maar nie 

met klip en semente nie, maar met ŉ muur van gif en ontbering.  Daar hang 

selfs bronskettings om sy nek.   

 Maar dit raak selfs nog erger.  Dit voel vir hom asof God hom na die doderyk 

verban het.  Dit is nog ŉ stappie verder as die donkerte waarin hy hom 

voorheen bevind het.  Vir ŉ Ou Testamentiese gelowige is die doderyk die 

dieptepunt van Godsverlatenheid. 

 In vers 10 word God weer met ŉ roofdier vergelyk.  ŉ Roofdier wat hom 

eenkant vaskeer, verskeur en vermink laat lê. 

 In vers 11 is God ŉ boogskitter wat sy pyle diep in die digter inskiet. 



 Vanoggend het ons Psalm 23 gesing.  Daar lees ons dat God ons aan ŉ 

feesmaal laat deelneem.  Maar in verse 15 tot 17 word God vergelyk met ŉ 

wrede gasheer.  God laat hom nie by ŉ feesmaal aansit nie.  Nee, hy word 

gruisklip gegee om te eet. 

 Dit raak so erg vir die persoon, broers en susters, dat hy uitdruklik sê in vers 

18 dat dit “klaar is met hom en sy Hoop op die Here”. 

Ons kan saamstem dat die digter nie doekies omdraai nie  -  hy is pynlik eerlik.  Hy 

hou nie terug in sy worstelling met die Here nie.  God het vir hom ŉ bloeddorstige 

vyand geword.  God het soos ŉ roofdier geword wat hom verkeur en vermink 

agterlaat.  God het vir hom vreemd, onbekend geword, en dit wat met hom 

gebeur maak nie meer vir hom sin nie.  Hy staan verward en teleurgesteld voor 

die Here in ŉ vreemde land.  Hy is kwaad vir die Here. 

4. 

Maar weet u vriende.  Selfs in die harde woorde wat die digter uiter vind ons ŉ 

ongelooflike boodskap.  Ons kry ŉ stuk evangelie.   

 Wat vertel die eerste 18 versies vir ons?  

 Is daar ooit ŉ boodskap wat van waarde is, of maak dit ons net morbied en 

negatief? 

Luister ons na die beskuldiging van die digter besef ons met ŉ skok dat ons mag 

twyfel.  Ek en jy mag vir die Here kwaad word.  Ons mag teleurgesteld voor die 

Here staan met hartseer en ontnugtering in ons harte.  Ons mag vir die Here vra 

waar Hy was toe die lyding oor ons pad gekom het.   

Baie keer dink ons verkeerdelik dat ons nie vir ŉ oomblik mag twyfel nie  -  ons mag 

nie kwaad word vir die Here nie, omdat ons dink dat dit op ongeloof dui.   Kyk ons 

egter na die teks sien ons dat twyfel, woede en frustrasie deeluitmaak van geloof. 

Nog meer: die teksgedeelte sê vir ons dat ons juis die emosies, die woede, hartseer 

en ontnugtering na die Here moet neem.  Ons moet worstel met die Here.  Ons 

moet met Hom baklei.  Ons moet vir Hom vra:  “waarheen nou”. 



Juis in die worsteling vind ons dan antwoorde. 

Dit is presies wat met die digter gebeur.  Deurdat Hy God aankla, deurdat met Hom 

baklei en op hom skree kry hy antwoorde.  Deurdat Hy juis die pad saam met God 

loop kry hy weer rigting, ŉ nuwe perspektief en selfs ŉ krieseltjie hoop.   

Daar is nie maklike antwoorde vir hom nie.  Hy kon nie ŉ kortpad neem nie.  Hy 

moes letterlik harde klippe kou en slegs daardeur vind hy iets van waarde. 

5. 

Hoe lyk sy antwoord, die insig wat hy kry, die nuwe perspektief wat hy inneem?  

Hoe lyk die krieseltjie hoop wat hy binne die haaglike omstandighede vind? 

In vers 21 sê hy:   

“Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop.” 

Wat is die dit wat hy ter harte neem?  Wat is die goed wat hom hoopvol maak?  

Daar is drie sake wat die teksgedeelte vir ons duidelik maak. 

 In die eerste plek sê hy dat hy deur die liefde en ontferming van die Here nie 

vergaan het nie.  Dit is amper asof hy sê:  Ja, die Here het alles geneem.  

Ons huise, ons tempel, selfs ons menswaardigheid, maar hy het nie ons lewe 

geneem nie.  Ons lewe nog, en omdat ons nog lewe is daar hoop.  Die Here 

kon selfs ons lewens geneem het, maar hy het nie.  En dit wys vir ons dat Hy 

steeds homself oor ons ontferm.   

 Maar afgesien van die feit dat hy besef dat hy nog lewe en dat daar altyd hoop 

is terwyl daar nog asem in jou longe is, verbind hy homself weer aan Israel se 

geskiedenis.  Hy kyk terug na Israel se verlede en hy sien dat die Here in die 

verlede liefde en ontfermings aan sy mense betoon het.  En die liefde en 

ontferming is dag na dag nuut.  Netsoos die son elke more opkom, so is God 

se liefde ook elke dag nuut en seker.   

o Die God wat kasty, is ook die God wat nog altyd daar was en gered het.   

o Die vreemde God wat slaan en verskeur, is ook die geopenbaarde God 

wat seën en verlos.   



o Daarom is daar hoop.   

o Die Here wat neem, is ook die God wat gee.  

o Hy maak hom gewoon weer vas aan ŉ eeue oue belydenis: God is 

getrou.   

o Hy herinner homself aan die getrouheid en liefde van God in die verlede, 

en dít laat hom weer hoop.   

o Al lyk God in lyding soos ŉ vyand wat jou wil uitwis, staan dit vas:  

o Sy goedheid en ontferming word nie deur lyding uitgekanselleer nie. Dit 

het geen einde nie. 

 Die derde dimensie van sy nuutgevonde hoop wat hy ontdek gedurende sy 

worsteling met die Here, is dat hy weer opnuut besef dat God sy lewe is.  

Daar staan eintlik in Hebreeus dat “God sy erfdeel is”.  Alles is van hom af 

weggeneem.  Die volk, hulle rykdom, en hulle mag.  Maar God kon hulle nie 

wegneem.  Al het hy niks meer in hierdie lewe nie, het hy steeds vir God.  Uit 

die tragedie wat Israel getref het, het hy God geërf.  God self is al wat uit die 

ruïnes van Israel gered kon word.  En omdat God sy deel is, kan hy weer na 

die toekoms kyk.  Kan hy weer vertrou en hoop op die Here.  Waar die land, 

en die mure, die tempel en die koning voorheen sekuriteit verskaf het, is Slegs 

God nou sy fondament, sy lewensgrond.  En daarom hoop hy. 

Hierdie hoop is en bly egter broos en breekbaar.  Dit is ver in die toekoms en 

steeds bly die omstandighede waarin hy is die selfde.  Steeds is hy ŉ slaaf, steeds 

moet hy dwangarbeid verrig, steeds het hy weinig menswaardigheid.  En daarom 

besef hy dat hy nie net van perspektief moet verander nie (met ander oë moet kyk 

nie), maar hy moet geduld aanleer.  Die wat hoop het, moet geduldig wag op die 

Here se antwoord en sy uitkoms.  Dit is ŉ wesenlike deel van geloof.  Die uitkoms 

waarna ons verlang gebeur nie altyd soos wat ons wil nie.  Dit vind volgens God se 

plan plaas en volgens sy tyd.   

6. 

Ek wil vanoggend se prediking afsluit deur die teksgedeelte op ons van toepassing 

te maak. 



Wat moet ons uit die moeilike teksgedeelte neem? 

Gemeente.   

 Ons mag maar met die Here baklei.   

 Of eerder, ons moet met die Here baklei.   

 Ons moet met hom praat en selfs op hom skree wanneer die ellende ons pad 

kruis.   

 Slegs deurdat ons die twyfel en ontnugtering na die Here neem kan ons 

antwoorde kry.   

 Daar is nie goedkoop antwoorde in die geloof nie.  Dit is doodernstig.   

En wanneer ons die hartseer pad saam met God stap sal ons met ŉ skok besef dat 

ons geleidelik anders begin kyk het, anders begin voel het, ander begin lewe 

het.  Uit die absolute hopeloosheid word daar hoop gebore.  En die hoop is daarin 

gesetel  

 dat ons lewe,  

 dat God in die verlede gered het, en dat Hy dit elke dag weer opnuut doen,  

 en laastens  -  ons het Hoop omdat ons God het.  Ons het Hoop, omdat ons 

God het.  Al het ons alles verder verloor, maar ons het die Here, het ons 

hoop. 

Ja, somtyds verstaan ons nie.  Somtyds voel ons Godsverlate en alleen.  Somtyds 

is ons so hartseer dat ons nie eers uit die bed kan opstaan nie.  Al voel dit vir my of 

ek gruis eet en met pyle in my liggaam rondloop weet ek dat God my die lewe 

gegee het.  Weet ek dat God nog altyd voorsien het, en daarom sal hy ook 

more voorsien.  Weet ek dat God my deel is.  En dit sien ons die duidelikste 

aan die kruis en in die oop graf. 

Besef ons dit, glo ons dit, kan ons ook soos die digter sê:  “Maar miskien is daar 

hoop  -  selfs wanneer ek dit nie vandag sien nie.” 

Amen 

 


