
Huisgeloof2016#32 – Klaagliedere 1 

1 Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was! Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die 
nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander moet nou dwangarbeid doen. 2 Onbedaarlik huil sy die hele nag, die 
trane loop oor haar wange.  Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie.  Al haar bondgenote 
het teen haar verraad gepleeg, hulle het haar vyande geword.  3 Juda se mense is weggevoer, hulle kry swaar, hulle 
is slawe, hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie; hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle 
in die noutes vasgekeer.  4 Die paaie na Sion toe treur omdat daar geen feesgangers is nie;  al haar poorte is verlate, 
haar priesters sug, haar jong vroue is bedroef, sy het dit bitter. 5 Haar teëstanders het haar heersers geword, haar 
vyande lewe nou rustig.  Die Here het haar laat ly oor haar baie sonde; haar kinders het ballinge geword, deur die 
vyand weggevoer. 6 Die prag van Sion het alles verdwyn.  Haar leiers het soos takbokke geword wat geen weiveld 
vind nie, hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. 
 
19 Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20 as ek daaroor nadink, draai my gedagtes 
vas. 21 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop:  22 deur die liefde van die Here het ons nie vergaan 
nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23 dit is elke môre nuut.  U trou is groot. 24 Ek sê vir myself: Die Here is 
my lewe, daarom hoop ek op Hom.  25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; 26 dit 
is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; 27 dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. 
 
God se perspektief >> Toe Mark Twain op die hoogtepunt van sy skryf-loopbaan was, is geskryf dat een van sy 
woorde in ’n artikel wat hy geskryf het, $5 werd was - baie geld vir die tyd waarin hy geleef het. Op grond hiervan 
het ’n vindingryke Harvard-student vir Mark Twain ’n brief geskryf: “Dear Mr. Twain: Enclosed please find $5. Please 
send me your best word.” ’n Paar dae later het hierdie student ’n telegram ontvang met ’n enkele woord daarop:  
“Thanks!”  
“Thanks” - “Dankie” mag die waardevolste woord in enige taal wees. Klaagliedere help jou en my om in donker tye 
dankie vir God te sê, en met jou dankie-sê kry jy ’n nuwe perspektief op alles - God se perspektief. Ek herhaal: 
Dankie-sê gee jou ander perspektief op die lewe - God se perspektief. 
 

#donkerHOEK > Kom ons begin eers by ŉ ander hoek naamlik die donker Klaagliedere 1:1-6 wat vertel dat die lewe 
soms verwoesting kan saai... Almal het stories daaroor! ’n Paar jaar gelede het ’n briljante boek deur Mitch Albom 
verskyn, ‘Tuesdays with Morrie’.  Die skrywer het gehoor dat sy ou leermeester besig was om weens Lou Gehrig-
siekte te sterf.  En toe begin hulle mekaar elke Dinsdag sien.  Die boek is vol lesse wat Mitch uit hulle gesprekke 
geleer het.   
Hier is een van hulle: “Okei, ’n vraag,” sê ek vir Morrie. Wat is die vraag?” vra hy. “Onthou jy die boek Job?” “In die 
Bybel?” “Reg. Job is ’n goeie man, maar God laat hom ly.  Om sy geloof te toets.” “Ek onthou.” “Neem alles weg, sy 
huis, sy geld, sy familie.” “Sy gesondheid.” “Maak hom siek.” “Om sy geloof te toets.” “Reg. Om sy geloof te toets.  
Nou wonder ek?” “Waaroor wonder jy?” “Wat dink jy daarvan?” Morrie hoes hewig, sy hande bewe. “Ek  dink,” sê 
hy met ’n glimlag “God het dit ’n bietjie oordoen.”  
Soms voel dit vir ’n mens dat God hierdie lyding-besigheid ’n bietjie oordoen.  Die kort boek, Klaagliedere, vertel ons 
van lyding - die boek oordoen dit dalk ook ’n bietjie.  Wie kom kerk toe vir sulke donker nuus? Maar tog verras 
Klaagliedere 3 jou met ŉ dankie-sê hoek te midde van die donkerte van die boeke.  
 

Klaagliuedere 3 – lyding het nie die laaste woord nie > Ons kan op Sy liefde staatmaak 

Miskien is dit tyd om ’n ander hoek in te slaan en vir God nie net dankie te sê vir kos, vriende en familie nie, maar 

veral vir dinge wat ons nooit kan verloor nie! Romeine 8:35-39 vertel ons presies wat die taaiste goed van die lewe 

nie by ons kan wegneem nie.  Niks sal ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is 

(v.39).  God se liefde is oneindig, onveranderlik en onoorwinlik!  Dit het die laaste sê in ons lewe. 

Daar was ’n insident tydens die Sharpeville-onluste in Suid Afrika (Maart 1960). Mense het ’n brand in ’n kerk 

probeer stig, maar eienaardig genoeg, het net ’n preekstoel-lap (‘God is liefde’ het daarop gestaan!) en die platform 

voor die preekstoel uitgebrand.  Die evangelis het daar gekniel en gebid:  “O Here, ons dank U dat U liefde nie op 

lappe staan nie, maar aan ’n kruis gehang het. Hulle kan maar al die lappe verbrand, dan sal ons nog weet: God is 

liefde!” 



N nuwe waarde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees: Klaagliedere 1:1-6 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Is dit goed of sleg om te treur? 

 Wat help jou om te treur? 

 Kan ’n mens saam met ander treur? 

 Hoe kan ons mense help wat treur? 
 

Kies 7 sake of mense oor 

wie julle hartseer is. Plaas 

elke dag die mens of saak 

op ’n prominente plek in 

julle huis en treur en bid 

oor die saak of mens. 

 

Gaan wees goed vir mense 

waarvan julle weet wat 

treur.  

Probeer om nie goedkoop 

antwoorde te gee nie, 

maar spandeer net tyd 

saam met hulle.   

So: Klaagliedere 1:1-6 
Ma- Di: 2 Timoteus 1: 1-14 
Wo- Do: Psalm 137 
Vr.–Sat: Lukas 17:5-10 
 

 

Vandag kan ons ’n hartseer speletjie speel. Soek op “Google 

Images” een lukrake (random) prentjie. Die eerste een wat ’n 

hartseer scenario kan skets oor die prentjie wen die punt. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dankie dat ons so min hartseer in ons lewe is oor kos. 

Oorgee-gebed 
Help my vandag om hartseer te wees oor die verkeerde. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag in die hartseer beleef Hoe God jou troos.     

Ons is hartseer 

 

Klaagliedere 1:3  
Juda se mense is weggevoer, hulle kry swaar, hulle is slawe, hulle sit tussen vreemde 
nasies waar hulle geen rusplek kry nie; hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle in die 
noutes vasgekeer. 
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