
Huisgeloof2018#4 - Sewe weke met die Bybel - Die Bybel as Balsem 

Ons lees hierdie week Jeremia 8:18-9:2 en Jesaja 40:1-11 
 

Jesaja skets die prentjie #Lewe is moeilik >> Lewe is moeilik... Lewe is hard, want na alles maak 
dit jou dood!  Lewe is onregverdig, want somtyds slaan Goliat vir Dawid in ’n nuwe bloedgroep in! 
Dis waar hierdie mense van Jes 40 is - hulle sit onder die treurwilgers in Babilon. Hulle 
musiekinstrumente hang in die bome… en dit is waar baie mense vandag ook is... Mense sukkel 
om sin te maak van hierdie lewe, omdat die lewe moeilik, hard en onregverdig is.  
’n Paar jaar terug het Tracy Chapman ’n liedjie Change gehad - hier is die woorde waarmee sy 
haar liedjie begin en eindig: If you knew that you would die today, Saw the face of God and love, 
Would you change? Would you change? Dit klink soos Jesaja 40 se boodskap, Jou en my doel in 
lewe is om die pad reg te maak vir die Here!  Dit geld vir al jou verhoudings in die lewe. Hoe doen 
jy dit? 
 
# Eers moet jy en ek iets belangriks verstaan Dit gaan oor God. Dit is God wat dinge doen vir ons 
wat ons nie self kan doen nie!  God is die redder... nie ons nie. Wie is God... uit hierdie gedeelte 
kom twee beelde ( 1. Magtige 2. Herder) 
 
Jes 40 se goeie boodskap God, die Magtige, verander mense, maak hulle nuut, want Hy gee 
regtig om, want Hy is ’n Herder. Daarom noem ons die Jesus-storie “Goeie nuus – die goeie 
tyding (vs 9)”. God gee om vir die stukkende wêreld.  Dis waaroor die evangelie gaan. God wat na 
ons gekom het (gekruip het)... 
 
Wat gebruik jy en ek om die pad gereed te maak? Jesaja 40 vers 8b se antwoord is duidelik. Die 
woord van God is die gereedmaker... ja, dit help om God in die lewe en in ander te sien. Die 
Woord is ewig en kragtig – daar is niks soos die Woord nie. Ja, die Bybel gee jou ’n vars 
perspektief op die lewe... God se perspektief - Hy kan mense verander, omdat Hy omgee! Jesus is 
die ewige bewys daarvan. Hy is immers die Woord wat mens geword het. Soos The Message se 
Johannes 1:1.14 pragtig weergee. 
 
1. The Word was first, the Word present to God,  God present to the Word. The Word was God, 
14.  The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood. We saw the glory with 
our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, Generous inside and out, true from 
start to finish. 
 
#Daar is twee maniere om die pad reg te maak sodat mense vir God kan sien: 
Eerstens - troos die mense m.a.w. gee hulle hoop. Dis wat vers een vir ons wil sê met “Uitkoms is 
hier.” Die uitkoms is al hier sedert Betlehem toe Maria geboorte geskenk het aan God se Seun. Sy 
Naam is Jesus - Jesus beteken God red. Ons gee mense hoop as ons soos Jesus lewe... 
 
’n Predikant wat in Manhattan, New York woon het elke dag in dieselfde klein restourant ontbyt.  
Elke môre was dieselfde klomp mense daar om hulle dag in die plek te begin.  Eendag het die 
predikant by die eetplek ingeloop en homself aan almal bekendgestel en toe gevra dat almal 
hulleself aan mekaar bekendstel, aangesien hulle elke dag in elk geval saameet. Hy het gehoop 
dat dit die atmosfeer in die eetplek bietjie vriendeliker en gawer sou maak. 
Dit het vir almal gewerk, behalwe vir die eienaar wat niks van homself wou weer gee nie, behalwe 
sy naam – Harry. 
Soos die weke verbygegaan het, het eet-metgeselle vriende geword. Uiteindelik het die predikant 
vriend die eienaar gedruk vir meer inligting oor homself. So het Harry huiwerig aangekondig dat sy 
regte naam Hazim was en dat hy eintlik van Baghdad, Irak was.  
Nou dit was in die tyd toe Saddam Hussein beskou was as ’n bedreiging vir wêreldvrede. Natuurlik 
was die spanning tussen Irak en Israel hoog. Baie van die gereelde eet-metgeselle was Jode 
gewees. Al die mense in die eetplek het gevries met die aanhoor van die nuus. 
Die volgende môre toe die predikant gereed maak om weer te gaan ontbyt eet, hoor hy dat die 
VSA Baghdad, Irak, gebombardeer het. Hy het alles net so gelos en na die eetplek gehardloop, in 



die hoop dat hy daar sou uitkom voor Harry oopmaak. Hy wou hom net verseker van sy 
vriendskap en liefde. Maar toe die predikant om die draai kom sien hy die ander gereelde eters 
staan al klaar daar by die eetplek en wag vir Harry. Toe Harry daar aankom het die gereelde 
kliënte hom omhels en probeer troos met woorde van bemoediging.  Die predikant het ’n gebed 
gedoen en na alles, het Harry aangekondig, “You know, you still have to pay for the doughnuts.  
But from now on, the coffee will always be free.” 
 
Onthou, die Bybel leer ons in Jesaja 40:6,7 dat mense broos en breekbaar is en hulle gaan dood... 
nes gras en blomme mooi maar verdor. Ons as Jesus-volgelinge gee ander mense hoop deur 
hulle te hanteer soos God hulle hanteer: MET LIEFDE. Jy het hoop in ’n deurmekaar wêreld, as jy 
met liefde behandel word. 
 
#Jeremia 8 >  So is God - Balsem 
'n Mens sou veroordeling en verdoemenis verwag as mense wegbreek van God, maar hoe 
reageer God?  Volgens Jeremia is God se eerste reaksie een van hartseer en onbegrip.  Dit is 
asof die Here sulke wegbrekery nie kan verstaan nie.  Hy is ontsteld, verbaas, oorbluf, diep 
teleurgesteld.   Hoor Jeremia 9:1: “Ag, was my kop maar vol water en my oë 'n fontein met trane, 
dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote…”  Jeremia verwoord God se gevoelens hier. Ten 
grondslag van hierdie reaksie lê die feit dat God ŉ hart het. God is nie ŉ masjien nie, Hy is ŉ 
Iemand met ŉ hart.  Hy kan seergemaak word.  As ons, Sy kinders wegbreek van Hom dan voel 
Hy die pyn daarvan. 
 
Maar daar is nog ŉ rede waarom God ontsteld is oor Israel se wegbrekery.  Hy sien ons hardloop 
op ŉ pad af wat ons nie regtig ken nie. Ons sien nie die konsekwensies van ons wegbrekery nie. 
Hy weet dit put jou uit en maak jou klaar en later sukkel jy om om te draai na Hom toe.  Hy weet 
van ons, al vergeet ons Hom. 
 
Ware verhaal: Dit was ŉ besige môre in die ongevalle afdeling.  Dit was so om en by 8:15 toe ŉ ou 
oom, in sy tagtigs, by die deure instap.  Hy het gekom om steke uit sy duim te haal en dadelik vir 
Denise, een van die susters aan diens, gesê dat hy ŉ ander afspraak om 9:00 het.  Denise het vir 
hom gesê om so lank te sit, wetende dat hy eers oor ŉ uur iemand sal kan sien.  Denise het egter 
gesien dat hy gedurig sy horlosie dophou.  Sy het besluit dat aangesien sy op die oomblik los is, 
om tog maar die ou oom te help.  Denise het sy duim ondersoek en besef dat alles mooi genees 
het. Sy het toe begin om die steke uit te haal. Terwyl sy dit doen begin hulle met mekaar gesels. 
Denise het vir die ou oom gevra:” Het Oom ŉ doktersafspraak dat jy so haastig is?”  “Nee, maar ek 
is op pad na die versorgingseenheid om saam met my vrou ontbyt te eet.” “Hoe is haar 
gesondheid?” het Denise gevra. Die ou oom het geantwoord dat sy al ŉ geruime tyd in die 
versorgingseenheid is en dat sy Alzheimer’s het. Hulle het aan gesels en Denise wou weet of die 
tannie bekommerd sou wees as hy laat is. Hy het dadelik geantwoord dat sy glad nie meer weet 
wie hy is nie om die waarheid te sê dat sy hom die afgelope vyf jaar nie herken nie! Denise was 
verras en het vir haar gevra: “En Oom gaan nog steeds elke môre, selfs al kan sy vir Oom nie 
meer herken nie?” Die ou oom het geglimlag en vir Denise gesê:” Sy weet nie meer wie ek is  nie, 
maar ek weet nog wie sy is.” God weet altyd van ons  
 

#Die oplossing? 

Daar is ’n oplossing vir dit alles… balsem, genade-salf uit Gilead.  Daar is ’n groot Dokter wat 
ons heel kan maak… God, ons God wat in Jesus ons Pa geword het. 

This is Daddy's bedtime secret for today: Man is born broken.  He lives by mending. The grace of 
God is glue.”  (Eugene O’Neill)  Dit is wat die balsem van Gilead is. 

 

God se genade is ’n genade wat so kragtig is dat dit die mense se harte verander, dit reinig 
sonde bevlekte lewens, vernietig haat, oorkom ons woede, verander gebalde vuiste in oop hande.  
Dit verander arms, wat gereed is vir oorlog teen vyande, in arms wat susters en broers omhels in 
vrede! God se genade laat jou nie onveranderd nie - jy kan onmoontlik dieselfde bly as wat jy was 
nadat jy God se genade belewe het.  


