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31 Augustus 2014      GLO! HOOP! WEES BLY ! 

Sondag 3           God, die bron van ons hoop! 

 

Inleiding 

“Die skole in ŉ groot stad het ŉ stelsel uitgewerk om kinders wat ŉ tydjie in die hospitaal 

moet deurbring, te help om met hulle skoolwerk by te hou. Op ŉ dag het een van die 

onderwyseresse wat aan die stelsel verbonde was, weer ŉ oproep gekry om ŉ sekere kind 

te gaan besoek. Die taalonderwyseres van die kind se skool het sy naam en kamernommer 

verstrek en toe verduidelik : ‘Ons gee op die oomblik in die taalklas aandag aan die 

werk- en bywoorde. Ek sal dit waardeer as jy hom hiermee kan help, sodat hy nie te 

ver agterraak nie.’  

Toe die hospitaal-onderwyseres daardie namiddag by die seuntjie opdaag, het sy ŉ skok 

gekry. Daar was ŉ misverstand. Die skool het duidelik nie geweet hoe ernstig siek die kind 

is nie. Die seuntjie het so erg verbrand dat hy in groot pyn verkeer het en daar vir sy lewe 

gevrees is. Die kind se toestand het haar so ontstel dat sy deur die voorgeskrewe les 

gestotter en gestruikel het. Oortuig dat sy nie veel vermag het nie, het sy later opgepak en is 

bedees daar weg.  

Die volgende dag het ŉ verpleegster haar voorgekeer. ‘Wat het jy gister met daardie kind 

aangevang?’ Die hospitaal-onderwyseres het dadelik gevrees dat sy die kind ooreis het en 

het begin verskoning vra. ‘Nee, nee’ het die verpleegster haar gekeer. ‘Jy verstaan nie wat 

ek bedoel nie. Ons was so bekommerd oor daardie seuntjie, maar vandat jy gister hier 

was, het sy hele ingesteldheid verander. Hy veg nou terug en reageer op die 

behandeling – kompleet asof hy besluit het hy sal leef.’  

Twee weke later het die seuntjie, wat toe al so herstel het dat hy in sy bed kon regop sit en 

gesels, vertel dat hy geen HOOP oorgehad het om aan die lewe te bly nie. Totdat die 

onderwyseres die dag daar aangekom het. Haar taalles het hom, klein soos hy was, tot ŉ 

eenvoudige besef laat kom, en dit het alles verander. Hy het sy insig so uitgedruk: ‘Hulle 

sou tog nie ŉ onderwyseres stuur om iets so simpel soos werkwoorde en bywoorde 

te kom verduidelik aan ŉ kind vir wie daar regtig geen hoop is om te leef nie, of hoe?’” 

Wonder oor wat nou... het een van julle al ooit – moed verloor vir die lewe? Wat is die 

dinge wat jou laat voel het, jy wil nie meer aangaan met die lewe nie? 
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Ons het ŉ brief gelees wat geskryf is van ŉ groepie gelowiges wat verstrooid (verspreid) 

woon in die Noorde en Weste van Klein-Asië – die huidige Turkye. Hulle is uit hulle vorige 

godsdienste (Joods, heidens) geskud toe hulle die wonderlike evangelie van Jesus se 

sterwe en opstanding gehoor en dit aangegryp het. Dit het hulle lewens verander: hulle het 

God nuut leer ken, hulle is vrygemaak van sonde en skuld, hulle het deel geword van die 

huisgesin van God, hulle het die krag van die evangelie en die opstanding fisies beleef… 

En toe kom dit: erge diskriminasie. Hulle gaan deur beproewing (4:12), hulle word 

onverdiend gestraf (2:20), hulle word gespot oor hulle toegewyde lewens (4:4), hulle ly... 

Nou is dit nie meer lekker nie. Nou begin hulle wonder of dit nie maar beter was om weer 

terug te gaan na hulle vorige godsdienste nie. Hulle verloor iets van hulle eerste vreugde en 

entoesiasme. 

Petrus sê vir hulle: “Glo! Hoop! Wees bly!” Daar is Iemand wat ŉ onbreekbare belofte van 

ŉ wonderlike hemelse erfenis aan julle gemaak het. En weet julle wat? Hy is volkome 

betroubaar. Julle kan reken op elke woord uit sy mond.  

(Nou is dit by ons – 2014 ??) Ons glo. Ons het dalk al lankal vir Jesus gekies. Maar daar 

wás ŉ tyd toe dit makliker en lekkerder was. Maar nou? Nou val daar soms ŉ skaduwee oor 

ons geloofsbelewenis: moeilike omstandighede maak dit swaar; daar is onverhoorde gebed; 

twyfelvrae spring in ons gedagtes op…  

Hier kan verskillende voorbeelde opgenoem word wat mense se geloof negatief beïnvloed. 

Gód sê vandag vir ons: Glo! Hoop! Wees bly! Ek is betroubaar. 

 

1. GLO! Kom ons begin hier. 

 “Geloof is die voël wat die dagbreek voel aankom, en daarom begin sing terwyl dit nog 

donker is. – Rabindranath Tagore (1861-1941)” 

 “Geloof in God bring nie kitsoplossings vir alle robleme en lewensraaisels nie, maar dit 

skenk ons verlossing om die lewensraaisels te hanteer.- Daniël Louw” 

 “Aktiewe geloof sê al reeds dankie vir ŉ belofte, al het dit nog nie waar geword nie, want 

dit weet God se kontrak van trou is so goed soos kontant. – Matthew Henry (1662-1714)” 

 

 Daar is ŉ wonderlike hoofstuk in die Bybel wat oor geloof gaan: Heb. 11. .... 

“Hebreërs 11:1 – Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om 

oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” 
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Dit gaan oor ŉ definisie, ŉ beskrywing van en die een na die ander voorbeeld van geloof wat 

opgestapel word. 

 

Vir my is die uitstaande versie in die hoofstuk :27 oor Moses se geloof: Hy het volhard soos 

iemand wat die onsienlike God sien. 

Wat doen jy as jy glo? Jy sien die onsigbare God nou, hier by jou. Trouens, die hele 

geestelike wêreld van engele en demone en die werklikheid van die kruis en die opstanding 

en vergifnis... Jy sê: Ek sien Hom. Ek beleef Hom. En dit verander my hele lewe. 

Petrus sê dit so mooi in :8 en :9: Julle glo in Hom (Jesus) al sien julle Hom nie nou nie; julle 

het Hom lief, al het julle Hom nie gesien nie... 

Kom ek sê dit in ander woorde: “Ek wil julle net herinner aan julle ontdekking van Jesus en 

julle bekering, julle verwondering oor die vergifnis, die vrede, die liefde...die lewe wat julle by 

Hom gekry het. Onthou jy?  Hoe het jou hart gebrand?” 

As jy vandag bely dat jy glo is dit in ŉ sekere sin ŉ onlogiese, (vir sommige mense) dom 

standpunt.  Jy verklaar dat daar ŉ onsigbare, onbewysbare werklikheid is – en dít bepaal jou 

hele lewe: jou waardes, jou vrede (gemoedsrus), jou toekoms. Vandag sê die Here vir jou: 

“Ek eer dit. Glo! In Jesus, in die kruis, in die opstanding. Dis vir jou die lewe. Wees lief vir 

Hom!” 

2. HOOP! 

Die direkte resultaat van glo... is hoop. 

Om te glo beteken daar word ŉ nuwe toekoms vir my oopgesluit. En dit staan vierkantig 

gebou op die opstanding van Jesus uit die dood. 

 Toe Hy opstaan is die grootste oorwinning van alle tye behaal. Hy het die mag van 

die dood gebreek en die onverganklike lewe aan die lig gebring sê 2 Tim 1:10. 

 En toe Hy opstaan...toe staan ék ook op! In:3 staan daar dat ek die nuwe lewe 

geskenk is deur die opstanding van Jesus Christus... Ek is weer gebore, ek het ŉ 

splinternuwe gees deur die skeppingswerk van die Gees. 

 Die Dordtse Leerreëls sê die wedergeboorte is geen kleiner wonder as die skepping 

van die wêreld nie..! 

Dán gaan my hemelse bankrekening oop. Ek kry ŉ ongelooflike, wonderlike deposito: 

LEWENDE HOOP. ŉ Onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Dis mos die 
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heerlike toekoms by God. ŉ Ewigheid waar daar geen pyn, onreg, hartseer, siekte, dood of 

smart meer sal wees nie. Net liefde. 

Én dis gewaarborg. Die erfenis word in die hemel vir julle in bewaring gehou sê :4. En dan 

word ook jy veilig deur die krag van God bewaar vir die saligheid... sê :5. (Hier kan jy met jou 

hande beduie hoe die erfenis en die een wat gaan erf deur God vasgehou en dan na 

mekaar gebring word.) 

Die slegte ding van ŉ erfenis is dat daar eers iemand moet sterf om dit beskikbaar te kry. 

Soms is dit emosioneel só swaar dat jy amper nie aan die erfenis wil raak nie. In hierdie 

geval word die erfenis óók beskikbaar gestel omdat Iemand gesterf het: ons wonderlike 

Verlosser, Jesus Christus. En uit liefde en genade staan sy arms oop om dit met jou te deel. 

Verstaan jy dit? Kom ek verduidelik dit só: Jy maak jou bankstaat oop. Jy verwag dat jy 

enigiets tussen R15 000 en R26 000 in die rooi sal wees. En dan sien jy dit: iemand het 

R3miljoen in jou rekening gedeponeer! Eers is jy uiters skepties...maar stadig maar seker 

(ná al die navrae) dring die werklikheid tot jou deur. Dis waar! Dis regtig waar! Ek is uit die 

verknorsing uit... Daar is hoop, daar is lewe. 

Sien dit toe: jy is ŉ multimiljoenêr, jou ewigheidshoop oortref álle aardse skatte. 

Kom maak weereens seker wat beteken HOOP ... KOM ONS KYK HOE ANDER MENS 

HOOP VERDUIDELIK. 

 “Hoop is om die melodie van die toekoms te hoor. Geloof is om nou reeds op die 

maat daarvan te dans. – Rubem Alves”  

 “Hoop is die onwankelbare sekerheid dat God se beloftes sal realiseer – gegrond nie 

op ŉ ydele wens nie, maar op die werklikheid van die lewe, sterwe en opstandig van 

Jesus Christus. – Tissa Balasuriya” 

 “Soos suurstof vir die longe is, so is hoop vir die sin van die lewe. – Emil Brunner 

(1889-1966)” 

3. WEES BLY! 

Help hierdie lewende hoop, hierdie hemelse erfenis mense wat ly onder diskriminasie? Wat 

verontreg word en wat onverdiend gestraf word? Hier en nou... 

Verseker! As ek dit kan dit regkry om bo-oor die monster te kyk: verby die kanker en 

vernedering en verlies en pyn... Dan sien ek: hoër, groter en sterker, is die ewige hoop, die 

lewe in heerlikheid wat my vorentoe trek. Die krisis wat ek nou beleef word kleiner, minder 

bedreigend. Dit kom staan in die lig van die ewigheid, dit verloor sy angel. 
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Dan kom dit by my op: Ek is ŉ koningskind! Dis dan wanneer die vreugde in my begin 

opborrel... Ek kan sing: “Al sou die vyeboom nie bot nie... nogtans sal ek jubel in die Here, 

sal ek juig oor God, my redder!” 

Wat meer is, die swaarkry kry ŉ raam om: daar is ŉ doel mee. Te midde van die swaarkry 

word my geloof gesuiwer, raak ek fikser, begin ek al meer vertrou op die Here. Iemand wat 

baie swaar moes dra het eendag vir my gesê: “Jy besef nie hoe belangrik Jesus vir jou is nie 

totdat jy by die punt kom dat jy weet: Hy is die enigste wat ek het...” 

In Petrus se tyd het goudsmede die gouderts in ŉ vuurwarm oond ingedruk totdat al die 

onsuiwer uitgebrand het. En die toets of dit geslaag het? As Hy sy eie beeld in die goud se 

oppervlakte kan sien. Word Jesus al sigbaar in jou lewe?  

“Op 8 April 1945 hou Dietrich Bonhoeffer vir sy 

medegevanges erediens.  Een van die manne saam met 

hom in die konsentrasiekamp, is Payne Best, ’n Engelse 

offisier.  Hy kan nie ophou kyk na Bonhoeffer nie, omdat 

dié ’n onbeskryflike hemelse vreugde selfs onder 

hierdie omstandighede uitstraal!  Dit gryp vir Best so 

aan dat hy later sou getuig:  “Hy is een van die min 

mense wat ek ontmoet het vir wie Sy God werklik 

was.” Sy preek handel oor 1 Pet 1:3-9 almal se harte 

word deur die Gees beweeg.  Pas nadat hy klaar is, gaan 

die seldeur oop en twee SS wagte stap in:  “Gevangene Bonhoeffer, kom saam met 

ons!” Almal het geweet die woord beteken jou einde – die galg het gewag.  Almal het hy 

gegroet, maar vir Payne Best het hy gesê: “Dit is die einde, maar vir my die begin van 

die lewe!”  Onbeskryflike hemelse vreugde is wat hy in hulle midde agtergelaat het, terwyl 

hy na sy dood gelei is.” 

1 Petrus 1 vertel vir ons hoekom! 

 

Slot 

Ek het begin deur te vertel van ‘n seuntjie wat moed gekry het vir die lewe, deur ŉ les oor 

werk- en bywoorde. Ons kan vandag moed kry deur ŉ les oor geloof, hoop en vreugde 

(wees bly).  

 Jesus is die inhoud van die geloof.  

 Jesus is die bron van lewende hoop.  

 Jesus is die rede vir lewens vreugde. 

Sy kruis, sy opstanding sluit die toekoms oop: die onverganklike, onbesmette, onverwelklike 

erfenis. 
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Net een vraag bly oor: Hét ons daardie hoop? Dra ons dit hier binne jou met ŉ stukkie 

borrelende vreugde wat bo-oor slegte omstandighede triomfeer? 

Dalk is dit juis nou die oomblik waarop God jou roep om Jesus as jou enigste hoop aan te 

neem. Wil jy dit nie nou doen nie? 

En jy wat lankal daardie hoop in jou lewe beleef het maar intussen het dit begin vervaag... 

Die swaar van lewe het jou vreugde begin steel – is dit nie juis vandag die dag waarop jy 

met nuwe oorgawe alles aan Hom moet oorgee nie? 

Die seuntjioe het die les gehoor oor werkwoorde – hoor ons die les oor, geloof hoop 

en liefde. 


