
 

 

As hartseer jou oorval 
 
Dagsê 
Party keer skakel iemand om te sê  daar is dood in die gesin of familie. Jy is so geskok 
dat jy nie woorde het om die persoon te vertroos nie. Dalk verneem jy van ‘n nabye 
familie wat baie siek in die hospitaal is.Terwyl ek na ‘n vertroostende teks uit die Woord 
soek, kom ek af op die pragtige teks in Matteus 5 vers 4.Dalk is jy deur jou geliefde 
afgesê. 
 

“Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word” 
 

Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons nie uitgelewer is aan die blinde noodlot nie. 
Alles wat met ons gebeur, het uiteindelik in God se raadsbeplanning ‘n verhewe en 
heilige doel. God het ook met die droefheid in ons lewe ‘n doel.  
 
Hoeveel rou wonde is daar nie elke dag in die mens se lewe nie. Vat maar die dood, die 
dood laat hom nie afkoop nie, hy laat hom selfs nie weg bid nie. Die dood maak dit leeg 
in ons harte en huise. Maar luister ons mooi hoor ons hemelse musiek as ons Christus 
hoor sê dat die wat treur, vertroos sal word. 
 
Hoe donkerder die nag, hoe inniger verlang ons na die sterre en na dagbreek, en 
wanneer hulle tog kom, stap ons as bevryde en versterkte mense voort. Ek lees nou die 
ander dag daar is ‘n ou Persiese spreuk wat lui: 
 

“As ons net altyd in sonskyn wandel, is ons in ‘n woestyn” 
 

Iemand het eenkeer gesê: Daar is sekere vrugte wat net die reën kan voortbring, en so is 
daar sekere ervarings van die gees, wat net uit droefheid gebore word. 
 
Met my onlangse operasie het iemand opgemerk, Hannes die Here het jou ‘n tweede 
kans gegee, Hy weet daar is nog baie briewe wat geskryf moet word. En hoe doen ek dit 
nie nou met meer ywer en liefde nie.  
 
Droefheid leer ons twee dinge. Eersterns, leer dit ons, soos niks anders op aarde dit kan 
doen nie, die tere vertroosting en die omarmende liefde van God ken.  
Tweedens wys dit ons, soos niks anders dit kan wys nie, die goedheid en liefde van ons 
medemens. So ontdek ons deur ons droefheid opnuut ons God en ons medemens.  
 
Ons leef jare lank op die opervlakte en eensklaps word ons deur droefheid na donker 
dieptes van die lewe gedryf. Met geloof in God in ons lewe leer ons daar met 
verwondering dat ‘n nuwe skoonheid en krag in ons harte gebore word. Droefheid leer 
jou dat jy nie alleen staan met jou nood en behoefte aan troos en bemoediging 
nie.Geseënd is die wat so treur, want Christus self sal jou vertroos. 
 
Het jy al die teks opgemerk in die Bybel; “ Hy luister na die gebed van die wat alles 
verloor het, Hy sal hulle gebed nie verag nie. Dit staan in Psalm 102 vers 18.  
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Miskien voel jy vanmôre dat dit moeilik vir jou geword het om te bid. Jy het jou greep 
op die lewe verloor. As jy so ‘n tyd beleef het jy seker opgemerk dat jy geneig is om 
neerslagtig te word.Jy kom agter jy beleef ‘n geestelike droogte . God wat nog altyd daar 
was, lyk skielik afsydig en onwerklik. 
 
Onthou in hierdie oomblikke dat dit ‘n daad van geloof vereis om onafgebroke vas te 
glo aan die teenwoordigheid van God in jou lewe. Geloof berus nie uitsluitlik op jou 
emosies nie !   
 
Ek gebruik die voorbeeld om geloof te demonstreer. Die kinders wat ons na omsienhet 
leer ons kruip en dan loop. Ons vat hulle hand, en los dit weer om hulle te leer om op 
hulle eie voort te gaan. So  wil ons Hemelse  Vader ons geloof ook ontwikkel, verby 
emosies en gevoel. Ons moet in ‘n dieper verhouding met God leef. Ons moet leer om in 
die lig, en ook in die donker, met vertroue aan God se hand te wandel. Dan word God se 
teenwoordigheid vir ons ‘n lewende en vreugdevolle werklikheid.  
 
Die donker uur in jou lewe sal verbygaan. Moenie teen jou onvermoë om te bid, in 
opstand kom nie. Moenie wanhoop nie. Moenie die verdienste van Jesus Christus 
onderskat nie. Hy tree vir jou in by die Vader. Moenie die werk van die Heilige Gees  
minag nie. Hy bid vir jou wanneer jy nie meer kan nie en Hy leer jou bid as jy nie meer 
weet hoe nie.  
 
Ons moet leer om op ons knieë voorwaarts te gaaan.  
 
Ons glo dit gaan nou beter met jou, en dat jy die Here se genade elke dag sal ervaar. 
 
Baie liefde van , 
Hannes & Hilda.  
 
 Skryf maar as jy hartseer voel ek is daar om te luister, ek verstaan. 


