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Sondag, 7 Februarie 2021 

Skriflesing: Jeremia 15:10-21 

Tema:    Blind gestaar teen omstandighede.   

 
Skriflesing  
Jeremia 15:10-21 
Jeremia: Almal vervloek my 
10 Ellende het my getref, Ma, toe Ma my in die wêreld gebring het. Ek is 'n man wat dwarsdeur die 

land mense moet beskuldig en met hulle moet twis. Ek het aan niemand iets geleen nie en by 

niemand geleen nie, tog vervloek almal my. 11 Die Here het belowe: Ek laat jou op die volk los, 

maar ten goede, Ek sal vir jou by jou vyande voorspraak doen in tyd van nood en rampe. 12 Kan 'n 

mens yster breek, yster uit die noorde, of brons? 

 
Ek laat ander jou rykdom vat, Israel 
13 Ek laat ander jou rykdom, jou skatte vat, Israel, nie omdat Ek iets in ruil daarvoor kry nie maar 

omdat jy dwarsoor jou land gesondig het. 14 Ek sal jou deur jou vyande laat wegvoer na 'n land toe 

wat jy nie ken nie. In my toorn sal daar 'n vuur losbreek, en dit sal jou brand. 

 
Jeremia: Ek kan nie meer op U reken nie 
15 U weet alles, Here: dink aan my, neem my onder u sorg, straf my vervolgers oor wat hulle aan 

my doen. Moet tog nie u toorn laat voortduur en my laat sterf nie; neem tog in ag dat dit oor U is 

dat ek beledig word. 16 Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my 'n vreugde; 

ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is, Here, almagtige God. 17 Ek kon nie sit waar 

daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie; U het my in besit geneem en ek moes alleen 

sit, vol van die verontwaardiging wat van U af kom. 18 Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie, 

waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, 

net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. 

 
Ek sal jou help en jou red 
19 Die Here het toe gesê: As jy jou woorde terugneem, sal Ek jou weer in my diens neem. As wat 

jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens My kan praat. Die mense moet 

jóú volg, nie jy vir hulle nie. 20 Ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsmuur waardeur hulle nie kan 



Preek	deur	ds.	Jaco	van	Sittert	 !"!#	
 

#  

 

dring nie; hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die 

Here, Ek sal jou help en jou red. 21 Ek sal jou red uit die mag van slegte mense, jou bevry van dié 

wat op geweld uit is. 

 
‘ ...bevoorreg is hulle die woord van God hoor en dit onderhou.’ – Lukas 11:28 
 
PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
In die lewe is daar soms dinge wat ons sê, doen of voel wat opgevolg moet word met ‘n volgende 

aksie. As mens dit nie doen nie dan oorweldig dit jou. Dan voel jy al hoe meer magteloos. En jy wil 

nie graag daar wees en daar bly nie.  

 

Dink aan hartseer – ons almal word hartseer en dis normaal om hartseer te wees, maar niemand 

wil elke dag van hulle lewe hartseer bly nie. Ons wil weer lag, ons wil weer vreugde hê en ons wil 

weer opgewonder wees.  

Hoe verander jy jou hartseer in vreugde?  

Jy volg dit op met ‘n ander aksie! En daar is so baie dinge wat jy kan doen om jou hartseer te 

verander in vreugde, maar dit vra van jou ‘n aksie, ‘n optrede! 

 

En ‘n ander waarheid is dat niemand anders kan jou hartseer in vreugde verander nie. Jy moet uit 

jou hartseer kom deur self aksie te neem. Baie mense kan jou gedagtes beïnvloed, maar niemand 

kan verander hoe jy voel, as jy nie besluit om anders te dink en op te tree nie.  

 

En dit geld vir amper alles in jou lewe. Ons keuse oor hoe ons ons omstandighede sal hanteer, 

gaan ‘n direkte uitwerking hê op ons gevoelens en of ons vrede in ons harte sal hê.  

 

  

 

Uitbou 
Jeremia was ‘n profeet van die Here. En dit was nie ‘n maklike werk in daardie tye nie. Die profeet 

moes keer op keer met die volk praat oor hoe hulle lewe! Ons sou vandag gesê het – hy moet 

polisieman speel oor die volk – julle mag dit doen, maar julle mag nie dit doen nie, want die Here 

verwag ‘n lewe wat so en so moet lyk! 
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Die ideaal sou gewees het, vir Jeremia, dat die volk die verwagtinge van God self sal nakom, 

sonder dat iemand, soos Jeremia, hulle moes herinner aan hoe hulle moet lewe. As hulle maar 

net self in liefde teenoor God gelewe het. As hulle maar net weg kon bly van afgode en 

losbandigheid en liefdeloosheid en haat en... en... en... 

Maar God het ‘n profeet gekies, en hierdie profeet was die spreekbuis van die Here. Die volk het 

God hoor praat deur die profeet.  

En daarmee saam het ‘n eensame lewe vir die profeet gekom. Ons lees in Jeremia 15:17 –  
17 Ek kon nie sit waar daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie; U het my in besit geneem 

en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat van U af kom. 

 

Jeremia het geweet dat wat hy van God weet is goed en waar en hy moet dit met die volk bly 

deel, maar om soms die waarheid te propageer, kom baie keer met teenstand en verwerping. Dit 

klink of Jeremia ‘n punt bereik het en in ons gedeelte hoor ons hoe hy amper, amper wil moed 

opgee. 

 

En hoe baie keer was jy nie ook al daar nie. Dit is soms so maklik om vasgevang te voel in jou 

omstandighede. Omstandighede wat emosies by jou opstook soos rou, vrees, angs, onsekerheid, 

alleenheid, minderwaardigheid, teleurgesteldheid en, soos in Jeremia se geval, verlatenheid. 

Hierdie emosies kan mense gevange neem en dit is nie ‘n lekker plek om te wees nie.    

  

Wat het met Jeremia gebeur?  

Eerste ding – 

Hy het Foutiewe idees gehad. Jeremia het begin kla en vir God beskuldig dat God hom in die 

steek laat. En God het hom aangesê om sy foutiewe idees dadelik te laat staan! 

 

Ons as mense het altyd foutiewe idees. Ons dink baie keer dat mense soos ons moet dink en 

doen en optree, maar hulle doen dit nie. In baie gevalle kan ons dit aanvaar, maar wanneer ons 

hoë verwagtinge het, dan is ons geskok as ons nie kry wat ons wou gehad het nie. Die storie wat 

ons vir onsself vertel is soms onrealisties en ons besef nie dat ons ons storie kan aanpas en 

verander nie.  
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Kom ek verduidelik – Jeremia het gedink dat God het hom in die steek gelaat, want hy doen goeie 

dinge vir die Here maar al wat hy terug kry is vervolging en aanvalle. Om dat mense hom minag 

dink hy dat dit gelyk is aan die feit dat God hom in die steek gelaat het. En dit is nie waar nie!  

 

Mense wat eerder ongehoorsaam aan God wil lewe en daarom vir Jeremia aanval is nie gelyk aan 

God wat hom in die steek laat nie. Jeremia se storie was dat mense se houding teenoor hom is 

gelyk aan God wat hom verlaat, maar sy storie was verkeerd, want God se karakter is glad nie so 

nie. God is altyd by hom en God sal altyd vir hom sorg, maar Jeremia moes sy foutiewe idees reg 

stel deur eerlik met homself te wees oor wie God regtig is.  

 

Kla ons ook soms by God?  

Soms, in die oomblik voel dit makliker om skuld uit te deel as om werklik eerlik met onsself te 

wees. Dis God se skuld en dis daardie ou se skuld.  

En soms is ander mense werklik die oorsaak van jou gevoelens, maar op die ou einde bly net jy 

agter om aksie te neem en dit alles te verbeter of om in sak en as te gaan sit. God wil hê ons 

moet elke keer kies om met Sy krag ons omstandighede aan te vat.  

 

Opgee 
Nog ‘n ding wat Jeremia wou doen is opgee. Jeremia wou nog planne maak om sy bedanking by 

die Here in te dien toe sê die Here reguit vir hom dat hy maar weer moet begin doen wat hy nog 

altyd gedoen het. Hy moes gaan profeteer en sy onverantwoordelike praatjies laat staan. Dan kon 

hy weer namens die Here praat.  

 

Ek was al daar. Soms is ons so moeg en so kwaad en dalk teleurgestel dat ons wil opgee. Maar 

die opgee help nie eintlik nie. Soms lê die oplossing in die feit dat jy besluit om aan te pas en 

anders te dink. Soms moet jy vra - wat glo ek? En soms is dit jou persepsie wat moet aanpas en 

verfris word.  

Jeremia moes besef waarvandaan kry hy sy krag. As hy sy krag en lus en ywer vir sy lewe 

probeer voed vanuit mense se reaksie op hom en sy werk, dan sal hy voel hy moet opgee. Maar 

as hy sy krag kry van God af, dan kan hy teleurstelling, aanvalle en beskuldigings deurkom en 

aangaan sonder om op te gee, want hy kry sy krag van God.  

 

Blindstaar  
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Jeremia het homself blind gestaar teenoor sy omstandighede en sy gevoelens. Hy moes eintlik ‘n 

bietjie terugstaan. Nooit mag jou eie gevoelens of omstandighede die instrument wees waarmee 

jy God se afstand van jou af meet nie. Ek sê weer - nooit mag jou eie gevoelens of 

omstandighede die instrument wees waarmee jy God se afstand van jou af meet nie. 

 

Blindstaar beteken juis dat jy niks anders kan raak sien as jou omstandighede en gevoelens nie 

en wanneer ‘n mens daar is, onthou om te besef dat jy in die oomblik oogklappe op het en moet jy 

weet dat daar eintlik meer opsies is, maar jy sien dit nie raak nie, want jou fokus is te nou en net 

op jou probleem geplaas.  

 

Wat moet jy eintlik doen?  

Die antwoord lê ook hier – Jeremia kommunikeer met die Here. Dis in sy gesprek met God, wat 

maar met beskuldiging gepaard gaan, dat hy besef dat hy stroom op swem. Dis wanneer hy dit 

oorlaat en vir die Here kans gee om met hom besig te wees, dat hy sy tonnelvisie besef en besluit 

om anders te reageer.  

 

Soms kyk mens na ander mense en jy staan verstom oor hoe hulle ‘n probleem, ‘n situasie of 

omstandigheid kan oorkom of deurstaan. En baie keer wonder ek of ek dit sou kon reg kry, want 

mens dink – wat sou ek gedoen het of gesê het – want as ek was waar hy/sy was dan sou ek dalk 

opgegee het of die verantwoordelikheid aangepas het. En as jy dan sien wat daardie persoon 

gesê het of gedoen het, dan besef jy, jy kan dit eintlik ook doen. Wat hy/sy gedoen of gesê het 

maak nou sin. Hoe kry hulle dit reg? Hulle het nie opgegee nie, maar besluit om te leer en te 

groei.  

 

Jesus was so besonders weens die feit dat hy besluit het om vir ons te sterf.  

As die fariseërs en die skrifgeleerdes jou aanval uit die wet van Moses, sou jy hulle stilweg kon 

regstel? (Daarvoor het Jesus die skrifte self baie goed geken).  

As 10 melaatse mense jou bestorm het en wou hê jy moet hulle gesond, maak sou jy kon stil 

staan tussen hulle en bereid wees om na hulle te luister? (Daarvoor het Jesus die krag van God 

vertrou en daardeur opgetree) 

As ‘n ruggraatlose goewerneur van Rome, Pilatus, ‘n man tot die dood toe veroordeel omdat hy 

bang was vir die skare, sou jy stil bly en vertrou dat dit alles moes gebeur soos God dit wou hê 

terwille van mense wat nog nie eers in Hom geglo het nie? (Jesus het dit reg gekry) 
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Slot 
Geliefdes – Paulus se aan die gemeente in Filippense - 

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. -Filippense 4:13 

 

En dis wat ons altyd moet glo.  

Ons moet weet dat ons soms onsself blindstaar teenoor ons omstandighede. En wanneer ons 

onsself blindstaar dan word daardie probleme onmenslik groot. En dit is dan wanneer ek en jy 

moet kies!  

Ons moet bewus wees van die feit dat ons besig is om ‘n monster te skep. En dis daardie 

gevoelens, wat ons koester, en daardie foutiewe idees wat kan maak dat ons wil opgee en dis 

daardie foutiewe idees wat ons forseer om onsself blind te staar en onsself magteloos te laat voel.  

 

Die uitdaging is dit –  

God laat jou nie in die steek as dit sleg gaan met jou nie. Hy laat jou nie deur sy vingers glip as 

die storms om jou losbreek nie. Dus, skeur jou bedankingsbriefie op wat jy dalk voor God se deur 

wil neersit. Laat staan jou verwyte teen Hom, want dit is ongegrond. Kry die regte feite by God en 

kies om beter te dink en te doen.  

Onthou, in die lewe is daar soms dinge wat ons sê, doen of voel wat opgevolg moet word met ‘n 

ordentlike aksie.  

Mag ons altyd ons negatiewe omstandighede opvolg met ‘n aksie van gebed, geloof in God se 

teenwoordigheid, ‘n waaksaamheid teen ‘n blindstaar teen die probleme en kies dan om nie ‘n 

gevangene van jou uitdagings en omstandighede te wees nie.  

 

Mag die Here u altyd in u uitdagings lei!   

Amen  
 


