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’n Tyd soos hierdie: Lewenshouding 
Volharding 
 

In ’n tyd soos hierdie fokus ons op lewenshouding. Vandag fokus ons op volharding. 

Daar is >n spreekwoord wat iets van volharding sê: When the going gets tough, the tough gets going. Miskien het jy al so >n 
lewensmoment beleef - >n moment waar jy moes uithou en aanhou en klaarmaak.  

Dink aan Noag: Hy het verskeie uitdagings oor volharding gehad: 
▪ Hy moet die ark klaar maak. Dit is moontlik dat mense hom gespot het oor hierdie eienaardige projek. 
▪ Sommige beweer dit het hom 100 tot 120 jaar geneem om die ark te voltooi.   
▪ Ek wonder of hy gesukkel het om al die diere op die ark te kry.  
▪ Hy en sy familie was vir ten minste 204 dae op die ark ingehok.  
Ek dink nie dit was maklik nie - al het dit sy lewe gered. 

Ons is met hierdie Covid 19 -virus dalk nou op die punt van volharding - nie net om die inperking en maatreëls te oorleef nie, 
maar ook te sorg dat jy volhard met jou drome en planne (al moet jy dit dalk aanpas). Kom ons dink so oor volharding: 
Volharding = Fokus + Toewyding (Commitment ) + Voltooiing (Afhandeling). 

Dink aan Noag: Hoe kon hy volhard met so ’n oorweldigende opdrag? 

▪ Hy het gefokus: die ark moes klaar, anders is daar geen lewe en geen toekoms nie.  
▪ Daarom bou hy met toewyding en oorgawe (hy is committed).  
▪ En hy maak klaar - hy volhard tot die projek voltooi is.  

Waar pas jy in hierdie skema? Op die oomblik is ons eerste fokus om hierdie inperkingstyd deur te leef, te oorleef en op baie 
maniere gesond te bly (ekonomies, sielkundig, geestelik, emosioneel). Ons kan nie konkrete aandag gee aan groter drome 
en planne as dit nie. Kom ons kyk wat kan help: 

1) >n Bietjie positiewe realisme is nodig: 

▪ Alles wat jy sê en doen, maak ’n verskil. Alles waarop jy fokus, jou toewy aan, en klaar maak, maak >n verskil. Al is dit nie 
op die skaal van ’n wêreldveranderende impak nie. Dit maak >n verskil.  

▪ Hou aan om te doen in wat jy glo. Dit is wat geloof is: om te volhard ongeag die populêre mening, die aanvaarde 
wysheid, struikelblokke, vrese en eensaamheid. Doen dit in elk geval. Dit is wat Noag ons leer. Niks het sy fokus op God 
se opdrag verskuif nie. Hy het hoe lank (100-120 jaar?) gekap en gesaag en pik gesmeer tot die ark voltooi is. Dit is >n lang 
tyd om te volhard. Dit het dissipline en deursettingsvermoë vereis, waarskynlik onder ander se gespot en verkleinering 
deur. Maar hy het aanhou vertrou op God se belofte. Dit is volharding.  

▪ Vertrou op God. Noag het volhard om te doen wat God vir hom gesê het, omdat Hy God ernstig opgeneem het en 
vertrou het. Hbr 11: 7 sê dat Noag God eerbiedig gehoorsaam het toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien 
kon word nie. So is God die oorsaak van sy volharding.  

2) God dink aan ons 

Gn 8:1 sê dat God aan Noag dink. Hierdie dink lei tot optrede wat dinge verander. Soos Noag se verhaal illustreer: 
onmiddellik nadat God aan Noag dink, stuur Hy >n wind wat die water begin opdroog. En uiteindelik kom hulle weer op droë 
grond. En Noag kon volhard juis omdat God so is: >n God wat aan mense dink en dinge tot voordeel van mense doen. Dit leer 
ons iets baie belangriks oor volharding:  

3) God help ons volhard 

Ons leer die volgende van Noag: 

a. Volharding vra fokus 

Volharding vra baie van ons mense: geduld, uithou, aanhou, vorentoe kyk. Ons kan dit doen wanneer ons fokus op ’n visie, 
’n droom, ’n roeping. Noag volhard omdat God Hom ’n droom gee. En die Bybel leer dat God mense bemagtig. Ons 
volharding is ook God Drie-enig se werk: 

▪ God die Vader laat ons volhard en klaarmaak: Flp 1:6 sê duidelik: Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie 
werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Ons verlossing is God 
se werk, en Hy sal dit voltooi, klaar maak.  

▪ God die Seun laat ons volhard: Jesus sê: Niemand sal julle uit my hand ruk nie (Jh 10:28). Hy belowe dat Hy nie een van die 
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wat die Vader aan Hom gegee het, verlore sal laat gaan nie (Jh 6:39). Ons kan volhard omdat Jesus se verlossingswerk 
voltooi is. Hy het ook belowe dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Hom behoort en Hy by ons is (Mt 28:18). Hy 
kan en sal ons laat volhard.   

▪ God die Heilige Gees laat ons volhard: omdat Hy altyd by ons is (Jh 14:16); saam met ons getuig dat ons kinders van God 
is (Rm 8:17); ons Voorspraak is wat ons saak by die Vader in die hemel stel (Jh 14:16); ons leer en herinner aan wat Jesus 
gesê het (Jh 14:26); ons bystaan in ons swakheid om te bid (Rm 8: 26); ons waarborg is dat God alles wat Hy aan ons 
belowe het aan ons sal skenk (Rm 8:23). 

Gevolgtrekking: ons kan volhard, want God laat ons volhard.   

b. Volharding is om verbind te bly - dit is jou eie verantwoordelikheid 

Noag volhard deur jare lank aan die ark te bou. Verder was hy vir waarskynlik 204 dae op die ark. Mens kan jou net voorstel 
watter uitdagings dit aan hom gestel het - veral as die diere volgens hulle eie aard opgetree het: bv: Die haas-populasie het 
dalk buite verhouding gegroei; die leeu was dalk lus vir lamsvleis; die houtkapper het dalk gate in die romp van die ark gepik. 
Mens weet gewoon nie wat alles daar gebeur het nie - behalwe dat Noag met geduld moes volhard en dinge bestuur  
totdat hy weer op droë grond kon kom. En so het ons elkeen >n verantwoordelikheid om te volhard .Aanvaar dit. Leef dit.    

c. Volhard is om aan te hou totdat jy klaar is 

Noag handel sy projek af. Hy volhard tot voltooiing. Kom ons kyk na die riglyne wat Hbr 12 vir ons gee: 

▪ Help mekaar om te volhard. Die Hebreërskrywer praat van 'n skare geloofsgetuies rondom ons (Hbr 12:1). Dit verwys na 
die geloofshelde van hfst 11 wat reeds end-uit volhard het. Hulle lewe getuig daarvan dat dit die moeite werd is om te 

volhard. En dit moedig ons aan om ook te volhard, en om mekaar aan te moedig om te volhard. Dit is wat >n 

geloofsfamilie doen: ons gee om vir mekaar, sien om na mekaar, ondersteun mekaar, gee vir mekaar raad, praat mekaar 
moed in, help mekaar, dra mekaar. In die wedloop van volharding gaan dit nie om wie wen nie, maar dat elkeen klaar 
maak. Ons help mekaar graag daarmee.  
Die geskiedenis is vol voorbeeld van mense wat sukses beleef het omdat hulle volhard het: 
o Dink aan Alexander Graham Bell wat die telefoon ontwikkel het. Mense het hom gesmeek om sy futiele projek te los, 

want dit vreet al sy tyd en energie en geld op. Hulle het beweer dat sy plan om mense se woorde deur elektriese 
kabels te stuur, hom bankrot gaan maak, en sy reputasie vernietig. Die volgende is gesê oor sy uitvinding: AThis 
>telephone= has too many shortcomings te be seriously considered as means of communication. The device is inherently 
of no value to us@. (Western Union internal memo 1876). Wat was die uiteinde? Hy het volhard, beroemd geword, ryk 
geword, en vir ons die telefoon gegee.  

o Dink aan die Wright-broers wat mal genoeg was om met een of ander kontrepsie te vlieg - en vandag kan mens nie 
dink aan >n wêreld sonder vliegtuie nie.  

o Oor televisie is die volgende gesê: (Television) won’t be able to hold on to any market it captures after the first six 
months. People will get tired of staring at a plywood box every night (Daryl F Zanuck, Head of 20th Century-Fox 1946). 
Kan jy jou >n lewe indink sonder televisie? 

o Dink aan Jesus: wanneer Hy aan die kruis hang, spot mense Hom en lag dat Hy ander kan red, maar nie Homself nie. 
Maar Hy staan op uit die dood en oorwin en heers as Heerser oor die heelal.  

Hierdie voorbeelde laat mens dink aan Victor Hugo se woorde: There is nothing like a dream to create the future.  
▪ Raak ontslae van onnodige bagasie (Hbr 12:1). Deelnemers aan ’n wedloop dra so min as moontlik klere. Dieselfde geld 

vir die geloofswedloop van volharding: ons moet ontslae raak van alles wat ons geloof benadeel, alles wat sal verhinder 
dat ons die wedloop sal voltooi. Gooi hierdie onnodige bagasie af. 

▪ Kyk na Jesus vir inspirasie. Die Hebreërskrywer sê ons moet ons oë gerig hou op Jesus, die Begin en Voleinder van ons 
geloof (Hbr 12:2): 
o Jesus is die begin van ons geloof, die voorloper wat ons vooruitloop. Ons volg Hom. Hy het vir ons kom wys wat 

geloof is, sodat ons Hom daarin kan volg. 
o Jesus is ook die Voleinder van ons geloof. Hy het sy wedloop voltooi en het oorwin. Hy maak dit vir ons moontlik om 

te volhard en klaar te maak.  

In die proses van volharding is dit belangrik om altyd te weet waar Jesus Christus is en wat jou posisie ten opsigte van 
Hom is. As jy Hom in die oog hou, kan jy volhard: in jou geloofslewe, in jou alledaagse lewe, met jou drome. 

 
Mag jou lewe gesond wees omdat jy volhard.  
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