
Tyd soos hierdie – Maak vrede met verlies (2)          1 

 

 

In ’n Tyd soos hierdie  

Maak vrede met verlies (2)  

 

Om vrede te maak beteken nie dat mens ’n  willose slagoffer word van die lewe nie. Maak vrede beteken: jy kyk realiteite 

in die oë, evalueer dit, kies die beste opsie en gaan voort om jou eie lewe self te definieer en te leef. Vandag kyk ons vir ’n 

tweede keer na: Maak vrede met verlies. Ons het die vorige keer gekyk na die emosionele stasies van die rouproses wat 

volg wanneer mens verlies beleef. Vandag sluit ons weer aan by Klaagliedere 3 en fokus  op hoop as ’n genesingshandeling 

vir ’n gesonde menswees in tye van verlies.  

Wat is hoop? Ons definisie is eenvoudig: Hoop is om positief toekomsgerig te leef omdat jy God vertrou. 

1) Hoop maak my  ’n realis: 

a. Realis: Ek  sien die lewe soos dit is  

Die skrywer van Klaagliedere is ongemaklik eerlik oor sy realiteite: Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal 
en gif vir my; as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas (vs 19). Wil jy ook sê: Die lewe in SA is gal en gif – dit is sleg en maak 
jou dood? Ons voel so oor misdaad en geweld en korrupsie en siekte en die dood en ekonomiese probleme en politieke 
magspeletjies. Die punt is: jy kan nie hoop voordat jy nie die aakligheid van die werklikheid erken nie. Ons bluf onsself net 
as ons aaklige werklikhede mooi praat. Klaagliedere wil sê: daar is plek  vir ontsteld wees. Ons hoef nie voor te gee dat 
dinge perfek is terwyl dit aaklig is nie. Ons kan maar kla  en treur oor die lewe  - en dit voor die Here doen.  

Die skrywer van Klaagliedere is ook skokkend eerlik: dit is al  die tyd die  Here self wat hom so teister. En hy is beangs oor 
die feit dat die Verbondsgod so kan optree. Hoe kan die God van Abraham, Isak en Jakob so optree? Hierdie ervaring is seker 
die dieptepunt van ontnugtering. Miskien het jou ook al so oor God gedink: Hy is die oorsprong van al my ellende, Hy is 
gemeen met my, Hy terroriseer my eintlik. Mens kan sê: hierdie situasie is “too ghastly to contemplate”. En tog: Klaagliedere 
se skrywer leer ons: mens mag maar so eerlik oor God ook wees. Hoop maak jou immers ’n realis.  

b. Realis – ek  is realisties oor geloof  

Hoop en geloof is twee kante van ’n muntstuk: dit kan nie geskei word nie. Want: geloof is die bron en anker van hoop – 
ek hoop omdat ek glo. En hoop is is die toekomsgerigtheid van geloof: dit is my geloof wat my die toekoms inneem. Maar 
soms sukkel ons met geloof – wanneer alles  rondom  ons verkeerd loop, as ons ondergang in die oë staar,  as ons 
gebede  nie verhoor word  nie, as ons kinders en  geliefdes sterf  en ons drome verdamp. Dan voel dit vir ons of die 
Here  ver  is, afwesig is, nie omgee nie. En ons skrik: want ons dink dit kan nie – ons sal God beledig en kwaad maak.  

Wat leer ons van Klaagliedere 3?  Dit  sê  in die eerste 16  verse dat die Here verander  het. Hy het sy woord gebreek. Hy 
het teen sy volk gedraai. Hulle het alles  verloor.  Daar  is  geen hoop meer nie. Alles wat hulle van die Here gedink het, geld 
nie meer nie. Die Here is nou anders as  wat  hulle  teologie  sê.  Daarom  kom lê die twyfel op hulle soos ‘n nat kombers. 
Wat maak ons met hierdie nat kombers? 

Klaagliedere 3 het ’n eenvoudige draaipunt - vs 18. Vs 18 vat die ellendes van die skrywer saam: dit is klaar  met hom en sy 
hoop op die Here. Dit is nie meer 'n geval van nie wil glo  nie, maar van nie meer  kan glo nie.  En in hierdie dieptemoment 
noem hy die Here se Naam  - en daarmee verander alles vir hom (vanaf vs 21). Die oomblik toe hy aan die Here  dink,  skiet 
iets hom te binne wat  hom weer hoop gee. Die feit dat  hy  nog hoegenaamd  leef, dat  hy  nie uitgewis is nie,  is te danke 
aan die  Here se trou en medelye (vs 22).  Die Here self  is sy lewe. Alles  waarop  hy  kon hoop - heilige plekke, ampte, 
monumente,  tekste - is hy kwyt. Al wat hy oor het is  die Here  self.  En dit  gee hom hoop. So:  

2) Hoop gee perspektief:  

a. Perspektief: die Here bly altyd Here 

Soms moet ons met ‘n totaal nuwe perspektief na die lewe kyk, selfs net ‘n enkele perspektief na  die lewe kyk:  
▪ Die lewe is nie goed omdat die Here net die goeie oor ons bring nie. Dit is tog nie waar nie: ons beleef ook aaklige 

dinge,  en  die ongelowige beleef ook goeie dinge. 
▪ Die lewe is goed omdat die Here  steeds Here bly – ook wanneer ons swaarkry. Ja, daar is swaarkry en dood en 

ontsteltenis, die lewe is soms 'n raaisel, maar dit is 'n raaisel met  hoop, omdat ons die Here ken  en weet Hy bly altyd 
die Here.  

▪ Juis  wanneer  mens sonder hoop  is, openbaar  die Here Hom as  Here:  die Een wat medelye het en instaan vir die 
swakke. Dit is presies wat Jesus kom bewys het: dat God met ons is, dat Hy medelye met ons het. En  dit  is  hierdie 
perspektief  wat alles verander, en vir ons hoop gee. Daarom: 

b. Perspektief: ek posisioneer myself anders 
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Anders posisioneer beteken: 
▪ Ek staan nie teenoor die Here nie, ook nie as ek twyfel of vrae het nie. Juis dan gaan ek nader aan Hom, gaan staan ek 

by Hom en  vanuit die versekering van sy nabyheid kyk ek anders na die werklikheid.   
▪ Ek besluit wie of wat my lewe definieer. Definieer beteken: dit wat maak dat jy is wat jy is en doen wat jy doen 

(identiteit en leefstyl). Bv: bepaal lewensrealiteit wie ek is en wat ek doen, of bepaal die Here dit? En dan word dinge 
redelik eenvoudig: as lewensrealiteite my lewe definieer gaan ek ’n slagoffer word, ’n tolbos wat deur die vlaktes van 
die lewe gejaag word deur die wind. As die Here my lewe definieer, gaan ek ’n vasbyter wees wat leef uit die Here se 
krag en oorwinning.  

▪ Die Here wat my lewe definieer, is self my lewe. Kyk na die volgende motiewe (vs 22ff): 
o Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie - vs22; 
o Daar  is geen einde  aan sy ontferming nie – vs 22; 
o Die Here se trou is groot – vs 23; 
o Die  Here is goed vir wie op  Hom bly hoop – vs 25. 
Wat  beteken dit?  
o Die Here bly by jou al gee alles om jou pad. Jy lewe omdat Hy getrou is – soos die afwissel vandag en nag en seisoene 

demonstreer.  
o Jy lewe omdat die Here medelye het. Hy gee om. Hy medelye met hulle het  en  instaan  vir die swakke.  So  was 

dit  in  die geskiedenis, bv tydens die uittog uit Egipte. So is dit vandag nog. So gaan dit in die toekoms wees. Daarom 
het ons hoop. Jesus se menswording is die demonstrasie daarvan.  Kyk na Jesus as jy wil weet of God omgee. 

o Daarom kry ons ook vs 24:  Die  Here  is my  lewe. Soms mag dit voel of jy net die Here oor het. Wanneer dit gebeur, 
het jy nie niks oor nie, maar  dan het jy juis alles. Dit is ontsaglik moeilik vir ons om dit te aanvaar. En dit is hoop wat 
ons help om dit te verstaan. Want hoop laat jou dit sien wat nie gesien kan word nie en laat jou vashou aan dit wat 
nog kom omdat jy die Here ken wat die toekoms bepaal. Sonder hoop kan dit nie.  

c. Perspektief: ek kyk anders na die lewe - kyk terug om vorentoe te kyk 

Soms lyk alles  totaal  uitsigloos: mens sien niks rondom jou nie en niks voor jou wat jou hoop gee nie. Wat doen mens dan? 
Klaagliedere sê: terugblik bring vooruitsig – kyk terug om vorentoe te kyk. Wat sien jy? Jy sien die Here werk in die verlede. 
Jy sien sy tipiese kenmerke: 
▪ Liefde  en ontferming (vs22), trou (vs23),  goedheid (vs25); 
▪ Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie (vs 31) 
▪ As Hy  beproewing  oor 'n  mens bring, ontferm Hy Hom weer (vs 32); 
▪ Dit  is  teen  sy sin  dat Hy mense in ellende en beproewing bring (vs 33).   
Hierdie verse beteken:   
▪ Wanneer ons mense swaarkry kom die Here in beweging. Die Here se aard is om te help wanneer mense  swaarkry. 

Daarom is swaarkry nie vir altyd nie.  Daarom kan  ons hoop  terwyl ons swaarkry.  
▪ Ons moet geduldig wees wanneer ons swaarkry. Vs 28 sê ons moet geduldig bly as God ons die las oplê. Soos 'n os leer 

om sy juk te dra sonder om rond  te spring en stroppe en skeie te breek, moet mens leer om geduldig te verdra wat oor 
jou kom.  Geduld beteken om nie teë te stribbel nie,  maar te verdra wat  oor jou kom, in die hoop dat God sal 
ingryp  en  iets nuuts tot stand sal bring.  

▪ Daarom beteken geloof ook dat mens met God op weg gaan. Jy leef saam met Hom die toekoms in, sonder om te weet 
waar dit gaan eindig.  Dit word eintlik  'n avontuur om te sien op watter  nuwe maniere  die Here mens sal bystaan en 
vir jou sal sorg. 

3) Hoop laat my nuut fokus: ek fokus op wat ek  weet van die Here en nie wat ek  nie weet nie 

Ons weet dat ons nie alles weet nie: 
▪ Ons weet nie waarom dinge juis op 'n sekere manier gebeur  of nie gebeur nie. 
▪ Ons weet ook nie alles van die Here af nie: 

o Ons kan nie sy eienskappe eksak-wetenskaplik beskryf nie.  
o Ons kan nie altyd sy motiverings definieer nie: waarom dinge gebeur of nie gebeur nie, en juis gebeur soos dit 

gebeur nie.  
o Ons weet nie hoe ons Hom kan beheer of manipuleer nie – as mens arrogant genoeg wil wees om te probeer nie.  

Ons weet maar net wat ons weet uit dit wat Hy aan ons bekend maak. Die belangrike is sy hart. En wat in sy hart aangaan, 
is liefde, soos Jesus dit kom demonstreer het: Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Jh 3:16). Met Jesus het daar ’n nuwe tyd van hoop 
vir ons aangebreek.  

Ons is eksistensieel geworpe: ons is hier, ons is nou hier, en hier moet ons lewe en hier moet ons ’n toekoms sien. Al gaan 
ons nou deur ’n rouproses oor wat  was en wat is en wat kan wees. In hierdie konteks leef ons gesond omdat ons hoop.  
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