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Tema: Wat moet ek doen in krisistye van my lewe?  Leef soos altyd verder 
met die Here en Hy sal jou versterk.  
  
 

Vooraf sang 
Lied 577: 1, 2, 3, 4, 5 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 18-2: 1, 2 
Votum Ps. 121 
Seën 
Lofsang : Ps. 27-1; 1, 2 
Gebed 
 

Woorddiens 
Skriflesing: 1 Samuel 30 : 1 – 19  (1933 - 53 Vertaling) 

Teks: 1 Sameul 30 : 6 
Sing Ps. 34-1: 1, 2, 4 (2 de mel) 
Woordverkondiging 
 

Antwoorddiens 
Sing Ps. 40-2: 1, 2, 5 (mel ps. 100) 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB 
Sing : Lied 588: 1;   
Seën 
Amenlied Sb. 13-2. 
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Geliefde brs en srs  
 
Krisistye het die manier om ŉ mens onkant te vang. Jy is mos nooit 
voorberei op die krisisse wat in jou lewe kan gebeur nie. ŉ Paar voorbeelde: 
die dood van ŉ geliefde kom so skielik en onverwags. Die dokter se diagnose 
van ŉ lewensbedreigende siekte slaan jou voete onder jou uit. Die 
motorongeluk kom uit die bloute en alles in jou lewe is skielik anders. 
 
Ander kere kan ŉ mens sien dat dinge sleg gaan afloop en tog, hoe jy ook 
al spook en spartel om bv. die finansiële krisis af te weer of die 
verhoudingsprobleme op te los, die oomblik as die harde werklikheid jou 
slaan, dan gooi dit jou lewe deur mekaar.  
 
Mense reageer dan ook verskillend op die realiteit van ŉ krisis wat in jou 
lewe na vore kom. Die sielkunde gee ons ook mooi insig in die verskillende 
fases waardeur ŉ mens beweeg in die hantering van ŉ krisis.  
 
Gelowiges se verhouding met mekaar en met God word ook intens deur 
ŉ krisis beïnvloed. So kan ŉ krisisbelewing mense uit mekaar dryf en ook ŉ 
wig tussen die gelowige en sy/ haar God inslaan.  
 
Die Here wil ons vanaand toerus hoe om in sulke tye ons verhouding 
met Hom en met mekaar in stand te hou. Eintlik beter gesê: hoe Hy ons 
in sulke tye in stand hou!  
 

Daarom is die boodskap vanaand: Wanneer jy in krisistye kom: leef soos 
altyd verder met die Here en Hy sal jou versterk.  
 

Dawid beleef in ons tekshoofstuk ŉ geweldige groot krisis en in hierdie 
krisis leer die Here ons hoe om op te tree!  
 
Dawid het nou al vir ŉ geruime tyd tussen die Filistyne gewoon in sy vlugtog 
weg van Saul af en die Filistyne het vir hom die stad Siklag as woning gegee. 
Hier het hy en sy manne en hulle families gewoon. Van hier af het Dawid ook 
baie strooptogte teen die Amalekiete, wat suid van hulle gewoon het, geloods. 
Ons lees dat Dawid in hierdie strooptogte geen genade betoon het nie en 
gewoonlik almal, vrouens en kinders inkluis, doodgemaak het. 
 
Die Filistyne was besig om voor te berei vir ŉ oorlog teen Saul en die 
Israeliete en Dawid wou saam met hulle gaan veg. (wys skyfie 1) Die ander 
Filistynse leiers wat nie vir Dawid geken het nie, het hom egter gewantrou en 
hulle stuur hom terug na Siklag.  
 
Intussen, terwyl Dawid en sy leer weg was, het die Amalekiete ŉ aanval 
op Siklag gedoen – seker uit weerwraak oor Dawid se genadelose 
aanvalle op hulle. Hulle val die stad aan, brand alles af en neem al die vroue 
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en kinders as gevangenes saam met hulle terug! Met hulle terugkom was die 
skok vir Dawid en sy manne so groot dat ons in vers 4 lees dat hulle so gehuil 
het dat hulle later nie meer kon huil nie!  
 
Dawid se eie twee vroue is ook gevang en weggevoer en ŉ mens kan jou 
die krisis van die situasie indink! Wat van die vroue en kinders? Wag 
gebeur met hulle in die hande van wrede soldate! Die manne was rasend!  
 
Op ŉ manier was Dawid verantwoordelik vir die krisis. As hy nie teen die 
Here ongehoorsaam wou wees om teen Saul te gaan veg saam met die 
Filistyne nie, sou die ramp hulle dalk nie getref het nie. Dis waarom sy 
manskappe hom kwalik geneem het en planne gemaak het om hom dood te 
maak – want iemand moet die skuld dra vir die krisis.  
 
Want sien, brs en srs, dikwels reageer ons op verkeerde manier op die 
krisis wat ons tref. ŉ Mens het baie begrip vir die manskappe se skok en 
trane en die smart en vrees wat in hulle harte was. Maar om in ŉ krisis 
ander te blameer en iemand te wil straf vir wat gebeur het, is nie die 
regte manier om op te tree nie! Ons kan in krisisse van onreg, nie die reg in 
ons eie hande neem nie! Dit help nie om mekaar te beskuldig of skuld op 
iemand te pak en die persoon te laat betaal vir die krisis wat jou getref het nie! 
Dit gaan niks verander of verbeter nie.  
 
Of ons raak paniekerig en vrees en angs oorval ons sodat ons nie meer 
nugter kan dink nie en eintlik net reageer op verskillende emosies wat ons 
beleef. 
 
Eintlik openbaar die manskappe se reaksie ons menslike onvermoë in 
tye van krisisse. Dat ons uit ons eie nie sulke situasie kan hanteer nie! Dat 
ons dan gewoonlik terugval op sondige emosies van woede, magteloosheid, 
haat en verwyt. Ons tree dan gewoonlik op volgens ons ou natuur en wil straf 
uitdeel en so beter voel oor ons nood! 
 
Maar hoe hou die Here vir Dawid vas in hierdie krisis? Dawid tree 
heeltemal anders op! Daar is ŉ duidelik kontras tussen Dawid se optrede en 
die manskappe se optrede en dit was nie asof Dawid dit makliker as hulle 
gehad het nie. Die nood word beskryf asof Dawid homself tussen twee 
skerp klippe bevind en hy kan nie beweeg sonder om seer te kry nie. Die 
druk van die krisis was uitermatig groot op Dawid en dan lees ons: 
Dawid het homself versterk in die Here sy God! 
 
Wat doen Dawid? Hy gaan voort om te leef in die lewende verhouding 
wat hy reeds met God gehad het. Dawid hoef in die krisis na God te gaan 
soek nie! Hy weet waar is God en hy weet dat hy God in die krisis 
dringend nodig het! Hy weet dat God alleen hom deur die donker tyd 
gaan kan help!  



4 

 

 
En daarom gaan Dawid eenvoudig voort om in sy verhouding met die 
Here te leef. Die woorde: Dawid het hom versterk in die Here “sy God” toon 
duidelik dat hierdie verhouding tussen God en Dawid lewend en kragtig was 
en dat Dawid nie bang was om eenvoudig net na die Here te gaan en by die 
Here te wees nie.  
 
Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir “homself versterk” 
beteken eerstens “om te wees”. Om by iets of iemand te wees! Dawid gaan 
wees net by die Here! “Sy God”! Hulle ken mekaar, hulle kom reeds ŉ lang 
pad en Dawid weet dat deur by die Here te wees, die Here iets aan die krisis 
gaan doen!  
 
Hierdie oop en vrymoedige verhouding word ook beklemtoon deur die 
gebruik van die Verbondsnaam die Here, nl. Jahwe. Die God van die 
verbond wat Hom aan mense verbind en met hulle ŉ pad stap. Dit dui op die 
getrouheid van die Here en die genade wat by die Here te vind is! Daar, 
by sy God, wil Dawid in die krisis wees!  
 
Brs en srs, ons vind hierdie oop, vrymoedige en teenwoordigwees-
verhouding dwarsdeur die Bybel. Onthou julle vir Daniël? Hoe hy drie keer 
per dag die Here gaan opsoek het in gebed en toe die krisis kom met die 
wetgewing wat hom in die leeuhok kan laat beland, wat doen Dawid? Hy gaan 
gewoon aan om drie keer per dag te bid! Hy wil by God wees in die krisis!  
 
Net so ook ek en jy! Ek en jy kan met dieselfde vrymoedigheid en 
openheid hierdie teenwoordigheid van die Here in ons lewe en ons by 
Hom wees in ons krisistye ervaar. Hoekom? Want Christus het hierdie 
verbond tussen ons en God, hierdie lewe met God kom vasmaak deur sy 
versoeningswerk en Hy het vir ons vrye en vreeslose toegang tot God 
kom bewerk!  
 
Christus is ons verhoudingsmiddelaar. In en deur Hom leef ons ook so 
inteenwoordigheid van ons God. Dis die genade van God aan ons: dat 
Christus met sy versoening ons en God bymekaar bring en „n hegte 
verhouding.  
 
Geen skuld of sonde of krisis kan ons van God af weg hou nie! Al was die 
krisis ook my eie skuld of al is ek ŉ onskuldige slagoffer van iemand anders se 
dade of wat ook al die geval mag wees – ek kan en mag by God gaan wees. 
Hy roep my vanaand om na Hom toe te kom! Hy sal my versterk! Dis die 
versekering wat ons het wanneer ons in krisistyd kom! Dit is hoe ons onsself 
in die Here kan versterk. (wys skyfie 3)  
 
Ons lees mos in Rom. 8:34–39 “Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het 
gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die 
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regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus 
skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of 
swaard? Daar staan immers geskrywe: 
“Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape    
behandel word.” Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur 
Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of 
magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of 
enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die 
liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” 
 
Brs en srs, wanneer daar ŉ krisis in jou lewe kom – gaan voort om by die 
Here te lewe en Hy sal jou versterk. Dit is die beloftes waaraan Dawid 
vasgehou het en dit is die beloftes waaraan ons ook kan vasgryp. God het 
immers belowe dat Hy deur sy Gees in ons woon en die Gees van die Here 
laat hierdie beloftes van God in krisistye vir ons soos vaste ankers word, 
waaraan ons kan vashou! 
 
Dawid het net so vasgegryp aan die beloftes van die Here. Dit is hoe God 
hom versterk het! Deur by die Here te wees het God hom versterk, hom krag 
gegee, hom vrede en wysheid en insig gegee. Die Here het raad en planne 
gegee om die krisis te kan hanteer.  
 
Kom ons kyk bietjie hoe het Dawid homself in sy krisistye in die Here 
versterk – of liewer hoe het die Here Dawid versterk: (volgende skyfie) 
Ps. 18: 6 – 7: Bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood 
het my bedreig. In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my 
God. 
In sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na 
my. 
 
(volgende skyfie) In psalm 27:1–2 sê Dawid: Die Here is my lig en my redder, 
vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As 
misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teëstanders en my 
vyande, dan is dit juis húlle wat struikel en val. 
 
(volgende skyfie) So ook in Psalm 34:1–6 ‟n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig 
gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. 
“ Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem 
van die Here sing; die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam 
met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys. Ek het die 
Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare. 
6Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie  
teleurgestel in hulle verwagting nie. 
 
(laaste skyfie) Ook nog in Psalm 40:1–3 “ Ek het gesmag na die hulp van die Here. 
Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put 
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van die dood,uit die slymerige modder, my op ‟n rots laat staan en my weer op vaste 
grond laat loop.” 
 
Geliefde, br. en sr, ja, krisistye het die gewoonte om jou onverwags te oorval. 
Krisisse lyk gewoonlik groter as God! Maar hoor wat die Here vanaand vir jou sê en 
maak dit jou optrede: wanneer ŉ krisis in jou lewe woed, gaan in en deur Christus 
voort om met die Here te lewe en Hy sal jou versterk. Hy sal die krisis vir jou ten 
goede laat meewerk. Meer nog. Hy bestuur die krisis! 
 
Het jy God se hand opgemerk in Dawid se krisis?  

 Die Here bewaar Dawid van sonde teen die koning deur hom te laat 
terugstuur 

 Die Here laat die Amalekiete die vroue en kinders nie doodmaak nie, maar 
ontvoer.  

 Die Here versterk vir Dawid sodat hy as leier kan optree.  

 Die Here gee hom raad en leiding vanuit hulle intieme verhouding met 
mekaar! 

 Die Here laat hom ŉ Egiptenaar in die veld kry wat die vyand kan uitwys! 

 Die Here laat hulle al hulle kinders en vroue veilig en behoue terugkry! 
 
Is daar nou ŉ krisis in jou lewe? Moenie probeer om self staande te bly nie, in jou 
swakheid sal jy verkeerd optree en oorweldig word! 
 
Gaan wees dan by die Here! Versterk jou in die Here,  jou God. Hy laat jou sterk 
word en Hy tel jou op. Dit is sy vaste belofte! Hy sal jou deur die krisis lei.  
 
Amen 


