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Tema: Beproewing is ŉ oefenkamp, nie ŉ strafkamp nie! Volhard daarom 
blymoedig in moeilike tye. 
 
Vooraf sang 
Lied 509: 1,2,4 
Lied 577: 1,2,3,4,5  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Ps. 43 – 1: 3,4  
Votum 
Seëngroet 
Loflied Ps. 91 – 1: 1,2,6 
Geloofsbelydenis.   
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Eks 20 
Sing Ps. 119 – 2: 1,11  
Gebed. 
 
Woorddiens 
Skriflesing Jakobus 1: 1 – 8 en 12 
Teks: Jakobus 1: 2 – 4 
Sing: Sb 11 – 2: 1,2 
Woordverkondiging. 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir Bi 
Sing Sb 14 – 2: 1  
Seën 
Amen Sb 13-3. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
Dink vir ŉ oomblik na oor alles wat die afgelope tyd in jou lewe gebeur het. Laat 
jou gedagtes gaan oor jou ervarings op al die lewensterreine waarin jy jou 
bevind het. ŉ Mens sou kon dink aan die ekonomiese en politieke situasie 
waarin ons ons bevind en hoe dit ons lewe beïnvloed. Wat is jou gesindheid 
wanneer jy hieraan dink en daaroor praat? Deel jy ook die kommer en 
negatiewe ervaring wat die meeste mense daaroor het? 
 
Dink ŉ bietjie terug aan die probleme in jou werksomstandighede die afgelope 
tyd. Hoe het jy elke môre gevoel as jy in die kantoor of die kombuis of in die 
werkswinkel instap en jy moet die sake van die dag hanteer? Ons kinders wat 
by die skool en in hulle studies baie druk beleef en nie by alles kan uitkom nie! 
 
Kom ons dink ŉ oomblik na oor ons gesinslewe hierdie laaste maande van die 
jaar. Die gejaag van die lewe wat maak dat gesinne nie meer tyd met mekaar 
deurbring en sinvol mekaar kan bystaan en ondersteun nie. Die gespook om 
elke maand almal geklee en gevoed te kry en al die rekeninge te betaal. Dalk 
die probleme wat julle ondervind in gesinsverhoudinge en hoe dit julle lewens 
beïnvloed.  
 
En wat van jou verhouding met die Here die afgelope tyd? Wat het in jou hart 
geleef? Moedeloosheid omdat ons nie by die Here uitkom in ons alledaagse 
lewe nie? Of dalk net ŉ leë gevoel omdat ek die Here so afwesig beleef in my 
lewe? Dalk die gevoel dat my gebede teen die plafon vasslaan? 
 
Brs. en srs., sal julle met my saamstem as ek sê: die oorheersende gevoel as 
ons oor hierdie dinge dink en praat is die van neerslagtigheid, bekommernis en 
selfs moedeloosheid? ŉ Mens kan dit aflei uit die manier waarop gelowiges 
bymekaar kom en met mekaar praat oor die lewe. ŉ Mens kan dit op ons 
gesigte lees. Gesigte wat so min glimlag, oë waaruit daar nie ŉ gees van 
blymoedigheid straal nie. Dade waaruit dit nie blyk dat ons nie weet hoe om te 
volhard nie. 
 
Dit is die atmosfeer waarin baie van ons lidmate leef. Ek het dit hierdie week 
weer so intens beleef in gesprekke met verskillende lidmate.  
 
En nou kom die Here vanoggend en sê: Volhard blymoedig in moeilike tye. Die 
Here sê: Ag dit louter vreugde, wees baie bly as julle hierdie dinge beleef!!  
 
Wees positief oor die probleme wat jy ervaar en kyk anders daarna! Sien dit as 
geleenthede om blymoedig te kan volhard en moenie moedeloos word nie! 
Moenie tou opgooi nie, hou dag vir dag aan! 
 
Br. en sr. voordat jy skepties raak en sê: dit is wensdenkery om so te dink en so 
te lewe, wil ek jou verseker: dit is moontlik!. Anders sou die Here dit nie vir ons 
gesê het nie! Gaan kyk maar na die gelowiges in die Bybel se tyd! Hoe hulle 
met blymoedigheid volhard het. Een voorbeeld wat ons so baie na verwys: 
Paulus en Silas wat in die tronk sit en tog met blymoedigheid die Woord 
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verkondig en in die nagte sit en psalms sing. Geloofsmartelare wat hulle 
vervolgers verstom het deur op die brandstapels hulle moordenaars te seën. 
 
Miskien dink jy: ja, dis in die Bybel – vandag is dit anders! Nee dis nie waar nie 
– hierdie geloofshelde leef vandag tussen ons. Oorlede tannie Hester Buys was 
vir ons so voorbeeld! Sy het in haar lewe deur sovele beproewing gegaan, 4 
kinders aan die dood afgestaan, self geworstel met kanker en in die laaste dae 
met die swakheid van ouderdom, maar as jy met haar praat dan hoor jy  
blymoedigheid en jy sien volharding. Hulle laat eenvoudig nie toe dat die 
beproewing hulle oorweldig nie. Selfs nadat iemand die boodskap ontvang het 
dat hy/sy besig is om te sterf, dan bly hulle steeds ongelooflik sterk, blymoedig 
en dankbaar.  
 
Br. en sr. hoe is dit dan moontlik dat die twee wêrelde so ver van mekaar lê? 
Dat ons belewenis van die lewe en die Here se opdrag so onversoenbaar lyk?  
Jakobus verduidelik dit in vers 3. Hy noem dit so half terloops omdat hy 
veronderstel dat sy lesers dit weet. Hy sê: want, soos julle weet, die lewe is ŉ 
toets. Die lewe is ŉ uitdaging om jou geloof te toets. Dit is egter ook meer as ŉ 
toets – dis ŉ oefenkamp vir geloofsvolharding! 
 
Sien: die probleem lê daarin dat ons verkeerd na die lewe kyk!! Ons perspektief 
is verkeerd.  
 
Ons sien die lewe en die beproewinge as straf. Ons sal maklik sê: Wat het ek 
gedoen om al hierdie swaarkry te verdien? Kyk wat doen die Here nie alles om 
my lewe moeilik te maak nie! Hoekom moet ek so sukkel in my werk en 
waarom is daar soveel probleme in my lewe? Hoekom moet ek in hierdie land 
met al sy probleme bly? Hoekom moet ek in hierdie werk sit? Hoekom kan ons 
nie gelukkig wees nie? Die Here maak alles moeilik.  
 
Geliefdes, omdat ons hierdie verkeerde perspektief het, het ons geen 
blymoedigheid nie en kan ons nie volhard nie. Is daar so min vreugde in ons 
lewe nie en word ons moedeloos. Daarom lyk die twee wêrelde so ver van 
mekaar. 
 
Want ons sien die lewe as ŉ strafkamp waar ek moet oorleef in plaas daarvan 
om dit as oefenkamp met die oog op oorwinning sien! ŉ Oefenkamp wat die 
Here gebruik om ons geloofsvolharding te leer.  
 
Verstaan jy hoe belangrik hierdie verskil in perspektief is? Dat ek nie met ŉ 
negatiewe gesindheid na die lewe moet kyk nie, maar dit moet sien as ŉ 
geleentheid om die Here se toets te deurstaan en sterker te word in die proses.  
 
Die verskil lê daarin om die lewe nie as ŉ strafkamp nie maar as of oefenkamp 
te sien! In ŉ strafkamp hou ek my met die verlede besig en worstel met “die 
hoekom ek hier is?” Iemand moet die skuld kry dat ek hier is! Is die duiwel en is 
ek aan hom uitgelewer? Is daar een of ander vloek op my? (Asof dit in Christus 
kan gebeur???) Het ek gesondig?  
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 In ŉ oefenkamp hou ek my met die toekoms besig en vra: “wat gaan ek 
hierdeur bereik”? En dit maak ŉ groot verskil aan die manier waarop ek alles 
hanteer.  
 
Ter wille van ons kinders wil ek die volgende bekende beeld gebruik: Kinders: 
die Here wil hê dat ons na die lewe moet kyk soos ŉ harde rugby of 
netbalwedstryd. ŉ Ou moet hard oefen om fiks te word en goed te kan speel. 
Maar ŉ mens doen daardie harde oefening met ŉ lekker hart elke week, want jy 
weet, as ek hard oefen, dan gaan ek Saterdag die wedstryd wen. Die wedstryd 
is nie ŉ straf nie maar ŉ uitdaging om te kyk hoe goed ek geoefen het…  
 
Die lewe, br. en sr., is ŉ wedstryd en elke beproewing wat op my lewenspad 
kom, word deur God gebruik om my fiks te maak en my geloof te toets. Hierdie 
perspektief verander alles.  
 
Des te meer as ŉ mens besef wat God se doel met hierdie toets is. Jakobus sê 
in vers 4: God se doel met elke beproewing van die lewe is om my geestelik 
volwasse en volmaak te maak. Die probleme van die lewe is daar om my te laat 
groei in my geloof en altyd sterker en sterk te laat word.  
Die beproewinge word nie deur God gebruik om te kyk of Hy my kan oorwin nie, 
nee!!, Die Here gebruik dit om te kyk of ek hulle kan oorwin.  
 
Die woord “volharding” beteken nie dat ek maar net moet uithou nie. Dis nie 
maar net ŉ oorlewingstegniek om tot die einde uit te hou nie. Nee, die ware 
Bybelse betekenis van volharding beteken om ŉ beproewing in ŉ oorwinning 
om te sit. Is dit nie ŉ wonderlike genade van die Here nie? Hy sê nie maar net 
vanoggend: byt vas tot die einde toe nie, Hy sê: omskep jou beproewing in 
geloofoorwinnings.  
 
En dit is ŉ oefenproses!. Ons bereik dit nie in een dag nie.  Brs. en srs. miskien 
lê ons probleem daarin dat ons nie lus het om te oefen nie. Ons het nie lus om 
gebrei te word deur die beproewinge van die lewe nie want ons dink dalk dat 
geloof beteken dat alles maklik gaan gebeur. Solank ek glo sal God sorg en 
alles gaan maklike wees!  
Nee, dis nie wat geloof beteken nie! Net soos geen rugbyspeler ooit sukses sal 
behaal sonder harde werk en oefening nie, net so sal ons nooit geloofsukses 
behaal sonder hierdie oefening waaraan die Here ons onderwerp nie.  
En so laat die Here ons ook oefen. Ons geloofspiere het dit nodig.  
 
Geestelike volwassenheid, geliefde gemeente, is dan die vermoë om so na die 
lewe te kyk. Om met blymoedigheid en vreugde die lewensuitdagings aan te 
pak en te volhard, dit in geloofsoorwinnings te omskep.  
 
Verstaan jy nou dat die Here se oproep om blymoedig te volhard en dit louter 
vreugde te ag as daar beproewing in jou lewe kom, nie vergesog of onmoontlik 
is nie?  Met die regte perspektief verander ons gesindheid en kan ons ook met 
blymoedigheid volhard! Kan daar meer glimlagte op ons gesigte wees en kan 
ons oë straal van blymoedige volharding! 
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Brs en srs, hierdie lewensingesteldheid is ook iets wat ons ons kinders moet 
leer. Ons moet dit vir hulle leer deur vir hulle tot voorbeeld te leef.  Ons moet 
ons kinders leer om blymoedig te volhard in moeilike tye deurdat hulle sien hoe 
ons blymoedig volhard.  
 
Geliefde, die Here hoor ook nou die versugting in jou hart: wat dan nou van die 
feit dat ek moeg word, moedeloos word en dit vir my voel asof ek niks kan 
regkry nie! Asof ek al hoe swakker word?  
 
Brs. en srs., hierdie oproep om met blymoedigheid te volhard kom nie sonder 
nie sonder die Here se genade nie. Sonder die krag van die Here kan ons nie 
blymoedig volhard nie. Ons Vader stel ons daartoe in staat. In Heb. 12 lees ons 
dat ons Here Jesus, vir die vreugde wat Hom voorgehou is, op sy pad van 
beproewing volhard het. Hy het tot die einde toe volhard deur die kruis en die 
graf om te kan oorwin. Daarom se die Skrif: Julle is tot alles in staat deur Hom 
wat julle die krag gee”. Christus het ons hierdie krag gegee in die Heilige Gees 
wat in ons woon. Hy bewerk in ons blymoedigheid en volharding.  
 
En daarom kan Jakobus sê: Bid! Bid vir hierdie krag! Bid sonder om vir een 
oomblik te twyfel dat God, die Heilige Gees, vir jou die blymoedigheid en die 
krag gee om te oorwin. Hy sal jou die wysheid gee om elke beproewing in die 
regte lig te sien en dit as ŉ uitdaging te aanvaar! Bid sonder om te twyfel en jy 
sal dit ontvang. Dit belowe die Here vandag aan jou.  
 
Jakobus is so seker daarvan dat hy in vers 12 sê: wie so na die lewe kyk, wie 
met blymoedigheid die Here se toets deurstaan, hy / sy sal die oorwinnaars-
kroon ontvang. Hierdie kroon is ŉ krans van blomme wat hulle in daardie tyd op 
mense se koppe gesit het wat een of ander wedstryd gewen het. In ons terme: 
die silwer trofee wat aan die wenners oorhandig word!  
 
Die Here gee aan ons ook ŉ krans van blymoedigheid. Ons kan dit nou reeds 
dra wanneer ons met blymoedigheid in moeilike tye volhard. Eendag – as die 
Here my of jou kom haal, dan sal ons vreugde volmaak wees as ons 
lewenswedstryd verby is en die Here aan ons die silwer trofee as finale 
oorwinnaarsprys gee. 
 
Daarom geliefdes, kom ons volhard met blymoedigheid in hierdie tye – die Here 
is met ons op pad na die oorwinning!  
 
Amen. 
 
 


