
1 
 

Tema: Te midde van ŉ “pandemielewe” vol onsekerheid en angs roep God ons om 
met kalm geloofsvertroue in Hom as enigste vaste Anker te lewe. 
  

Lofsang met die oog op die erediens 

Lied 188:1,3  
Lied 509: 1,4 

  
Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Sb 1 - 6: 1,2,3 
Votum – Ps. 46 : 1 
Seën 
Loflied Ps. 46 - 1: 1,2,3;  
Geloofsbelydenis: Sing Sb 12 - 3: 1,2. 
  
Verootmoedigingsdiens 

Wet: Fokus op Eerste Gebod. HK Sondag 34, vr. 94 en 95 
Sing Ps. 47 - 1: 1,4 
Gebed 

  
Woorddiens 

Skriflesing: Psalm 46 

Fokusverse: Psalm 46 : 11 - 12 

Woordverkondiging. 
  

Antwoorddiens 

Sing Ps. 46 - 1: 6 
Gebed 
Sing Ps. 48 - 1: 4,5 
Seën 
Amenlied Sb 13-2.  
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Geliefde brs en srs 

 

Sielkundiges en navorsers wat ondersoek instel na die impak van die Corona pandemie op 

die psige van die mens, praat ook van ŉ tweede golf. Maar hulle verwys dan nie na ŉ golf 

van virusbesmetting nie, maar na ŉ golf van sielkundige probleme waarmee mense worstel 

en wat ŉ geweldige impak op ons samelewing maak.  

 

Een van die worteloorsake van hierdie “sielkundige” golf is die geweldige onsekerheid wat 

die pandemie op baie vlakke van mense se lewens te weeg gebring het. Kernstrukture (bv. 

gesinslewe en verhoudings, werksroetine, finansiële stabiliteit en hulpbronne) van mense 

se lewens is deur die pandemie omvergegooi, verander en negatief beïnvloed.  

 

Hierdie impak van die pandemie op ons psige word beskryf as Pre-traumatiese 

stresversteuring waar jy tydens die trauma angs beleef deur traumatiese dinge wat jy 

verwag gaan gebeur. Angs, bekommernis, depressie, onvermoë om te konsentreer en 

gemoedswisselinge is deel simptome van hierdie versteuring.  

 

Die omvang en langdurige aard van hierdie onsekerheid bewerk by mense ŉ fisieke en 

psigiese ongemak wat dan deur verskillende breinprosesse daartoe lei dat mense - meestal 

onbewustelik - in ŉ “oorlewings”- modus gaan wat jou op ŉ sekere manier laat optree. Dis 

waarom ons samelewing tans ŉ “lugleegte” belewe. Mense wil nie beweeg of risiko’s neem 

of betrokke raak by die algemene gang van die samelewing nie! En dit gaan in die eerste 

plek nie om die vrees vir virusbesmetting nie, maar as ŉ reaksie op die onsekerheid 

waardeur ek my fokus plaas net op eie oorlewing.  

 

En die vraag wat ons vanmore uit die Skrif moet vra, is: Hoe moet onsself uit hierdie greep 

van “onsekerheid” losmaak om weer ŉ funksionele en roepingsvervullende lewe te leef? En 

die antwoord is: deur te fokus op God! God as die vaste grond onder ons voete! God is die 

anker in die storm, die skuilplek teen gevaar! God as die sekuriteit van ons lewe.  

 

Daarom sê die Here vanmôre vir ons in Psalm 46: Bedaar! Word kalm en rustig en erken 

dat Ek God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde!” God is die vaste punt in ons lewe. 

Hy is nie onderworpe aan die onsekerhede van ons wêreld nie! Inteendeel - Hy bring dit tot 

rus in ons!  

 

Geliefdes, ek wil die Here se antwoord op hierdie pandemiebelewenis so verwoord:  
te midde van ŉ “pandemielewe” vol onsekerheid en angs roep God ons om met kalm 
geloofsvertroue in Hom as enigste vaste Anker te lewe. Dit is God se openbaring. 

 
Kom ons kyk dan hoe ontvou hierdie boodskap van die Here uit Psalm 46. Die skrywer 
beskryf twee werklikhede in die psalm. Aan die een kant teken hy die werklikheid van 
ons wêreld wat in totale chaos kan verval. En aan die ander kant die werklikheid van 
God as vaste Anker in ons lewe. Dit is asof die psalmis hier doen wat Jesus doen toe 
Petrus op die water wou loop! Hy trek ons oë weg van die golwe na God!  
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Kom ons kyk eers hoe beskryf die psalm die chaos van ons wêreld. Kyk bv. na verse 
3 en 4 en 7. In vers 3 en 4 beskryf hy met kragtige metafore hoe onseker en hoe 
onstuimig ons wêreld kan word! Dit is ingrypend soos die aarde wat begin skud en 
waggel en berge wat in die see stort. Hierdie woorde laat mens aan ŉ geweldige 
aardbewing dink wat die aarde so skud dat alles inmekaar tuimel – soos ons gister in 
Turkye sien gebeur het.  
 
Dit is soos ŉ verwoestende storm wat die see se water laat skuim en spat en tsunami 
laat maak sodat selfs die berge begin bewe! ŉ Wêreld waarin dit vir die mens voel 
asof alle sekuriteit weg is, alles verander en alles is onseker! Gebeure wat die mens 
in angs en vrees laat verval en hom stroop van alles wat hy gedink het vas en seker 
is.   
 
Brs en srs, dit is presies wat die Coronapandemie aan ons wêreld kom doen het! Wie 
sou ooit kon dink dat die ganse mensdom se bestaan deur hierdie virus so geskud 
sou word? Dat alles wat vas en seker was ewe skielik in chaos gedompel word en dat 
mense in die grootste onsekerheid sal lewe! Totaal onkant gevang, alles deurmekaar, 
alles omgekeer!  
 
In vers 7 beskryf die skrywer hoe dat die mens hierop reageer! Letterlik staan daar: 
nasies het “gebruis” – soos ŉ Cokebottel wat jy skud en dit bruis uit! Mense is 
onstuimig en onrustig! Selfs regerings en lande se politieke en ekonomiese lewe word 
so deur die onsekerheid getref dat dit dreig om in mekaar te stort!  
 
Br en sr, dis die onsekerheid en chaos wat ons tans beleef! ŉ Pandemielewe waarin 
alles wat seker was, onseker geword het! Mense verval in angs en vrees en beleef 
baie hoe vlakke van stres en spanning! Niemand weet wat is volgende nie! Gaan ons 
weer terug na ŉ grendelstaat? Gaan meer mense siek word? Hoe gaan ons ekonomie 
weer herstel word? Gaan ek weer werk kry? Hoe gaan ek vir my gesin sorg? Wat van 
volgende jaar? Wanneer gaan dinge weer normaliseer? Hierdie dinge bewerk hierdie 
emosionele en geestelike versteuring wat ek met die inleiding beskryf het.  
 
Maar geliefdes, die psalm beskryf ook ŉ tweede werklikheid. Die werklikheid van God 
wat binne hierdie chaos kalmte en sekerheid bring! Hier kyk ons na verse 5,6 en 9 en 
10! Kyk die geweldige kontras tussen vers 4 en 5. Die onstuimige waters van ons lewe 
teenoor die kalm en rustige water in Jerusalem!  
 
Jerusalem dien hier as simbool van God se troon! Daar waar God woon en regeer! 
Daar is kalmte en rus en vreugde! Die Here is daar en daarom wankel dit nie soos die 
aarde nie! Dit is belangrik om raak te sien dat die skrywer God se identiteit hier 
beklemtoon: God is die “Allerhoogste”! Daar is geen groter krag of mag of bestaan as 
God nie! Hy hou alles in sy hande en onder sy regering! Kyk vers 8: Die Here die 
Almagtige – die grootste Heerser met alle mag in sy hande!  
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En daarom roep die psalmdigter ons in vers 9 en 10 op om op God te fokus! Kyk wat 
doen God alles vanuit sy magsposisie as Here van die hemel en die aarde! Kyk na al 
die ongelooflike dinge wat God hier op aarde doen! Fokus op Hom!  
 
En dan is dit asof die Here self in vers 11 reageer op hierdie oproep: Ja, kyk na My! 
Bedaar, word rustig en erken dat Ek God is! Ek is verhewe bo alle nasies en bo die 
hele aarde! 
 
God is die vaste anker in ons lewe! Hy staan bo al hierdie dinge wat ons hier op aarde 
belewe en van Bo gryp Hy in hierdie chaos en onstuimigheid en gee koers, bring vrede 
en bring mense tot rus! Die Coronavirus kan God nie bykom nie, hierdie virus is nie in 
beheer nie – God regeer! Hierdie natuurverskynsel is ook in God se hand! Die Here, 
die Allerhoogste Here, Hy hou alles in sy hande! En daarom bedaar! Word kalm en 
rustig deur met vaste geloofsvertroue aan die Here as jou Lewensanker vas te hou!  
 
Brs en srs, soos ŉ refrein loop hierdie oproep tot geloofsvertroue deur die psalm:  
Kyk verse 2, 8 en 12: Die Here, ons God is vir ons ŉ toevlug en ons beskerming! En 
Hy was nog altyd bereid om ons te help, sê hy in vers 2! Letterlik staan daar in vers 
2: Die Here laat Hom maklik bereik! Daarom in vers 8: Hy is by ons! Die Here regeer 
nie net vanuit die Hemel nie, nee! Hy is by ons in hierdie onstuimigheid en 
onsekerheid! En daarom die verwysing in vers 12 na “die God van Jakob” wat ons 
beskerm! Die God van Jakob!  
 
Dis God wat nog altyd met sy volk was! Deur alle eeue heen tot op hierdie oomblik! 
Dit is God wat sy teenwoordigheid in die chaos van hierdie wêreld kom bekend maak 
het deur ons Here Jesus Christus! God kom na wêreld vol chaos as gevolg van die 
sonde en van Satan wat alles wat God gemaak het, wil verwoes!  
 
Christus kom om God, die Allerhoogste, se regering vanaf sy troon ŉ lewende 
werklikheid hier op aarde te maak vir elkeen wat in Hom glo! Daarom verkondig 
Johannes die Doper dat die Koninkryk van God in Jesus se Koms aangebreek het! 
Christus kom vestig God se heerskappy en deur sy offer aan die kruis het Hy ons aan 
God kom vasmaak! Daarom staan daar op die bordjie aan die kruis: Jesus van 
Nasaret – die Koning van die Jode! Min het Pilatus geweet dat Hy die Koning van die 
wêreld is, wat God se heerskappy hier kom vestig het. God regeer en Hy bring 
sekerheid! Hy bring koers en rigting en Hy gee ŉ toekoms!  
 
Daarom word Jesus genoem: Immanuel: God is met ons! Presies wat in vers 8 staan! 
Brs en srs, God regeer daarom nie net oor die aarde nie – maar ook oor jou en my 
wat in Hom glo! Die skrywer sê in vers 5 – Die Here woon in Jerusalem! Ek en jy is 
nou Jerusalem! God woon deur Christus in ons! En Hy doen dit deur die Heilige Gees  
 
Die Heilige Gees wat in jou kalme geloofsekerheid in God kom bewerk! Die Heilige 
Gees wat saam met ons in die chaos en onsekerheid is, Hy rig ons oë op God! Hy 
herinner ons aan die feit dat God met die grootste offer wat Hy kon bring op Golgota 
verseker het dat niks jou ooit weer uit sy hande kan ruk nie!  
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Geliefdes, hoe meer ons op God in ons daaglikse bestaan fokus, hoe meer bewerk 
die Heilige Gees kalmte en sekerheid binne ons. Die geloofsekerheid dat God die 
vaste anker is! Dat Hy die veilige skuilplek is en dat Hy jou lewe in sy hande het!  
 
Geliefde brs en srs, daarom roep die Here ons vanmore om op Hom te fokus! Dat ons 
Hom raaksien bo die onstuimigheid en onsekerheid van ons bestaan en dat ons weet: 
Bedaar, alles is OK! Die Here het hierdie een ook in sy hande! Dat ons ons vrese en 
angs tot bedaring bring deur op God te fokus en te weet Hy sal sorg! Hy sal sorg vir 
alles waaroor ek en jy ons bekommer en wat vrees en angs in ons bewerk!  
 
Brs en srs, hierdie geloofsvertroue in God is iets wat ons daagliks moet soek en naleef! 
So dikwels as wat die eksterne omstandighede ons denke oorheers en kommer en 
vrees bewerk – so dikwels moet ek en jy bewustelik en doelgerig ons oë op die Here 
rig! Dat ons die Here naby ons hou! As ons bang word dan bid ons! As ons onseker 
word, dan vra ons die Here om sy troos en bystand! En dan gee Hy dit!  
 
So dikwels as wat ons onseker word en hierdie fisieke en emosionele ongemak beleef 
– gaan soek die Here op in sy Woord! Fokus op God se Woord en die beloftes wat Hy 
daarin vir ons gee! Tot drie maal herhaal psalm 46 die waarheid: God is my Anker, 
God is my Anker, God is my Anker! Maak jou denke vol met hierdie positiewe en vaste 
waarhede wat God ons gee! Ja, bedaar, sê die Here en erken!  
 
Sielkundiges leer ons dat die Here ons so geskape het dat ons brein en liggaam op 
hierdie positiewe impulse reageer en dat ons die werking van die Gees ervaar met 
geloofvertroue en kalmte! Ja, die eksterne omstandighede verander nie noodwendig 
nie – maar nou kyk ek anders daarna en reageer ek met geloofsvertroue daarop!  
 
Geliefde gemeente: hoor jy dan vanmore die roepstem van ons Here midde die 
onsekerheid van hierdie pandemielewe! Hy rig ons fokus op Hom! Kom ons plaas ons 
vertroue dan volkome in die Here! Hy is ons Rots, ons vaste Anker daarom is ons nie 
bang nie!  
 
Amen 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


