
God ontmoet jou op die vlak van jou verwagtinge:  8 Januarie 2017: 

: 

Inleiding: 

Liewe gemeente, ek wil vanoggend vir u die volgende gedig lees oor verwagtinge: 

Die tyd loop kosbaar uit 

Met die meedoёnde getik van die horlosie 

Geen omdraai word ooit toegelaat 

Want tyd verlore kom nooit terug 

Al waarvan ons ooit werklik seker is, 

Is gister, vandag en slegs die hede 

 

Môre is ‘n blote hersenskim 

Nog weggepak in stil verwagting 

Met eie wens, geskenk of visioen 

Wat net ‘n nuwe dag mog baar 

Tog die versekering ontbreek 

En slegs die hoop bly oor 

 

Maar ons wat juis vandag verbeur 

Hoop altyd op die beter dag 

Slegs in geloof dat dit dalk mag gebeur 

En so onsself oortuig dat môre 

En dit wat hy dalk saam mag bring 



Vandag in lewe mag oorskadu 

 

En om ons sien ons nie die seёn 

Wat maatloos uitgestrooi lê 

Soos wat vandag vergaan 

Ons almal gaan deur die lewe met verwagtinge.  Ons verwag sekere dinge van ons 

verhoudings, ons werk, ons kerk, ons land ens ens.  Elke aspek van ons lewe het 

een of ander element van verwagting daaraan gekoppel.  En soos die gedig se.  Ons 

verwag altyd ‘n beter more.  Maar vanoggend wil ek vir jou ‘n vraag vra wat ek graag 

wil he jy eerlik vir jouself moet antwoord:  Het jy nog enige verwagtinge van God?  

Wat verwag jy van God?  Die probleem met verwagtinge is dat teleurstellings ons 

verwagtinge minimaliseer.  En dit is dieselfde met God en geloof.  Ons kyk na die 

nuus met al die verskriklike dinge wat die afgelope tyd gebeur.  Ons kyk na ons 

lewens en al die teleurstellings wat ons al beleef het.  En dan hou ons op om 

enigiets van God te verwag.  Dan gaan ons eerder in die rigting van die spreekwoord 

wat se:  Geen verwagtings, geen teleurstellings.  Maar die probleem is dat ons dan 

blind raak vir wat God werklik in ons land, kerk en lewens wil en kan doen.  Met dit 

alles in gedagte, wil ek graag vanoggend ‘n stelling aan jou lees wat jy in jou 

gedagtes moet hou terwyl ons deur vanoggend se Skriflesing reis: 

God ontmoet jou op die vlak van jou verwagtinge. 

Skriflesing: 

Lukas 18:35-43 

Inhoud: 

Hierdie verse vertel vir ons van ‘n blinde man wat by die stadspoort van Jerigo gesit 

het toe Jesus daar verbykom.  Hierdie verhaal vind ons ook in die ander Evangelies 

maar daar is wel verskille.  Volgens Matteus is dit twee blinde mans wat by die 

stadspoort gesit het en volgens Markus is dit die blinde man Bartimeus wat by die 

uitgang van die stad gesit het.  Groenewald noem egter dat hierdie verskille nie die 

betroubaarheid van raak van Jesus wat ‘n blinde man siende gemaak het nie. 



Vers 35 vertel vir ons dat die blinde man langs die pad gesit en bedel het.  Die 

stadspoort was die aangewese plek vir ‘n bedelaar omdat daar ‘n groot verkeer 

mense was.  Die eerste gedagte waarby ek wil stilstaan is hoeveel van ons eintlik 

blind is, dalk nie fisies nie, maar geestelik blind.  Die vorige perikoop van Lukas 18, 

verse 31-34, vertel vanb die dissipels wat niks begryp het van wat Jesus gese het 

nie.  Die woorde was vir hulle bedek en hulle het nie verstaan wat Jesus gese het 

nie.  Ek en jy lei baie maal aan geestelike blindheid.  Daar is so baie dinge oor God 

en sy Woord wat ons nie verstaan nie.  Baie dinge in ons wereld en in ons lewens 

gebeur wat nie ooreenstem met God en sy Woord nie.  En dit maak ons blind.  Blind 

vir wat God ons probeer leer, blind vir wie Hy is, maar veral blind vir wat Hy in ons 

lewens kan doen. 

In verse 36-38 hoor die blinde man ‘n skare verbygaan.  Hy vra wie dit is en hulle 

antwoord Hom Jesus die Nasarener.  En wat doen die blinde man? Hy roep uit:  

Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig.  Die blinde man moes heel 

waarskynlik al van te vore van Jesus gehoor het.  Maar meer as dit, hierdie verse 

beeld vir ons uit dat hy nie net van Jesus gehoor het nie, maar ook in Jesus geglo 

het.  Hy het geglo Jesus is die Messias en hierdie geloof laat Hom uitroep, Jesus, 

wees my barmhartig!  Ek lees iets baie mooi oor hierdie verse die afgelope week.  

Wat saak maak hier is nie die teologiese korrektheid van ons geloof nie, maar in wie 

of wat ons ons geloof plaas.  Ons almal verskil oor sekere dinge wat geloof betref, 

maar wat belangriker is is in wie of wat ons ons geloof plaas.  Hierdie blinde man 

plaas sy geloof in Jesus.  Het jy nog hierdie geloof in God?  Hoor jy al die dinge wat 

van Hom gese en geleer word, en glo jy dan ook daarin?  Glo jy in wie God is?  Glo 

jy dat Hy in staat is om meer vir jou te doen as wat jy ooit kon droom of dink?  Raak 

jy soos die blinde man opgewonde oor Jesus in jou lewe? 

Vers 39 vertel van die mense wat die blinde man bestraf het en hom beveel het om 

stil te bly.  En dit, liewe vriende, is wat teleurstellings en swaarkry doen.  Dit is wat 

die nuusopskrifte in ons lewens doen.  Hou op roep na God.  Bly stil.  Jy gaan net 

teleurgestel word as jy jou geloof en hoop in God plaas.  Maar dan leer die blinde 

man verder vir ons iets belangrik:  Hy het al harder geroep na Jesus!  Ons 

teleurstellings moet nie ons stem stil maak nie, dit moet ons al hoe harder na God 

laat uitroep. 



In verse 40-41 lees ons van Jesus se reaksie.  Hy gaan staan.  Hy beveel dat die 

man na Hom gebring moet word en Hy vra die man wat hy wil he Jesus vir hom 

moet doen.  Die man antwoord:  Here, dat ek kan sien.  Dit is dalk ‘n simpel vraag 

wat Jesus hier aan die man vra.  Natuurlik wil hy mos kan sien.  Maar dit is waar ons 

verwagtinge ‘n rol speel.  Die man was so gewoond om geld en kos te vra.  En nou 

toets Jesus sy geloof en verwagtinge.  Gaan die man dieselfde verwagtinge he, geld 

en kos, wat hy van ander mense het, of gaan hy groter verwagtinge van Jesus he, 

naamlik om Hom te laat sien. 

Verse 42-43 vertel van die man wat onmiddelik weer kon sien.  Jesus het hom kom 

ontmoet op die vlak van sy verwagtinge. 

Slot: 

Vriende om af te sluit.  Hierdie verhaal leer ons so baie oor geloof en wat ons van 

God verwag.  Jy is dalk vanoggend ‘n blinde mens.  Jy het dalk ophou glo in die krag 

van God en die krag van geloof.  Jy het dalk ophou verwag en soek dat God iets in 

jou lewe kan doen.  En boonop so baie dinge beleef wat jou laat twyfel in God en in 

wat God vir jou kan doen.  Maar leer vanoggend by hierdie blinde man om jou geloof 

in God te plaas, om in swaarkry net harder en harder na Hom te roep en om jou 

verwagtinge van Hom aan Hom bekend te maak.  Onthou:  God ontmoet jou op die 

vlak van jou verwagtinge. 

Amen. 


