
Gaan stel ondersoek in na die verre verlede… En so is dit nou nog… 

Deuteronomium 4:32-40 – 3 Junie 2018 

Skriflesing en Prediking:  

1. 

Gemeente, broers en susters 

Dit gebeur soms dat ons ŉ nuwe fase in ons lewe betree.  

Soms is die nuwe fase iets goeds, iets positiefs – dit vul ons met afwagting. Dit is 

amper asof ons nie kan wag om te begin nie, amper asof ons ŉ nuwe blaadjie gaan 

omslaan.   

 Dink maar aan die keer toe jy ŉ nuwe werk begin het,  

 na ŉ nuwe skool gegaan het,  

 of ŉ nuwe verhouding betree het.   

Staan jy voor die nuwe tydperk in jou lewe lyk die toekoms blink. 

Die teenoorgestelde is ook natuurlik waar. Somtyds gebeur dit dat die nuwe fase ons 

met ags en frees vul.  Ons vra vir ons self af: hoe gaan ons die nuwe toekoms 

trotseer - wat gaan van ons word?   

Dink maar net aan daai oomblik toe jy jou.... 

 Jy werk verloor het,  

 Of afgetree het 

 Of ŉ verhouding geëindig het,  

 Dalk was jy met diabetes of kanker gediagnoseer.  

 Miskien het iemand na aan jou gesterf. 

So staan elkeen van ons op een of ander stadium op die drumpel van ŉ nuwe begin, 

ŉ nuwe fase in ons lewe.  Staan ons voor die onsekere toekoms word ons somtyds 

deur twyfel en angs oorweldig. 



Dit is ook waar vir gemeentes.  Oor die afgelope jaar het gemeente Seester ook ŉ 

nuwe fase betree.  Dit het baie van ons met angs en onsekerheid gevul. 

Ons moet selfs wyer kyk.  Sommige sê dat ons stede, en selfs ons land op die 

drumpel van ŉ nuwe fase staan.  Is dit nie waar dat ons politiekeklimaat besig is om 

te verander nie?  Aan die eenkant vul dit ons met hoop, aan die ander kant maak ons 

dit bang. 

2. 

In die gedeelte wat ons vandag gaan lees, staan Israel ook op die randjie van ŉ 

splinternuwe tydperk, van ŉ nuwe fase in hul geskiedenis.  Hulle het die afgelope 

jare in die woestyn rondgetrek en was op die punt om die Beloofde Land in te gaan.  

Vir hulle was dit ook ŉ tyd van gemengde gevoelens, opgewonde oor dit wat alles vir 

hulle in Kanaän wag, die land van melk en heuning, maar ook skrikkerig vir die 

onbekende.   

Hulle het soos ons gevra en gewonder hoe hulle hierdie onbekende toekoms 

tegemoed moet gaan.  Gaan hulle die toekoms en alles wat dit inhou oorleef? 

Dan sê Moses vir hulle die volgende.  Hy gee hulle die woorde wat bemoedig en 

vertroos.  Ons lees Duet. 4 vers 32-40 saam. Die woorde is net so waar vir jou en my.  

3. 

 Hoe moet hulle hierdie eerste tree na hulle toekoms gee?   

 Hoe moet hulle die nuwe fase in hulle geskiedenis betree?   

Nie soos ons verwag nie.   

Moses stel aan Israel dat hulle terug moet kyk.   

Hulle moet kyk na hulle verlede. 

Om terug te kyk na die verlede, ondersoek in te stel en te onthou, is natuurlik nie ŉ 

vreemde opdrag vir Israel nie.  Hulle is gereeld herinner om terug te kyk, en te 

onthou.  Om te onthou wie hulle God is en wat Hy alles vir hulle gedoen het.  As Israel 

terugkyk dan onthou hulle.   



En wat moet hulle onthou? 

 Hulle moet onthou dat God, hulle God in die eerste plek die aarde geskape 

het. 

 Hulle moet onthou dat God hulle, ŉ klein en nietige volkie sonder mag of 

status uitgekies het.   

o God het na Abraham gegaan en hom uitgesonder.   

o God het na Abraham, ŉ ou man, gegaan en ŉ verbond met hom gesluit en 

aan hom ŉ nageslag en ŉ land belowe. 

 Hulle moet onthou hoe swaar hulle in Egipte vir 430 jaar gekry het!   

o En hoe God hulle uit Egipte gered het.  En Hy red hulle op so ŉ manier dat 

almal wat dit sien of daarvan hoor sal weet wie hierdie volk se God is.   

o Hy red hulle deur rampe en tekens en wonders, magtige dade wat niemand 

sal vergeet nie.     

 Hulle onthou toe hulle deur die woestyn getrek het, hoe Hy hulle versorg en 

beskerm het!  Hy het vir hulle alles gegee wat hulle nodig gehad het.  Water 

wanneer hulle dors was, kos wanneer hulle honger was, en Hy het hulle beskerm 

teen ander nasies wat hulle wou aanval. 

 Hulle onthou hoe hulle Sy stem gehoor het, Sy stem uit die hemel wat hulle 

geleer het.  Hulle God wat self met hulle praat.  

 Hulle onthou hoe Hy hulle elke keer vergewe het en keer op keer het Hy weer 

die verhouding tussen Hom en sy volk heel gemaak.  

Hulle moet terugkyk en sien:  God het hulle uitgekies, ŉ verbond met hulle gesluit, en 

sekere beloftes aan hulle gemaak.  Hulle sal ŉ land hê, ŉ nageslag, ŉ toekoms.  

Kyk hulle terug moet hulle verstaan – hulle God bly getrou, selfs wanner Hy soms 

afwesig voel. 

4. 



En weet u broers en susters?  Staan ons ook op die drumpel van ŉ nuwe begin is die 

boodskap die selfde.  Moses sê ook vanoggend vir ons dat ons moet ondersoek in 

stel in die vere verlede. 

 Soos Israel moet ons ook om ons kyk en die skepping sien.  Ons moet God se 

almag raaksien en besef dat God ons elkeen geskape het.  Hy ons op ŉ 

wonderbaarlike manier aan mekaar geweef. 

 Ons moet terug kyk na ons eie lewens en besef dat God deurgaans ŉ hand 

in ons lewe gehad het. 

 Met die kry van ŉ werk, met die geboorte van kind, met die bevestiging van 

ŉ huwelik.  Deurgaans was God die hoofkarater in ons lewensverhaal. 

 Maar netso moet ons terugkyk en besef dat God daar was tydens siekte en 

hartseer, tydens verlange en alleenheid.  En God was daar tydens die dood 

van ŉ geliefde. 

 Ons moet besef dat God daar was toe ons ŉ nuwe fase in ons lewe betree het. 

 God was daar deur dik en dun, tydens blydskap en hartseer.   

 Ons moet besef dat God se wil ons lewe geskied het.  En dit beteken nie dat ons 

van hartseer gespaar is nie, maar dat God ons deur hartseer gehelp en gedra 

het. 

 Maar bo en behalwe dit sê die teksgedeelte dat ons moet ondersoek in stel 

wat Jesus vir ons gedoen het.  Jesus is gebore, hy het gelewe, Hy is gekruisig, 

Hy het gesterf, en heel belangrikste, hy het uit die dood vir ons opsgestaan. 

 Deurdat Jesus dit gedoen skei die sonde en die dood ons nie meer van God nie. 

 Deur die optrede van Jesus besef ons hoe groot en omvattend God se liefde vir 

Sondaar mense is. 

Staan ek en jy op die drumpel van ŉ nuwe fase, ŉ nuwe begin is Moses se advies baie 

eenvoudig.  Wanneer ons van angs en vrees sidder oor ŉ onsekere toekoms moet 

ons eerste tree juis na die verlede wees.  Ons moet terug kyk en vasstel wat God 

al in elkeen van ons lewens gedoen het.  Ons moet kyk na die skepping, en die 

liefde en die vrede wat daar tussen mense is.  Ons moet raaksien wat Jesus vir ons 



vermag het aan die kruis en hoe groot die liefde en genade van God vir sondaars soos 

ek en jy is. 

 

5. 

En dan sê die teks baie eenvoudig, en so mooi:  “So is dit nou nog”.  So is dit hier, 

vandag, steeds. 

 Die selfde almag en voorsienigheid,  

 die selfde deernis en empatie, 

  die selfde genade en liefde wat God in die verlede aan ons betuig het – dit 

skenk hy vandag nog, hier in die hede. 

Hy het ons in die verlede uitgekies, ons sondaar mense, en so kies Hy ons vandag nog 

uit.  In die verlede het hy elkeen van ons geroep, en so steek hy sy hand vandag nog 

na elkeen van ons uit.   

Niks het verander nie.  God het nie verander nie.  Sy beloftes wat Hy aan ons maak 

wanneer ons gedoop word, wanneer ons belydenis van Geloof aflê, wanneer ons 

aan die Nagmaalstafel gaan sit is netso geldig soos op die dag wat dit gespreuk is.   

Besef ons dit, God is getrou en standvastig, en Hy verbreek nie sy beloftes wat Hy aan 

ons maak nie?  

Dit is vir my ŉ boodskap wat sin maak.  Dit troos en versterk my hier en nou. Die 

gedagte gee my krag en moed om vandag aan te durf.  Want hier en nou besef ek dat 

God nie net in die verlede teenwoordig en genadig is en liefdevol is nie, maar dat hy 

ook vandag presies dieselfde is.  En netsoos Hy in die verlede nie Sy rug op ons 

gedraai het nie, sal Hy ook nie vandag sy rug op my draai nie.   

Maak nie saak wat ek aanvang nie, maak nie saak hoe moeilik en hopeloos my 

omstandighede is nie, God is altyd daar.   

Sy teenwoordigheid en liefde is nie van my afhanklik nie.  Dit is sekerlik die grootste 

troos. 



6. 

Staan ons dus voor ŉ uitdaging, of dit nou ŉ nuwe begin is, goed of sleg, is die advies 

eenvoudig.   

 Kyk terug na gister en onthou.  Dan sal jy sien wat God vermag het en dan sal jy 

ook moed en hoop kry vir vandag.   

 Gister moet ons onthou en vandag moet ons dit glo met ons hele en hart en siel 

en met ons hele verstand.   

 Die geloof wat ek en jy vandag het moet ons bely en dit uitleef tot die beste van 

ons vermoë.  

Maar wat van more?   

 Nie een van ons weet wat more inhou nie.   

 Nie een van ons kan met sekereheid sê of voorspoed of teenspoed ons voorland 

is nie.   

 Nie een van ons kan met sekereheid sê of die nuwe tydperk, die nuwe fase in 

ons lewe ŉ sukses gaan wees nie.   

 Ons kan nie sê dat die werk, of die verhouding gaan uitwerk nie.   

 Ons kan nie sê of ons genees gaan word en of ek weer van die siekbed gaan 

opstaan nie.   

Netsoos die verlede verby en ontoeganklik is, so is die toekoms vir elkeen van ons ŉ 

toe deur.  Ons weet nie wat aan die ander kant gaan gebeur nie.  Dit is ook dalk 

hoekom die toekoms ons met so baie frees en angs vul. 

Kyk ons egter na die teksgedeelte kom ons agter dat dit nie die geval behoort te wees 

nie.  Omdat ons weet dat God in die verlede daar was, omdat ons weet dat God 

vandag hier met ons is, weet ons met sekereheid dat God more met ons sal 

wees.   

Ons kan God maar vertrou en seker wees.  Want Hy bly getrou aan sy kinders.  



 Maak nie saak hoe donker en duister die toekoms mag wees nie – God is 

daar.   

 Maak nie saak wat die toekoms vir jou inhou nie,  

 maak nie saak wat die toekoms vir ons kerk en gemeente inhou nie, maak nie 

saak wat die toekoms vir ons land inhou nie – God is daar, Hy is al reeds 

daar.   

 Hy wag vir elkeen van ons.  Hy het reeds die pad gestap. 

7. 

Vriende, ek sluit af. 

Aan die begin het ek gestel dat ons baie keer vrees wanneer ons op die drumpel van ŉ 

nuwe fase, en nuwe tydperk staan.   

 Noudat ons weet dat God in die verlede met ons was,  

 noudat ons weet dat Hy vandag hier is,  

 noudat ons wees dat Hy met ons more en tot en met alle ewigheid sal wees – 

moet ons steeds vrees?  Moet ons steeds bang en angstig te wees? 

Natuurlik sal ons bang wees.  Ons is menslik, ons is sondig, ons is gevalle.  Ons sal 

vrees vir die onbekende, vir die nuwe, vir die vreemde. 

Maar weet U.  Ek en jy hoef nie te vrees nie.  Wat God is reeds daar.  Hy wag vir jou 

en my in hierdie onbekende toekoms.  Hy steek Sy hand na elkeen van ons en sê:  

“Kom na my toe, by my sal jy rus en vrede kry.”   

Laat ek en jy elke dag dan net onthou, glo en vertrou.  Laat ek en jy op ons knieë val 

en God vra dat Hy die vrees en onsekerheid vanuit ons harte sal fee, en dat Hy ons 

harte sal vul met blydskap, vreugde en vrede – want ons weet Jesus wag reeds vir 

elkeen van ons.  Kom, laat ons Hom met ŉ blye gemoed volg, met ŉ loflied in ons hart.  

En laat ek en jy nie meer vrees oor more nie, want God was gister met ons, Hy is nou 

hier, en Hy sal met ons wees tot en met alle ewigheid 

Amen 


