
Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan 

u teenwoordigheid te ontkom? 

Psalm 139: 1-12 

Prediking: 

1. 

Broers en susters, vriende in Christus 

 Sommige van ons is bang vir spinnekoppe.   

 Ander weer vir motte, vlermuise of slange.   

 Miskien is jy bang vir hoogtes of water waar jy nie die bodem kan sien nie.  

So sal elkeen van ons kan getuig dat ons vir iets in hierdie wêreld ŉ diepe, 

primitiewe vrees het.   

Daar is egter iets waarvoor elkeen van ons bang is, en ons besef dit nie eers nie.  

Of ons klein of oud, sterk of swak is.  Selfs die braafste persoon onder ons vrees vir 

dit.   

Weet julle waarvan ek praat? 

Miskien sal julle my nie glo as ek dit sê nie, maar die ding waarvoor ons almal bang 

is, is om alleen te wees.  Daar is natuurlik die uitsondering, wat eensaamheid 

opsoek, maar die meeste van ons vermy dit om vir te lank alleen te wees. 

Ek het hieraan begin dink toe ek so ruk gelede ŉ boek gelees het oor ŉ man wat 

aan solo seiljagvaart om die wêreld deelgeneem het.  Met ander woorde, hierdie 

mans en vrouens het met ŉ seiljag, alleen om die wêreld gevaar.  So reistog kan 

enigiets tussen 3 en 4 maande neem.  Alleen moes hulle wind en weer trotseer – in 

alles is hulle op hul self aangewese.   

Een van die deelnemers bevind hom toe in ŉ storm en in die proses het sy boot 

skade gely.  Toe die storm verby is besef hy met ŉ skok dat hy nie meer die boot 

kan stuur nie.  En onthou, die gebeure speel af, voor gps, voor satelliete, voor 

selfone.   

Kortom gestel, hierdie man en sy seiljag was so goed soos ŉ dobbertjie op die ope 

oseaan.   



Na vele maande van soek kom hulle toe op die man se boot af.   Hy was lankal nie 

meer daarop nie.   

Die enigste bewys dat hy daar was was sy dagboek.  In die dagboek skryf hy dat dit 

nie die vrees of die dors, nie honger of te kort aan slaap of selfs die verlange na sy 

familie wat vir hom die ergste was nie, maar die absolute alleenheid wat hy 

gevoel het. 

Hy het egter bygevoeg, in sy heel laaste inskrywing, dat een ding hierdie 

alleenheid-sonder-perk draagbaar gemaak het.  Alhoewel hy geheel en al alleen 

was, het hy egter met sekerheid geweet en geglo dat God elke oomblik van 

elke dag saam met hom op daardie boot was.  Dit het die alleenheid, die wete dat 

hy gaan sterf, draaglik gemaak.  Die wete dat God met hom was, self toe hy moed 

opgegee het, het hom vertroos.   

Die wete, dat God met hom is, was sy enigste troos en krag binne sy volkome 

isolasie. 

2. 

Dit is natuurlik ŉ ekstreme geval.  Hopelik sal nie een van ons ooit beleef wat hierdie 

man ondergaan het nie. 

Maar weet U?  Baie van ons voel die selfde.  Ons is dalk nie op ŉ boot in die 

middel van die see nie.  Tog is ons netso alleen.   

 Dalk pas ons nie in oor hoe ons lyk of optree nie.   

 Dalk is ons alleen omdat ons oud is, of siek is, dalk is ons alleen omdat dit 

maar net so uitgewerk het. 

Praat jy met sulke mense, miskien het jy dit al self beleef, vertel hulle vir jou dat 

die wete dat God met jou is, terwyl almal jou verlaat en van jou vergeet, somtyds 

hulle enigste troos is. 

3. 

Psalm 139 vers 1-12, die teks wat ons vandag gelees het verwoord die gedagte op 

ŉ merkwaardige manier. 

Die digter kyk na wêreld van sy tyd.  En wat sien hy? 



 Hy sien gevare wat hom van alle kante bedreig.  Miskien was dit vyande.  

Dalk was dit siekte.  Dit kon selfs net sy daaglikse bestaan wees. 

 Verder kyk hy na die wêreld en hy stuit teen die grootheid daarvan.  Hy kyk 

na die sterre, hy hoor die suis van die wind, ŉ kind word gebore en hy kan dit 

nie verstaan nie.  Dink net hoe klein moes die mens van die Bybel gevoel het? 

 Dalk worstel die man met ŉ stuk hartseer?  ŉ Pyn wat alles oorskadu.  Dit is 

onverklaarbaar.  Die gevolg is dat hy nie meer ŉ lewenslus het nie. 

 Dalk was hy geheel en al alleen?  Wie weet? 

Skets ons sy situasie gemeente klink dit nogal bekend.  Dit kan netsowel jou of my 

lewensverhaal wees.  Soos hy is ons ook maar bang.  Soos hy is ons ook maar 

hartseer.  Soos hy voel ons ook maar klein en nietig.  Soos die digter is ons ook 

maar somtyds alleen. 

Sy en ons verhaal eindig egter nie daar nie. 

 Omdat hy weet, omdat hy glo, dat die Here elke oomblik van sy lewe met hom 

is, loop hy met stuk blydskap in sy hart rond. 

 Omdat hy weet God sien dwarsdeur hom, God weet of hy sit of staan, God 

ken sy gedagtes, sy woorde, is hy nie meer so bang nie. 

 Omdat hy glo dat die Here oral is, in die hemel, maar ook in die doderyk, voel 

hy nie meer so verlate nie. 

 Omdat hy weet dat die Here in die ooste is, maar ook in die vere weste, besef 

hy dat hy nie uitgelewer is aan die noodlot nie. 

 Selfs die donker duisternis – daar waar die rowers en wilde diere is, daar waar 

die bose Geeste is – selfs daar is die Here  Hy verander die duisternis in 

lig.  Vir Hom is die nag so goed soos die dag.  Waarom hoef Hy dan nog te 

vrees?  Hoekom moet hy dan nog bang wees? 

 Omdat die Here met ho is, in alle omstandighede, voel hy nie meer so alleen 

nie. 

Die wete broers en susters, dat God met hom is, dat God alomteenwoordig is, 

oorweldig hom.  Dit is te hoog vir sy begrip.  Ons kan nog byvoeg:  Dit vertroos 



hom, dit vul hom met Hoop.  Nou is hy nie meer so bang nie, nou vrees hy nie meer 

so baie nie. 

Die Heidelbergse Kategismus beaam dit.  Dit begin deur te vra:  Wat is ons 

enigste troos in lewe of in sterwe.  En dan antwoord dit dat ons in lewe, asook in 

sterwe, nie aan ons self behoort nie maar aan God. 

Met ander woorde, dit maak nie saak wat ons omstandighede in ons lewe is nie.  

Soos Romeine 8 stel:  nie eers 

 hoger, of naaktheid,  

 gevaar of die swaard,  

 nie bose magte of engele,  

 nie huidige of toekomstige dinge,  

 en ook nie alleenheid,  

kan ons van die teenwoordigheid van God skei nie. 

Dit is netso waar vir wanneer ons eendag sterf.  Self in die dood, daar waar jy op jou 

alleenste is, waar niemand die pad saam met jou kan loop nie – daar is God, aan 

jou sy. 

God is alom teenwoordig. 

4. 

Broers en susters, ons kan saamstem dat God se teenwoordigheid sentraal tot ons 

geloof staan.  Op die wete bou ons ons verhouding met God.   

Maar terselfdertyd is dit iets wat ons baie keer verkeerd verstaan.  Somtyds 

verstaan ek en jy dit verkeerd. 

Baie keer dink ons dat God se teenwoordigheid van ons afhang.  Verkeerdelik 

dink ons dat ons God se aandag, of Sy teenwoordigheid kan afdwing. 

Kyk en luister maar net ŉ bietjie hoe mense praat.  Analiseer net vir ŉ oomblik hoe jy 

oor God dink en met hom praat? 

 Hoe groter die skare is, hoe groter is die kans dat God by die samekoms 

teenwoordig is.  Amper asof getalle God oortuig om ŉ verskyning te maak. 



 Ander kere word gestel dat ons lekker gesing het, of die band vandag weer 

op hulle stukke was, en daarom is God hier met ons. 

 Ons gaan selfs so ver om te sê dat ŉ wonderbaarlik genees was, en daarom 

was God daar teenwoordig asof God nie in elke hospitaal kamer reg oor die 

wereld is nie. 

Hoor ons die teenstrydigheid in hierdie manier van dink.  Hoe is dit moontlik dat ons 

God (die skepper van Hemel en aarde, Gansandere, die Alomteenwoordige) kan 

oortuig om teenwoordig te wees?   

5. 

Die teenoorgestelde is ook waar.  Baie keer dink ons verkeerdelik dat ons slegte 

optrede veroorsaak dat God die kamer verlaat.   

 Ons dink ons sonde,  

 ons haat,  

 ons liefdeloosheid,  

 ons jaloesie,  

 ons wellus,  

 ons gierigheid,  

 ons apatie kan veroorsaak dat God wegkyk,  

 dat Hy sy rug op ons draai sodat ons “Godverlate” is. 

Dink vir ŉ oomblik na oor jou lewe?  Vind daardie woord, daardie daad, daardie 

gedagte waaroor jy die skuldigste voel, wat jou met skaamte vul – God was daar.  

Hy was teenwoordig.  En netso is Hy vandag nog met jou en sal hy elke dag van jou 

lewe met jou wees. 

6. 

Dus gemeente.  Ten spyte van goeie of slegte optrede, ten spyte van ons 

lofgesange en gebede, ten spyte van ons konsentrasie kampe en oorloë was 

en is God altyd teenwoordig. 



Dit moet ons mooi verstaan.  God is God, Hy Is wat Hy is.  Die begin en die einde.  

Hy is nie afhanklik van jou en my nie.  Sy teenwoordigheid kan ons nie afdwing 

nie. 

Alles wat God in hierdie wêreld verrig, Sy redding en verlossing, sy bemoediging en 

vertroosting – dit alles gebeur ten spyte van ons. 

Dit is ŉ gedagte wat ons aan die een kant met angs vul, maar ander kant gee 

hierdie wete ons troos en hoop. 

Dit maak ons angstig want ons weet, soos Jona dit geleer het, dat ons nêrens kan 

vlug waar God nie is nie.  God is orals onder alle omstandighede, goed of sleg. 

Aan die ander kant gee dit ons hoop en vertroos dit ons.   

 Want ons weet dat wanneer almal ons in die steek gelaat het, of van ons 

vergeet het, God met ons is.  Nooit is ons volledig alleen nie.   

 En in die tweede plek, self ons grootste sonde is nie te groot vir God nie.  

Nooit draai Hy sy rug nie.  Nooit verlaat hy die vertrek nie.  

7. 

Maar weet U, alhoewel God se optrede en Sy teenwoordigheid nie van ons 

afhanklik is nie, kan ons woorde, dade en gedagtes veroorsaak dat ons nie 

meer God se hand in ons lewe sien nie. 

Hoe kan ek dit verduidelik?  Met ŉ beeld. 

Elkeen van ons beskik oor ŉ skaduwee. Indien jy in die son staan, kan jy jou 

skadu baie duidelik sien.  Nie waar nie?  Wel, loop die donkerte in, of skakel die ligte 

af en eweskielik verdwyn die skaduwee.  Netso is dit met God se teenwoordigheid in 

ons lewe.  Lewe ons in die lig, is God se alomteenwoordigheid, God se realiteit vir 

ons baie duidelik.  Maar lewe ons in die donker, in die skemer, word God se 

teenwoordigheid, God se realiteit vir ons vaag. 

Dit beteken natuurlik nie dat God verdwyn nie.  Hy is nie weg nie.  Netsoos ons nie 

meer ons skadu (wat selfs in die donker teenwoordig is) kan sien nie, so kan ons nie 

God se hand in ons lewe sien nie. 

 



8. 

Gemeente, wat bly dan oor?  Hoe moet ons lewe met die wete dat God altyd 

teenwoordig is? 

Ek wil die beeld van die skaduwee as sleutel gebruik. 

Ek en jou moet nou in die lig lewe.  Of anders gestel: lewe daar waar God se 

teenwoordigheid die duidelikste sigbaar.  Dit wil sê:  Lewe deur die woord, volg 

sy wet, neem deel aan die gemeenskap van die gelowiges.  Lewe met Liefde 

vir God en jou naaste. 

En verder, vermy die duisternis.  Of eerder:  Vermy dinge, mense, gedagtes, 

emosies wat God se hand in jou lewe verduister. 

Lewe ons op die manier sal elkeen wat ons pad kruis besef dat God teenwoordig is.  

Dat God hier is.  Ja, God is reeds teenwoordig.  Tog kan ek en jy deur ons manier 

van leef God sigbaar maak aan die wêreld. 

Dit is presies wat Jesus hier op aarde kom maak het.  In die volgende 6 weke gaan 

ons stilword in Jesus se geselskap.  Ons sal egter gou agterkom dat Jesus God 

in elke moontlike situasie aan die wêreld sigbaar gemaak het.  Daar waar hy preek, 

en bid, daar waar hy eet en genees.  Ja, selfs aan die kruis het Jesus so geleef dat 

God aan die wêreld sigbaar geword het. 

Mag ons ook die teenwoordige God aan die wêreld sigbaar maak. 

Amen 

 


