
Blydskap is ‘n bewustheid dat die lewe ’n geskenk is. 

Môregloed 6 Junie 2021 

Aanvangswoord: 

Leef jy jou lewe met vreugde? 

Psalm 30:12 sê: 

“U het my van vreugde laat dans.” 

 

Dit gaan nie oor dans as sulks nie, maar oor die vreugde van die lewe, wat jou laat dans! 

Dans is „n manier van leef, van hoop en vreugde dra in hierdie wêreld. 

Om met die lewe te dans, is „n simbool van hoe ons moet lewe. 

Openlik, avontuurlik, vol vertroue in God, feesvierend voor God. 

Jy kyk met ander oë na die lewe. 

 

Geliefdes, “Soos ‟n blaar na die grond toe val; soos riviere na die see loop; soos skape 

agter hulle herder aanloop – so rig ons nou ons harte op die Here aan die begin van 

hierdie erediens.” 

Seëngroet: 

Gemeente, genade en vrede van God ons Vader van wie die Gees uitgaan,  

Genade en vrede van Jesus Christus wat die Gees na ons stuur,  

Genade en vrede van die Heilige Gees, die Trooster wat elke oomblik by ons is. 

GEBED 

Skrifgedeelte: Lees Psalm 30: 1-13 

Wat is vreugde en….het ons nog regtig vreugde in ons lewe? As jy ‟n foto van vreugde 

kon neem, hoe sou dit gelyk het? As jy die Bybel lees dan kom jy agter dat dit vol prentjies 

van vreugde is. 

Op verskillende plekke in die Bybel lees ons van die vreugde waarmee gelowiges vervul 

is. Dink maar net aan Psalm 16: 11: U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige 

blydskap; en Psalm 30: 6: Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer en 

12: Ek was in rou, maar U het my van vreugde laat dans. 



In Habakuk lees ons van die boer wat sê dat al sou sy vyebome nie bot nie, en sy wingerd 

uitgedroog wees, sy oes misluk het en hy geen beeste het nie – sal hy hom steeds in die 

Here verbly. So ‟n prentjie van vreugde is ‟n prentjie van ten spyte van….ten spyte van 

moeilike dinge vind ek my vreugde in die Here. 

Die belangrikste ding wat ons moet weet van vreugde is dat dit nie gekoppel is aan ‟n 

spesifieke gebeurtenis nie. Ware vreugde kom nie van buite af nie, maar van binne af. 

En wanneer ons Psalm 30 lees, dan lees jy hoe hierdie vreugde oorgaan in lof en 

dankbaarheid.  Ons besef selde dat die Christelike godsdiens ‟n godsdiens van vreugde is. 

Vir ons as gelowiges gaan dit oor die vreugde om mens te wees – om mens te wees binne 

die kragveld van die liefde van God in Jesus Christus. 

Reeds in die Ou Testament, in Sefanja 3: 17, lees ons: Die Here jou God is by jou… Hy is 

vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou…  

In hierdie Skrifgedeelte sien ons God as iemand wat vreugdevol is en die bron van alle 

blydskap is. Is God vir jou die vreugdevolste persoon in die heelal of is dit vir jou moeilik 

om so oor God te dink? Kan jy dink dat God ‟n vreugdevolle, dansende God is?  

Sefanja sê Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in Sy liefde; Hy juig oor jou 

met gejubel! Een van die Engelse vertalings sê dat Hy in die rondte draai en in die lug 

opspring! …so „n amper spontane beskrywing….God is bly oor hoe Hy jou geskep het. Hy 

staan in verwondering oor jou en daar is ‟n vreugde wat in Hom opkom wanneer Hy na jou 

kyk want jy is syne! 

Ek sien God in my gedagtes amper as hierdie borrelende, vreugdevolle God wat die bron 

van alle blydskap is. Hierdie gedagte vind ons ook in die Nuwe Testament. Ons kry hier te 

doen met die vreugde van die soekende God en die ontmoetende God wat jou vind waar 

jy ook al is (soos die herder wat vol vreugde is as Hy daardie een verlore skaap gekry het) 

en dan die vreugde van diegene wat die grootste geskenk van liefde en genade van God 

aanvaar.  

Vreugde en plesier 

Maar ons moet besef dat daar ‟n groot verskil is tussen vreugde en plesier (joy and fun). 

Ons leef in ‟n samelewing wat hul vreugde vind in pret en plesier – as‟t ware „n 

“plesiergemeenskap”. Mense hou graag partytjie met harde musiek. Mense wil hulself nie 

hoor dink nie en nie na ander luister nie. Elkeen moet slegs besig wees met sy eie drome, 



wense en gedagtes. Mense soek na meer en meer plesier – ook in die kerk. Die lewe 

moet ‟n partytjie sonder einde wees, en niemand moet hierdie partytjie bederf nie. 

Vreugde, daarenteen, is langdurig, dit is aanhoudend en konstant…dit is ‟n hele lewens-

ingesteldheid. Vreugde is altyd en vul jou hele wese, terwyl plesier kortstondig is en blote 

tyd-verdryf is. Christelike vreugde maak ons vry van ‟n weghardloop van die lewe want ons 

vind vreugde in God wat liefde is en ons leef daardie liefde uit teenoor ons naaste. 

Wanneer ons besig is met God en ons naaste, dan leef ons vervulde lewens, en dit bring 

vreugde.   

Vreugde en lyding 

Ons weet dat die lewe vol hartseer en pyn is. Baie mense worstel met„n boodskap van 

vreugde te midde van hartseer en lyding en hoe om dit met mekaar te versoen. Ons 

sukkel om ons met die woorde van Jesaja 35: 10 te vereenselwig: Dié wat deur die Here 

verlos is… sal juigend in Sion aankom… hulle sal vol vreugde en blydskap wees; ellende 

en smart sal verdwyn en ook met die woorde van Psalm 30:12: “Ek was in rou, maar U het 

my van vreugde laat dans.U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.” 

As ons soms na onsself of na mense luister is dit opvallend dat een saak vlak in die harte 

van baie mense lê: die behoefte aan vreugde!! 

Mense vra deesdae een vraag al hoe meer: hoe kan „n mens, in tye soos hierdie, in 

omstandighede soos wat ons op die oomblik beleef, nog met vreugde leef? Mense wil 

vreugde ervaar, hulle wil bly mense wees, hulle wil hulle lewens sinvol ervaar…. maar as 

jy kyk na wat rondom ons aangaan, in ons gesinne aangaan…. In ons harte aangaan… 

dan steel dit al ons vreugde!!  

Maar hoor wat sê God vir ons: “Om vreugdevol te leef, is „n opdrag van Hom!!  Filippense 

4:4 sê dit ook vir ons: „Wees bly‟. En ook Psalm 30. 

Want vreugde, leer God ons, is in „n sekere sin, een van die grootste geheime van die 

lewe!! 

Hoe maak ons dan met lyding, wreedheid, ongeregtigheid en hartseer in die wêreld? Maak 

ons asof dit nie bestaan nie? Asof alles dan nou net vreugde is?  

Daar is geen manier om te kompenseer of te vergoed vir die pyn in hierdie wêreld deur te 

verwys na „n wêreld anderkant ons wêreld nie. Die foto van hierdie wêreld is nie „n prentjie 

van vrede en vreugde nie. Dit is „n prentjie van pyn en lyding.” 



Staan vreugde dan teenoor al die pyn, lyding en hartseer? 

Jurgen Moltmann, „n bekende Duitse teoloog, het hieroor geskryf en hy skryf dat vreugde 

nie teenoor pyn, lyding en hartseer staan nie. Dink aan hierdie vrae wat mens al soveel 

keer gehoor het: Hoe is God betrokke by lyding? Is God in beheer wanneer iets soos „n 

pandemie die wêreld tref; of…. is God „n God van liefde? Moltmann probeer dan hierdie 

vrae beantwoord vanuit die liefde…..die liefde wat daar in God is. 

Hy sê, “Die geheim van die lewe is liefde. Liefde laat ons onsself oopstel vir al die 

ervaringe van die lewe.  Liefde maak dat ons vol vreugde is maar terselfdertyd ook 

kwesbaar. Uit liefde kan ons lag én ons kan ook huil….... Hoe dieper die liefde ons intrek 

in die lewe in, hoe dieper is ons belewenis van die lewe…..hoe dieper ons ervaring van 

vreugde, hoe dieper word ons kapasiteit tot hartseer ook. Hierdie is die spanning wat deel 

vorm van „n lewe van liefde. Ons kan nie vreugde sonder die hartseer hê nie.” 

So, hier is die geheim: God is groter as al hierdie vrae (Is God „n God van liefde óf is God 

in beheer?) Want Liefde is dieper as vreugde en liefde is dieper as hartseer. Ons moet die 

liefde najaag. Want dit is wie God is…..God is liefde! 

Liefde is die oorsprong – die begin van alles. Dit is nie die reaksie op iets wat verkeerd 

gegaan het of reggemaak moet word nie. Dit is die Bron.  

Ons kan só maklik probeer om vrae oor pyn en lyding en swaarkry té vinnig en té maklik te 

probeer beantwoord. Ons kan ook só maklik probeer om onsself teen pyn en hartseer te 

beskerm. Wanneer ons verwond is en ons onttrek aan ons liefde vir die lewe, verloor ons 

die belangstelling om régtig te leef en word ons apaties (sonder passie, sonder gevoel).  

Die lewe is dan nie meer „n geskenk nie.  Dan ervaar en voel ons nie meer die 

teleurstelling, die ongeregtigheid en die pyn nie, maar dan lewe ons ook nie regtig meer 

nie! Ons harte het hard geword. Ons harte het harte van klip geword. Niks raak ons meer 

diep aan nie, nie goed óf sleg nie, en dit is die eerste tree na die dood. Die dood van „n 

mens se siel kan gebeur voor die dood van „n mens se liggaam. 

 „n Lewe wat vreugde net ter wille van plesier soek, sal verlep. „n Lewe wat geanker is in 

die Bron van liefde, sal floreer. Soms sal daar hartseer wees en soms sal daar vreugde 

wees. Maar selfs die hartseer sal kom vanuit „n plek van vreugde, omdat die diepste Bron 

die Liefde is – God is liefde en dit is die grootste geskenk wat ek en jy ooit kan ontvang. 



Rom 5:20 praat van, “... en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die 

genade geword.” Ons sou seker ook kon sê, “... en hoe meer die lyding geword het, hoe 

meer het die onvoorwaardelike liefde geword.” 

Die vreugde waartoe God ons opdrag gee, is egter nie vreugde wat ons vir onsself kan 

skep nie….ons kan dit net ontvang!    Hoor dit net weer   ons kan ware vreugde net 

ontvang as „n geskenk uit God se hand.   

Ware vreugde is dankbaarheid!! Dankbaarheid vir die feit dat ek vandag, in hierdie dag 

wat God vir my gegee het, nog kan leef, al is alles in hierdie dag nie reg nie. Wanneer ek 

en jy besef my lewe is „n geskenk uit die hand van God en God wat van my en jou vra nie 

om net self vreugde te ervaar nie, maar ook om die bron van ander se vreugde te wees, 

dan beleef jy ware vreugde!!  Juis omdat hierdie dag, en elke dag, deur God aan my en 

jou gegee is, en omdat, sê Filippense 4:5, in hierdie dag God so naby aan my en jou is!! 

Want al kan alles in hierdie dag hoe verkeerd wees…. God is by ons.  

Afsluiting: 

Ware vreugde is een van die vrugte van die Gees…. m.a.w as God se asem binne in my 

is, is ek met vreugde gevul!! Dit is hierdie dankbaarheid vir die geskenk van lewe elke dag, 

wat my met vreugde vul. 

Ware vreugde is nie om „n „masker van geluk‟ op te sit nie. Ware vreugde beteken dat ons 

die blydskap wat in ons is moet uitleef, die vreugde wat ons het omdat ons lewens „n 

geskenk van God is en ons die liefde van God in ons moet leef! 

Iemand het op „n keer gesê: “Vreugde beteken nie dat lyding afwesig is nie. Vreugde is die 

teenwoordigheid van God.”  

Mag Abba Vader die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, 

dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees! (Rom 15:13) 

Kom ons bid saam: 

Vader, Skepper van Hemel en aarde, ons loof en prys U!! Vader kom blaas U asem in my, 

kom vul my met U gees …dat ek ook die vrug van vreugde kan dra asb  

Vader om ook vanoggend net te kan sê: “Dankie vir vandag ek wil vandag opnuut my hand 

in U hand sit en saam met U wandel!” Leer my om my vreugde in U te vind…. Amen.  

Slotlied: 



Flam 34 – Here, U is my lewe 

Seën: 

Wanneer ons vanaf hierdie erediens uitmekaar gaan, betree ons die erediens van die 

lewe…  

Gaan die wêreld tegemoet: dans, lag, sing en skep. 

Gaan die wêreld tegemoet: neem risiko‟s, verken, ontdek en wees lief. 

Gaan die wêreld tegemoet: glo, hoop, stry en onthou. 

Gaan nou, en onthou Jesus het sy Gees vir ons gegee!  


