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God Is Trou Te Alle Tye  
  
*2 Korintirs 1:1-11 * 
  
*God se trou en bemoediging te midde van lyding en moeilikheid* .** 
  
As daar darem nou een ou in die lewe was wat sy deel gehad het van 
moeilikheid, dan was dit Paulus. Alles het met hom baie goed gegaan in die 
lewe, tot daardie dag toe hy op die Damaskuspad op sy segetog was om 
Christene te gaan uitroei. Daar het hy vir Jesus ontmoet, en daar het sy 
probleme begin, want van daardie oomblik af het die duiwel alles in sy 
vermoë gedoen om Paulus te stuit. Paulus was baie bang na sy 
Damaskuservaring, want hy was blind en in die genade van die mense wat hy so 
wreed vervolg het. Hulle kon hom net daar en dan doodmaak, en hy kan homself 
nie eers verweer nie. En daar het hy vir die eerste keer God se genade 
ondervind, toe die einste mense vir wie hy wou vervolg, hom in liefde en 
deernis versorg het totdat hy weer kon sien. As Paulus op daardie oomblik 
geweet het wat verder op hom sou wag, wonder ek of hy ooit dieselfde besluit 
sou neem. Maar God se liefde het hom gedra deur daardie eerste moeilike treë 
wat hy moes gee as splinternuwe Christen. Moeilik was dit inderdaad, want sy 
mede-Christene het hom nie vertrou nie - hy was inderdaad die groot krag 
agter die wrede vervolgings! Boonop wou die ander Fariseërs hom ook nie meer 
tussen hulle verdra nie, want hy het mos nou die kluts kwyt geraak. Dit het 
baie harde oortuiging gekos om uiteindelik aanvaar te word deur ander 
Christene. 
  
Maar hierdie was maar net die begin van die smarte, want toe hy uiteindelik 
vertrek op daardie opwindende sendingreise waar hy die wonderlike Evangelie 
van Jesus Christus kon gaan uitdra aan die wêreld, wou die wêreld nie 
saamspeel nie. Talle kere is hy weggejaag soos 'n brandsiek hond. In die 
volgende klompie jare is hy etlike male in die tronk gesmyt onder haglike 
omstandighede, vasgeketting in 'n vuil, koue, donker klipkelder. Hy is 
dikwels geslaan. Hy is selfs gestenig - met klippe gegooi tot hy vir dood 
daar onder die rommel gelê het. Hy het lyfstraf gekry - geslaan met 'n gêsel 
totdat die bloed oor sy rug gestroom het. Hy het skipbreuk gely toe die skip 
waarop hy gereis het in 'n geweldige storm gesink het (en die NSRI was nie 
eers daar om hom te red nie!). Paulus moes die droefheid ervaar van 'n 
gemeente wat geskeur het toe party gemeentelede net vir hom (Paulus) wou hê, 
en ander weer vir Apollos as hulle predikant wou hê (Klink bekend nê!). 
Paulus was dikwels in trane as hy moes verneem dat 'n gemeente waar hy sy 
hele siel in gestort het om die mense op te hef en van Jesus te leer, 
afvallig geraak het en onder mekaar stry en baklei. 



  
Tussen al hierdie dinge deur het die arme Paulus nie 'n salaris ontvang vir 
die werk wat hy gedoen het nie. Nee, hy moes tente maak om aan die lewe te 
bly, en so tussen die werk deur het hy nagte deur gewerk in die gemeente. 
Daar was die geval toe een van die gemeentelede laatnag onder sy preek aan 
die slaap geraak het en by die venster uitgeval het. Nadat Paulus hom 
bygekry het, het hy net weer rustig voortgegaan en verder gepreek! 
  
'n Mens vra jouself af: Wat het Paulus gedryf om deur al hierdie moeilikheid 
en pyn en drama en doodsgevaar aan te gaan? Om Paulus se eie woorde te 
gebruik: ".*....  want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter 
wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur 
Christus.*" Paulus het vroeg in sy lewe as Christen reeds hierdie waarheid 
geleer: Jesus is elke tree van die pad saam met hom. Jesus was daar vir 
Paulus wanneer hy in die vieslike kerker gesit het, seer geslaan en 
ysterboeie aan sy hande en voete. Jesus se bemoediging was so groot, dat hy 
en Silas te midde van die lyding kon lofliedere sing en steeds bly wees dat 
hy waardig ge-ag word om vir Jesus te ly. So aansteeklik was sy blydskap dat 
die geharde tronkbewaarder en sy hele gesin daardie nag nog tot bekering 
gekom het. Deur al die swaarkry en doodsgevaar wat Paulus in sy lewe gegaan 
het, het hy geweet dat hy beslis nie alleen is nie. Watter wonderlike wete 
dat Jesus, wat self deur nog groter smarte was, hom wat Paulus is op die 
hande dra deur al hierdie dinge deur. Maar daar was ook 'n ander element: 
mede-Christene wat vir hom gebid het. "*Daartoe werk julle mee deur vir ons 
te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal 
baie Hom vir ons dank.*" (vers 11) Jou gebed vandag vir iemand wat die 
evangelie uitdra is baie belangrik. Daar is talle verhale van evangeliste 
wat deur doodsgevaar gedra is deur gebede van gelowiges. 
God belowe ons nie 'n pad van maanskyn en rose as ons Hom volg nie. Maar Hy 
belowe ons dat Hy elke oomblik met ons sal wees en ons bemoedig. Die tema 
van hierdie bemoedigende boek, 2 Korintirs, kan dalk lees: "*God se trou en 
bemoediging te midde van lyding en moeilikheid*." Mag jy dit vandag so 
kennelik ondervind. 
  
Louis Nel 
(NG Kerk Noordkus) 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 



Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


