
 

Gemeente, ons sluit vandag Sondag 24 Mei – Huiskerk Erediens. 

     Tema: Die moed om te leef na Trauma 

     Teks: Romeine 8:31-39 

     

Youtube Skakel vir virtuele Erediens (Beskikbaar 24 Mei 2020 06h00) 

https://www.youtube.com/watch?v=j7JXaKMOTSs 

 

Indien jy dalk nie toegang tot die videomateriaal van die erediens het 

nie, vertrou ek dat die onderstaande inligting gaan help dat julle as 

gesin/jy alleen iets van die diens sal kan beleef. 

 

Word vir `n oomblik stil en bring dit wat jou pla vanoggend na die Here 

toe. 

 

Votum en Seën 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat hemel en 

aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en 

nooit die werk van sy hande laat vaar nie. 

 

Genade en vrede vir julle van God die Vader …Aan sy liefde is daar 

geen einde nie. 

en van God die Seun…Hy het ons skuld gedra. 

https://www.youtube.com/watch?v=j7JXaKMOTSs


en van God die Heilige Gees…Hy maak ons nuut. 

 

Loflied 280 – Here, Redder groot en magtig 

Here, Redder,  

groot en magtig,  

U oorskou ons lewenspad. 

In u liefde en genade  

het U ook ons hand kom vat 

 

Heer, u leiding bring bevryding   

U het ook my hand kom vat. 

U het ook my hand kom vat.  

 

U, my Redder, groot en magtig,  

U het my ook raakgesien. 

Ek is feilbaar, swak, onseker, 

tog wil ek U dankbaar dien. 

God, my Here – u is Here! 

Vas kan ek op U vertrou, 

vas kan ek op U vertrou. 

 

Lei my, Heer, na dié bestemming  

in u Woord my opgedra.  

Laat my leef en werk met vreugde  

want dit sal volharding vra.  

Heer, u lyding bring bevryding:  

Al ons skuld het U gedra,  

al ons skuld het U gedra. 

 



Kindertyd saam Elané. 

Elané gesels met die kinders en herinner hulle dat Jesus hulle baie lief 

het. Vir enige navrae of inligting oor dit wat sy gedoen het, skakel haar 

gerus: 072 974 1864. 

 

Skriflesing en Preek. 

Ons sluit vandag ons kwartaalreeks af. Ons het die kwartaal stilgestaan 

by die oorkoepelende tema van: Dissipels van Jesus leef met 

emosionele waagmoed.  

 

Vandag staan ons stil by die tema: die moed om te leef na trauma.  

 

Die woord trauma is afgelei van `n griekse woord wat verwonding 

beteken. Op psigologiese vlak verwys trauma na die verwonding van jou 

emosies, jou gees, jou wil om te lewe, jou geloof omtrent jouself en die 

wêreld, jou waardigheid en jou sin vir sekuriteit.  

 

Die traumatise gebeure het so `n impak op `n mens se psige dat 'n mens 

se normale maniere van dink en voel, asook die normale wyses waarop 

'n mens spanning in die verlede hanteer het, nou onvoldoende is.  Die 

traumatise gebeure oorlaai `n mens se natuurlike 

hanteringsmeganismes. Traumatiese gebeure is onnatuurlike en 

onverwagte gebeure. Traumatise gebeure is erge en intense verlies. 

 

`n Mens kan natuurlik wanneer `n mens oor so ingewikkelde en 

komplekse tema soos trauma praat, dit verskillend benader. Vanuit `n 

gelowige perspektief kan`n mens die baie bekende en baie ou vraag vra 



wat 2 woorde bevat, maar waaroor daar al boeke en boeke vol geskryf 

is. 

 

Miskien het jy ook al die twee woord vraag gevra. 

  

Hoekom Here?  

 

Veral in die COVID-19 tyd vra mense baie die vraag: Hoekom Here? 

Here, ek het my werk verloor, my inkomste verloor…hoekom Here?  

 

Die “hoekom Here” vraag, is beslis nie `n nuwe vraag nie. Gelowiges in 

die Bybel het ook die vraag gevra.  

 

My kollega, Dr. Petrus Moolman, het `n paar artikels die afgelope tyd 

geskryf wat `n mens help dink oor die “Hoekom Here” vraag. Ek gaan 

daarom nie weer by dit stilstaan nie (gaan lees dit gerus op NG 

Gemeente Overkruin se website). Kyk onder aktuele artikels. 

 

Ek besef ook dat wanneer `n mens oor trauma praat en ek verwys nie 

hier net na COVID-19 trauma nie, maar ook trauma wat `n mens beleef 

as gevolg van bv die skielike en onverwagse sterwe van iemand in `n 

motorongeluk, dat `n mens `n groot stuk sensitiwiteit aan die dag moet lê 

omdat mense onder andere trauma intens persoonlik beleef.  

 

Elke mens beleef trauma uniek. Trouens dieselfde traumatise gebeure 

word ook verskillend deur verskillende mense beleef. `n Mens moet dus 

baie versigtig wees om veralgemenings te maak wanneer `n mens oor 

trauma praat.  

 



Met dit in gedagte wil ek nie probeer om alles oor trauma te sê nie. 

Ek wil graag saam met jou oor trauma/verliese dink en jou vandag aan 

`n groot waarheid uit God se Woord kom herinner.  

 

Want, sonder om dit vinnig, goedkoop en maklik te laat klink, hoor 

vandag: daar is lewe anderkant trauma. Trauma en verliese hoef jou en 

my nie te verstrengel nie, ons kan met Hoop lewe.  

 

Voor ons gaan saam lees – kom ons bid saam. 

 

Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om vir `n paar minute net 

stil te word. Here, ons elkeen het al, of beleef tans, op een of ander 

manier `n stuk verlies of verwonding. Here, ons bid dat U gees vandag 

met elkeen van ons sal besig wees wanneer ons gesels en verder dink 

oor die moed om te leef na trauma. Amen. 

 

Kom ons lees Romeine 8:31-39. 

 

Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, 

wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar 

Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander 

dinge saam met Hom skenk nie? 

 

Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. 

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: 

Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit 

vir ons. 

 

Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of 



vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 

Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag 

bedreig, dat ons soos slagskape behandel word." 

 

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons 

liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte 

of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of 

enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, 

die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.  

 

Paulus skryf in hoofstuk 8 aangrypend oor God se liefde vir jou en my. 

God wie in verhouding met mense wil leef, God se betrokkenheid in jou 

en my lewe, God se omgee en nabyheid.  

 

God het deur Jesus Christus stukkende, gebreekte verhoudings kom 

herstel. God is nie vêr, op `n afstand en onpersoonlik nie. God is `n 

persoonlike God wat in `n persoonlike verhouding met mense wil leef.  

 

Paulus kan nie anders om na aanleiding van dit wat hy al geskryf het in 

die Romeine brief uiteindelik tot by hierdie gevolgetrekking te kom:  

God is vir ons, wie kan dat teen ons wees?  

 

Hoor die vrae wat hy vra: 

Wie kan ons aankla as God ons vryspreek? Wie kan ons veroordeel?  



Aangeprypenende en sterk regstaal wat ons net weer laat raaksien: Kyk 

wat het, nie ek en jy gedoen om die verhouding reg te maak nie, maar 

kyk wat het God deur Jesus gedoen om die verhouding te herstel. Die 

evangelie, die goeie nuus - God spreek ons vry! Jesus het die prys 

betaal, hy het die oorwinning behaal. 

 

Die feit dat God aan ons kant is, dat Hy ons klaar vrygespreek het, 

beteken natuurlik nié dat lyding nou by ons verbygaan nie. Maar, hier is 

die punt: In swaarkry kan ons juis weet, daar is niks, maar niks wat ons 

van sy liefde vir ons kan skei nie. 

 

Paulus som die Evangelie eindelik hier in 'n neutedop op. Paulus beskryf 

God se liefde vir sy kinders. In 'n wêreld waarin ons omring word deur 

gebrokenheid, is dit juis God se liefde vir ons wat die laaste sê het. Met 

hierdie gedeelte praat Paulus die Romeine moed in, spoor hy hulle aan 

om te volhard, motiveer hy hulle  

 

Ek is seker jy het dit al gehoor, maar hoor dit weer en maak dit jou eie: 

God is lief vir jou. Maak nie saak waardeur jy moet gaan nie, niks kan 

jou van die liefde van God skei nie. Waar is God wanneer ek en jy deur 

moeilike dinge moet gaan? Nie vêr en onbetrokke nie, maar by ons. Hy 

is die een wat sy arms om jou sit en sê: my kind, ek is lief vir jou. 

 

Wanneer ek en jy deur trauma, verliese en slegte tye gaan, kan ons 

weet – God hou ons vas. As jy in ’n doodloopstraat kom en voel: ek het 



niemand nie, kan jy verseker wees: God het jou nie gelos nie. God is by 

jou. 

 

Mag hierdie waarheid van God se liefde jou ook moed gee om met hoop 

te leef te midde van trauma/verliese. 

 

Gebed 

 

Ons erediensdankoffer  

Jy is welkom om jou erediensoffergawe, asook jou maandelikse 

dankoffer deur middel van ‘n elektroniese oorbetaling te maak na NG 

Overkruin, ABSA Tjekrekening 5260 142 552 en Takkode 632 005. Jy 

kan natuurlik ook ons Snapscan-kode (soos onder vertoon) gebruik  

 

 

 

Aankondigings  

Sien ons weeklikse Aankondigings wat per epos uitgestuur is of besoek 

ons webtuiste by www.ngoverkruin.org.za vir meer inligting. 

 

Slotlied 519 - Wees stil en weet: Ek is die Heer 

Wees stil en weet: Ek is die Heer.  

Ek spreek en wind en golwe bedaar,  



Ek sal ook jou getrou bewaar.  

 

Wees stil en weet: Ek is die Heer.  

Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.  

Ek is by jou, Ek gee  jou krag. 

 

Wees stil en weet: Ek is die Heer.  

Kom bring na My  jou kommer en vrees.  

Ek sal vir jou ‘n toevlug wees. 

 

Wees stil en weet: Ek is die Heer.  

Bly waak en bid; volhard in geloof.  

Ek is by jou soos Ek beloof.  

 

Seën  

Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. 

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. 

Die Here is agter jou om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. 

Die Here is rondom jou om jou te beskerm. 

Die Here is bokant jou om jou te seën. 

Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. 

Die drie-enige God is by jou, van nou af 



tot in ewigheid. 

Amen. 

 


