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SONDAGOGGEND 24 OKTOBER 2021 

Moenie bang wees nie 

 

Ons lewe in ’n wêreld vol gebrokenheid, pyn, seerkry, haat en onmin.  Natuurlik is daar 

soms, liefde en vrede.  Maar julle weet ek het al ’n paar keer gesê, dat jy kan op net een van 

drie plekke in jou lewe wees.  Onthou julle nog? 

• Jy is of die moeilikheid of trauma of slegte situasie. 

• Of jy is nou net deur ’n slegte situasie. 

• Of jy is op pad na ’n slegte situasie. 

Dis soos die lewe is en dit het so geword het na die sondeval.  Vol boosheid, pyn, hartseer 

en moeilikheid.  

Nou is die vraag wat doen God omtrent dit?  Wel die antwoord is, Hy help.  Hy troos, Hy 

lei.  Dis waarom Jesus gekom het: 

• God wat mens geword het. 

• God wat sonde op Hom neem.   

• God wat versoeking verstaan.   

• God wat self moeilikheid beleef het.  

• God wat in Jesus moeg geword het, teleurgesteld geraak het, die dood in die gesig moes 

staar.   

God het ons nie so gemaak en gelaat staan nie.  Die Woord is vol bewyse van God se troos 

en vertroosting in tye van swaarkry.   

Kom ons lees van God se karakter. Jesaja praat met God se kinders in nood en hoor hoe 

bemoedig God hulle en omdat ons in Jesus glo, ook vir ons.   

 

Jesaja 41:8-10 

Jy, my dienaar, Israel, Jakob vir wie Ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie Ek liefhet, 

9 jy, vir wie Ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het 

ek gesê: Jy is my dienaar, Ek het jou uitverkies, Ek het jou nie verwerp nie. 10 Moenie bang wees nie, 

Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, 

met my eie hand red Ek jou. 

 

Wat is jou grootste vrees? 
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Ek dink dit wissel van persoon tot persoon en van lewensituasies waarin jy jou bevind. 

Seisoene, dalk is jy in die “lewenswinter.” Die realiteit is dat vrees universeel. Ons beleef van 

tyd tot tyd goed wat ons bang maak.   

• Dalk is jy bang wat gaan van jou kinders word, veral as hulle rebels is en nie gesag wil 

aanvaar nie.   

• Dalk lê jou vrese op ander vlak.  

• Dis dalk ’n siekte wat jou aftakel of een van jou familielede of vriende.   

• Dalk is dit die dood van ’n geliefde waarmee jy worstel.   

• Of dalk is dit jou werk wat jou bang en bekommerd maak.  Het jy nog ’n toekoms? 

• Of finansies. 

• Kom ons wees eerlik kommer en vrese is deel van ons lewe.   

Nou is die vraag wat ek het en dalk jy ook het, so as ek dan vasgevang is in een of ander 

angs of vrees of bekommernis:  

• is dit dan ’n teken van ’n swakkeling  

• of is ek dan ongelowig,  

• of nie ’n kind van God nie.   

Want mense dink mos as jy kind van God is dan is al jou probleme sommer ook weg.   

Wel meer as 300 keer in die Bybel sê God dat ons nie moet vrees of bekommerd wees nie.  

Dis die wonder van God, dat Hy juis weet dat vrese en kommer ons daagliks oorval en dat 

Hy ons graag daarmee wil help.  

Nou is die vraag wat by my opkom, as ek vrese en kommer het, moet die een wat tog sê 

“Ek moenie bang wees nie,” die vermoë hê om my wat bang is te kan help.  Mense sê dit vir 

mekaar; “Ag man hou op worrie,” asof ons elkeen ’n skakelaar het wat vrees en kommer kan 

af en aan skakel.  Nee as ons bang is of bekommerd is ons het ’n Goddelike ingrype nodig.  

So wie is die God wat ons wil help. 

 

Jesaja 41:1-4 

Bly stil en luister na My, eilande, maak julle gereed, volke, staan nader en stel julle saak, laat ons die 

saak uitmaak. 2 Wie is dit wat hom uit die ooste laat opstaan het vir wie elke voetstap oorwinning 

bring? Wie gee nasies aan hom oor, onderwerp konings aan hom? Sy swaard en sy pyl en boog laat 

hulle verdwyn soos stof voor die wind, soos dwarrelende stoppels. 3 Hy agtervolg hulle en trek 

ongehinderd voort, sy voete raak nie eens grond nie. 4 Wie het dit bewerkstellig, dit gedoen? Wie het 
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die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste, en wanneer die 

laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees. 

 

Wat ‘n prentjie van God.  Hy praat hier met die ander lande en sê vir al die omliggende lande: 

“Bly stil, Ek is God, Ek oordeel, Ek stel regerings aan.” Hy, God, alleen is die Here van die 

heersers en die Koning van die konings.  

 

Wie is in beheer? 

 

Jesaja 41:4 

Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees. 

 

Baie keer as slegte ding met ons gebeur dan is dit asof ons vir God wil verhoor.  Ons sal dit 

dalk nie so reguit sê nie, maar die vrae wat ons vra klink soos ’n verhoor. 

“Waar was U toe hierdie ramp ons getref het” 

“Waarom laat U dit toe? 

“’n God van liefde sal nooit so iets doen nie.” 

Dis niks anders as om God in die beskuldigdebank te laat staan en te pepper met vrae.  

God kan nooit tot verantwoording geroep nie, want Hy is God en ons is nie. Dit is God wat 

met jou is om te versterk en te help. God is in alles in beheer, en het ’n “track-record” het van 

’n goeie God, wat deernis met elkeen van ons het.   

 

Wat belowe God? 

 

• Ek is by jou 

 

Jesaja 41:10a 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou 

 

Julle wat kinders het, weet wat gebeur wanneer jou kinders nagmerries het of groot skrik of 

seerkry. Wat is jou reaksie of woorde gewoonlik? “Toemaar pappa/mamma is by jou.”  En 

gewoonlik raak die kind dan rustig.  Hoekom?  Omdat hy of sy glo en ervaar my pappa of 

mamma is by my.   
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As jy al ooit amper verdrink het, kan jy net die verligting beskryf as jy sien die 

lewensredder is by jou.  Dit is belofte wat God maak.  “Moenie bang wees nie, Ek is by jou!” Die 

God wat ons nou nou gesien het, die Koning van die konings, die Opperheerser, is by jou en 

my.   

Dit beteken nie dat ons nie deur beproewings en swaar kry sal gaan nie.  Ons kan weet al 

moet ons die dood in die gesig staar, Hy is daar.   

 

Psalm 23:4 

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en 

u staf dié vertroos my. 

 

En die gedeelte wat ek soveel keer hierdie jaar gelees het, is die belofte van God waaraan jy 

vashou.   

 

Romeine 8:31b 

God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 

 

God is nie net by jou as gevolg van die feit dat Hy alomteenwoordig is nie, maar Hy is by jou 

deur Sy genade en liefde en voorsiening en vertroosting, daarom hoef jy nie meer bang te 

wees nie.   

Hoekom?  Want jy is Syne.  Hy het jou gemaak, Hy het jou gevorm, Hy ken jou Naam, Hy 

staan jou by en Hy red jou.   

 

Jesaja 43:1-3a 

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek 

verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 2 As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, 

deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die 

vlamme sal jou nie brand nie, 3 want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.  

 

God is nie net by jou nie, hoor hierdie amazing tweede belofte wat God gee vir die wat bang 

en bekommerd is.   

 

• Ek is jou God 
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Jesaja 41:10b 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.  

 

Moenie bekommerd wees nie, “do not be dismayed” beteken: be not broken  

Hoekom nie?  God is ons God.  Ons is nie net deur God gemaak nie, ons is deur God 

gekoop deur die bloed van Sy Seun aan die kruis. En deur ons geloof in Hom, is ons nou 

kinders van God en is God ook ons God.   

En kyk mooi wat daar staan.  God sê nie vir die wat bang en bekommerd en angstig is: 

“Ruk jouself reg nie.”  Nee sagkens sê Hy: “Moenie bang wees nie, Ek is jou God.”  Nie “Ek is ’n 

god nie.”  Nee! 

 

Jou God 

 

Die god wat ons dikwels van God maak as ons angs beleef en bang is, is so klein godjie wat 

nikswerd is nie.  Maar God is groot en goed en almagtige. Daarom as jy bang is weet dit, jy 

het die God, bo alles, die enigste lewende Here, as jou God, jou bron van hoop, jou veilige 

rots.   

 

Psalm 46:10-11 

Wees stil en weet Ek is God! Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” 

12Die Here, die Almagtige, is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. 

 

En as jy swak voel van kommer en angs en dit lyk asof die wêreld en die omstandighede elke 

bietjie lewe uit jou uitdruk.  Moenie bang wees nie, God versterk jou! 

 

• Ek versterk jou 

 

• Jesaja 41:10c 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou,  

 

Die meeste keer voel ons die ding wat ons bang maak hier binne.  Gewoonlik ’n pyn op die 

bors.  So ’n drukking. En dit is “immense.”  Dit voel soms asof angs jou van binne af opvreet. 
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Ek het dit nie in boeke gelees nie, maar self ervaar.  Dis dan wat God kom en deur Sy Heilige 

Gees, die groot Vertrooster, as jy na Hom toe sal draai, die vrede gee wat alle verstand te 

bowe gaan.   

 

• Ek help jou 

 

Jesaja 41:10d 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek 

help jou,  

 

Wie sal jou help?  God.  Ja dalk nie op jou manier nie, maar weet dit dat as jou huidige 

omstandighede is soos dit is of dalk as jy dalk later in op ’n slegte plek is, en jy bring jou angs 

en kommer na God, sal Hy jou help en al verander dit nooit nie, sal Hy jou help om ook deur 

dit te gaan.  Hy is immers die Pottebakker en jy die klei. En ons breek maklik.  En Hy maak 

maklik reg.    

 

2 Korintiërs 4:7-9 

Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus 

van God, nie van ons nie. 8 In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor 

raad verleë, maar nie radeloos nie; 9 ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond 

neergegooi, maar nie vernietig nie. 

•  

Hoekom nie? 

 

• Ek hou jou vas  

 

Jesaja 41:10e 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek 

help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. 

 

Soms voel jy op die grond gegooi.  Jy sit in sak en as.  Dis God wat jou sal vashou.  Hierdie 

is baie persoonlik.  Hierdie is baie naby.  Zoom en Skype vashou is nie moontlik nie.  Nee 

God is so naby aan jou in die tye van jou grootste krisis, sal Hy jou vas hou, regop hou.  Pille 
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kan korttermyn help, en drank sal jou tydelik laat vergeet, maar iemand wat deur God 

vasgehou is in tye van groot nood, weet dit.   

Jy sal iets van God se spesiale genade; en krag en beskerming en bewaring ervaar, maak 

nie saak wat voorlê nie. Hy hou jou vas!!! So hoe hanteer ons ons vrese en bekommernisse 

prakties? 

 

Hoe om vrees te oorkom? 

 

• Erken jou vrees - Ons kan niks hanteer wat ons nie erken nie. Ons moet eerlik met onsself 

wees en daardie vrese in die gesig staar. 

• Hoekom? - Hou op om te vra, "Hoekom het dit gebeur?" Wanneer dit met jou sleg gaan, vra 

eerder vir God, "wat kan ek hieruit leer?" 

• God weet - God sal nooit onkant gevang word oor jou omstandighede nie, Hy sal nooit 

verras word nie.  Hy is soewerein en weet alles. Hy ken jou toekoms. 

• God is groter as… - Herinner jouself gedurig dat God groter is as wat jou vrese en 

omstandighede is.  God is die almagtige God. Die skepper van alle dinge.  

• Vertrou God in jou vrese  – Dit het ons nou net gelees.  Hy is by jou, Hy is jou God, wat 

jou sal sterk maak en help en jou sal vashou.  

 

Psalm 56:4 

Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. 

 

Een van die eerste dinge wat vrees aanval is ons gebedslewe, ons vertroue in God. Die duiwel 

maak ons baie besig met ons probleme. Gebed is 'n teken dat jy jou vertroue op God plaas. 

As jy bid, sal jy die moed ontvang om jou vrese in die gesig te staar. 

 

• Verander jou fokus - Jy kan vaskyk in jou omstandighede tot jy blou in die gesig is, dit 

sal nie verander nie.  Hoe meer jy tob oor jou omstandighede, hoe meer gaan dit jou insuig 

en opeet, sodat jy naderhand ’n emosioneel wrak is.  Daar is dalk iets in jou lewe wat nie 

kan verander nie, moenie bang wees nie. God hou jou vas!!  

 

Hebreërs 13:6a 

Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: 
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So wat hoor ek.  Dramas en traumas en pyn en siekte en nood en eensaamheid en 

verworpenheid en bitterheid is deel van die lewe.  Die keuse is joune, hoe jy dit gaan hanteer?   

 

Vrees of geloof? 

 

Geloof is dit. 

 

Hebreërs 11:1 

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons 

nie sien nie. 

 

Geloof is om aan God vas te hou, sonder om te weet wat die uitkoms gaan wees nie.  Vrees 

is om dit wat nou met jou gebeur, in die toekoms te laat uitspeel, sonder God en dan maak 

dit jou bang. 

Sê nou maar jou ergste vrese word waar. Werksverlies, siekte, dood, weet dit.  Niks kan 

jou skei van die liefde van God nie.  Dit kan ek getuig as ek terugkyk oor my lewe en ek die 

tientalle pynvolle, angswekkende oomblikke herleef.  Van siekte, kanker, deur ’n gewapende 

roof, dood van ouers, finansiële swaarkry, ens. Kan ek terugkyk en sien hoe God my deur 

elkeen van dit gebring, al het ek nie gedink dit sou moontlik wees nie.   

Wat kies jy?  Vrees of God? 

 


