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Jes 41:7d  “Die ambagsman praat die goudsmid moed in, die een wat die metaal uitklop, praat hom wat 
dit aanmekaar smee, moed in. Hulle sê: “Die smeewerk is goed!” Dan slaan hulle die beeld met spykers 
vas dat hy nie omval nie!” 
 

Alle afgode val om.   Alle afgode moet met spykers vasgeslaan word om nie om te val nie.    Die 
vraag is of daar afgode in ons lewens is.   Nou as ons wiele besig is om af te val, as ons besig is 
om in tye van omwenteling en verandering en swaarkry te wankel en om te wil val, moet ons 
ondersoek wat die oorsaak is.    Nou is dit so dat groot nood ook groot swaarkry veroorsaak.    
Daarom as ek nie meer salaris kry nie, as ek my werk verloor, as ek terminaal siek is, as ek baie 
swaar kry, wat gebeur met my.    Baie mense gaan soek hulle toevlug op baie ander plekke.    
 

So lees ons dat die wat afgode het van goud of silwer of hout, die afgode met spykers moet 
vasslaan sodat hulle nie omval nie.   Daarom as ek ‘n afgod maak van my werk, my geld, my 
lewe, my ontspanning, my sport, my motor of watookal, dan moet ek verseker dat die afgod van 
my staande gaan bly.     Dan moet ek die afgod op ‘n manier in stand hou en regop hou.     Die 
vraag:  Het ons nie as samelewing, as wêreld ook as individue,  tegnologies so gevorderd geraak 
dat ons uiters hard moet werk om alles in stand te hou nie.  Ons vertrou op uiterlike dinge, op 
sake, op mense, my bankrekening, my salaris en selfs op die kerk as instituut nie.    
 

Die kerk is die voertuig waarop ek ry.  Die kerk moet sorg vir my kinders se katkisasie, die kerk 
moet sorg vir my geestelike welstand.     
 

Of 
 

Is ek soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is?     Psalm 1:3: 
 

3  “Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en 
waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.” 

  
Ons as christene hoef nie vol bekommernisse te wees oor die lewe nie.   Daarom of ons dit wil 
erken of nie, die mens kan nie sonder God lewe nie.   Veral nie in tyd van omwentelinge en 
gevaar nie.”   (vd Merwe)  Ons moet altyd aan God vashou.  God is ons redder en bewaker.  God 
is ons rots.   God is soos ‘n fontein met lewende water.    As jy jou geloofswortels diep in die 
Woord ingeslaan het en daaruit jou lewenskrag en troos put, dan kan daar maar enige probleme 
kom, jy staan vas en seker gewortel in God.    Vanuit die Woord gee God ons krag deur die 
Heilige Gees.  Vanuit die Woord kry ons die versekering dat ons nooit alleen is nie.  Vanuit die 
Woord kry ons die sekerheid nie net vir die huidige lewe nie, maar ook vir die lewe wat kom.      
Ons kan dan ook vrugte dra uit dankbaarheid.  Daarom is ons christene wat nie net in Jesus 
Christus glo nie, maar in Hom geplant is deur die Heilige Gees en in en deur Hom lewe. 
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