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Ek lees gisteraand ‘n oordenking wat Lukas du Preez elke dag uitstuur, oor Jes 2:22  “Moenie 
op mense staatmaak nie; hulle blaas so maklik die laaste asem uit.  Hulle is min werd”  
Onmiddellik het my gedagtes gehardloop na alles wat in ons land en in die wêreld gebeur.  
Regerings is besig met drastiese maatreëls om die verspreiding van die Corona-virus te 
minimaliseer.   Maatskappye is besig met miljoene rande se navorsing om ‘n teenmiddel vir die 
virus te ontwikkel. Elke mens is persoonlik verantwoordelik om veilig te lewe deur hande te was, 
maskers te dra.  
Die probleem is dat ons so maklik op mense vertrou en nie werklik op God nie.     
Ons lees in Jer 17:5   “So sê die Here: Daar rus 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense 
stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai;…” 
 
Die boek Jeremia is 'n boek ryk aan Godsopenbaring, van God se groot genade oor die mens.   
"Jeremia se opdrag as profeet bring hom in konfrontasie met baie  mense:  - die konings oor 
hulle politieke beleid, - die priesters oor hulle vals godsdiens,  - die volk oor hulle sondes.   
Mense se weiering om aan God die regmatige plek in hulle lewe te gee en om voor sy wil te 
buig, bring spanning en lyding vir Jeremia mee.  Soos hy moet ook ons in tye van spanning en 
teenstand onsself telkens weer daartoe bring om die gebed van die Here Jesus Christus te bid:  
'Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.'(Mark 14:36)"(Bybel in Praktyk 1993:1064) 
 
Die Kerngedagte is:   Vertrou op God en nie op mense nie. 
Daar is drie sake in Jer 17:1-13: 
 
1    DIE EERSTE:   verse 5-8   - sonder God - 'n kaal en uitgedorde bossie 
                                                    - met God       - 'n immergroen struik 
Wie van u het al deur die Karoo gereis in die winter of in 'n droogtetyd?   

• Die karoobossies staan daar maer en uitgeteer en 'n mens kan nie glo dat daar nog lewe 
in hulle is nie.    Hulle lewe maar net-net.   Daar is vir hulle nie genoeg vog en water om 
welig te groei en lowergroen te  groei  nie. 

Þ So is dit met die mens wat sy vertroue op mense stel. 
En juis in hierdie tyd van inperkings, regulasies, die sluimerende virus, alles wat   
ons moeg en moedeloos maak, in hierdie tyd moet ons op God vertrou.   By Hom 
is ons ‘n immergroen struik, want Jesus Christus is die Lewende Water. 

• "Die immergroen plant staan teenoor die kaal bossie.   Die immergroen plant,  steek 
sy wortels na die lopende water, na God self, uit en kry voortdurend nuwe krag.    
"Ons verkiesing vra van ons verantwoordelikheid.  Ons moet nooit die idee kry dat ons 
daaglikse handel en wandel los staan van ons godsdiens nie.   

v Godsdiens is veral dit waarmee ek my van Maandag tot Sondag besig hou.  
Dit is nie net my besoeke aan die Kerk nie.   Dit is nie net my formele godsdiens nie. 
Jer 17:10  “Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, Ek laat die mens kry wat  
                    hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen.” 



 
2    DIE TWEEDE:   Jer 17:9  Die hart is bedriegliker as enigiets anders,…”  
                                    Jer 17:10  “Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand…” 
 
Dit gaan in hierdie tweede saak daaroor dat mense mekaar maklik  'n rat voor die oë kan draai.   
 “Mense kan mekaar wel bedrieg.    God peil egter mense se  diepste bedoelings.”  Om eerlik te 
bly en jou verlossing in en deur Jesus Christus te soek, is om totaal op God te vertrou. Dit 
beteken om nie op prinse of op jouself te vertrou nie. Ons redding is deur Jesus Christus alleen. 
 
 
3    DIE DERDE Jer 17:13  “Here, Hoop van Israel, wie van U af weggaan, kom bedroë 
daarvan af; wie van U af wegdraai, is vir die dood opgeskryf, want hulle verlaat die Here, die 
bron van die lewe.” 
 
Die belangrikste in ons Skrifgedeelte is, om by God self te wees! 

• Hy is die Bron van die lewe. 
• Hy is die standhoudende stroom wat immergroen plante voed. 
• Net by Hom is daar skuiling. 

 
- Die beste plek om te wees is in God se hand.     
- Ons moet mekaar se hande vat in die geloof om God te aanbid. 
Daarom sing ons die pragtige beryming van Ps 73:12 berymd deur Totius:  
- Dit is alleen in en deur Jesus Christus dat daar vir ons lewe is. 
         
         "Wie ver van U sy weg wil gaan, 
           stap op 'n donker afgrond aan. 
           U roei hul uit wat U gesmaad het,  
           in troueloosheid U verlaat het. 
 
           Maar dis my goed, my saalge lot, 
           as ek naby is by my God. 
           Ek het my hoop op God gestel 
           om al sy werke te vertel."     (Ps 73:12 berymd) 
   
AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


