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Watter goed is daar in swaarkry?   Die Psalmdigter sê  in vers 71: 

“Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.” 
Vir ons as mense klink dit nie logies nie, dit is goed om swaar te kry. Die vraag is natuurlik wat beskou 
ons as swaarkry.   Volgens ABBO se beradingsartikel van 2 Sept 2009, kan ons 5 partye identifiseer wat 
betrokke is by ons swaarkry.    

• “Ander mense maak my seer deur hulle sonde. Bv. ‘n man verlaat sy vrou vir iemand anders.  
•   Ekself is betrokke by my lyding. Ek maak mense seer met my optrede. 
•   Adam is ook betrokke by my swaarkry. Adam se sonde het sy hele nageslag in ellende    

  gedompel.  
•   Satan veroorsaak ook lyding. Hy 'n leuenaar, ‘n brullende leeu, ‘n verleier.  
•   God is ook betrokke by my lyding.  God is nie die outeur van sonde en lyding nie, maar Hy    

   laat dit toe volgens sy raadsbesluit (Efesiërs 1:11b). God se regering neem nie my verantwoor-   
  delikheid weg nie. Natuurlik het God medelye met ons en daarom het Jesus volledig in ons  
  wêreld van pyn inbeweeg (Hebreërs 2:14-18).”  (Abbo beradingsartikel) 

 
Die Cononavirus het veroorsaak dat die hele wêreld daaronder ly.   Fisies, dood, ekonomies, polities, 
maatskaplik, ons hele lewe word daardeur geïnfekteer.  Wie se skuld is dit?   Ons kan as gemeentes, as 
christene nie almal by eredienste bymekaarkom nie, ons kan nie voluit die Here aanbid soos wat ons wil 
nie.   Wie wil ons die skuld gee, die regering, die Chinese, die staatspresident? 
 
Maar nou kan ons wel as christene vra: Wat moet ek doen?  Het ek iets geleer uit die Inperkingstyd en die 
pandemie met Cornona-19? 
 
Vir ons as christene weet ons daar is lyding en heerlikheid.   Lyding op aarde sal daar altyd wees. 
Die heerlikheid, leer ons, sal volmaak wees in die hemel, maar hier op aarde?   Wat is die heerlikheid op 
aarde? 
Ps 119:35   “Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.” 
Ps 119:39c “Maar u bepalings, dié is goed.” 
Ps 119:68 “U is goed en U doen goed; leer my u voorskrifte.” 
Ps 119:72 “U wet is vir my kosbaarder as 'n oorvloed van goud en silwer. 
Ps 119:71 “Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek  
    u voorskrifte geleer.” 
Geliefdes, praat met God oor jou lyding, oor jou swaarkry, oor jou vrese.  Lê dit voor God.   God 
sal jou hoor en verhoor. In en deur Jesus Christus, het Hy alreeds ons sondes verlos, maar Hy wil 
hê dat ons dit opreg en eerlik voor Hom moet bely.  God wil hê dat ons in ‘n lewende verhouding 
met Hom moet lewe.  Daarom het Jesus Christus op aarde helse pyn en lyding ervaar gedurende 
sy hele lewe op aarde.   Hy weet presies waaraan ons blootgestel is. Hy ken ons eie sondige 
natuur, die wêreldse verleidinge en die Satan.   Hy het ten volle vir ons die wet vervul.   Kom ons 
bly bid vir leiding en verligting deur die Woord en Gees.  Kom ons bly bid vir die vergifnis van 
ons sondes.  Kom ons hou vas aan wat die Skrif ons leer in  Rom 5:3-5  “Dit is egter nie al nie. 
Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4  en 
volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5  en dié hoop 
beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons 
gegee het.”   AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


