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Psalm 41:4,5 
“Die Here sal hom bystaan in sy siekte. As hy siek is, sal U hom genees. Ek het gesê: “Wees my 

genadig, Here! Maak my tog gesond; ek het teen U gesondig.” 
 
As ons ernstig siek is, ’n siekte wat jou fisies, emosioneel en geestelik weerloos maak, het jy 
’n groot behoefte aan vertoosting.  Want dit is juis wanneer jy fisies siek is en nie in staat om 
met jou normale lewe voort te gaan nie dat jy baie broos is.  Dit is dan wanneer jy graag wil hê 
dat iemand jou moet besoek en jou moet ondersteun deur opregte gebede, werklike omgee en 
opregte liefde. 
 
In Psalm 41 lees ons dat Dawid werklik siek was.  Maar dit gaan om meer as net sy siekte.  Hy 
bid vir genesing, maar daar is ook emosionele swaarkry, geestelike swaarkry, vriend en vyand 
wat nie werklik omgee nie en hy gaan gebuk onder die siekte. 
 
Eerstens erken Dawid dat God altyd daar is vir die siekes.   Ps 41:2-4  (Van Rensburg. 2009:777) 
 
Dawid gaan na die Here toe in gebed.   Ons moet op God vertrou.   God is altyd daar vir die 
opregte gelowige.  God sal altyd ons gebede hoor en verhoor.  Nie noodwendig soos wat ons wil 
nie.  Ons gaan nie noodwendig fisies gesond word nie, ons kan selfs sterf vanweê die siekte, 
maar ons sal altyd God se nabyheid en sy genade ontvang en ervaar. 
 
Maar ons moet ook siekes besoek en vir hulle bid.   Ons moet bid en vir hulle intree by God   
Want juis die gebed het ’n kragtige uitwerking.   
 
Tweedens is daar altyd die versugting tot genesing.   Ps 41:5  (Van Rensburg. 2009:777) 
 
Ons moet besef dat daar net by God genade te vind is.  Elke dag van ons lewens is ’n 
genadegawe uit God se hand.  God sal ons nooit alleen laat nie.    Ons lees in Jes 43:1-3   
“Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 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, want Ek is die Here jou God, 
die Heilige van Israel, jou Redder.” 
 
Derdens het almal nie altyd simpatie met siek mense nie.  Ps 41:6-10 
 
Dawid bely hier dat sommige van sy vyande net wat dat hy  moet sterf.   Sommige wil hê dat hy 
moet sterf.   Ander vertel weer net hoe sy hy is en dat hy gaan sterf. 
In die lewe gebeur dit egter dat sommige mense nie siekebesoek wil ontvang nie. 
Ander mense sê weer hulle kan nie ’n sieke besoek nie want hulle weet nie wat om te sê nie. 
Sommige sê hulle kan die siekte nie hanteer nie. 
Sommige begin al klaar jou begrafnis reël, of iemand anders soek om jou plek oor te neem. 



’n Christen gaan egter in opregte gebed na God toe.    Ps 41:11-14 
 
Maar geliefdes, soos Dawid kan en moet ons altyd op God vertrou.    Smeek die Here om genade 
en om genesing.  God se genade is onmeetlik groot.  God hou my altyd vas.  Ja daar is altyd hoop 
op genesing.   Selfs al is ek terminaal siek, hou God my vas in sy liefdevolle hande.   Dit is 
hierdie wete wat vir ons vas staan:   “God het sy kinders lief!”   Al gaan dit hoe swaar, God het 
ons lief en sal ons nooit alleen laat nie. 
 
Ten Slotte 
 
As jy weet van iemand wat siek is, ’n ligte siekte of ’n ernstige siekte of terminaliteit: 

• Bid vir so iemand! 
• Bid ernstig in jou binnekamer vir hulle. 
• As jy kan gaan besoek hulle en bid ook daar vir hulle. 
• God sal jou krag gee. 
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