
 

Preekvoorligting Sondag 26 Julie 2020 

 

Skriflesing: Psalm 25       Teksverse: Psalm 25: 18 

 

Tema: Ellende – foute of sonde? 

 

Die mens leef in ‘n geweldige troostelose wêreld. Orals sien ons ellende op ellende, terwyl dit net 

teen ‘n verbysterende spoed toeneem. Die gevolg – almal uiter maar die sug “wat sal word?” Die 

werklikheid – die ganse mensdom is in der waarheid op soek na troos. Maar nou die waarheid – 

ware troos is eksklusief, net vir party bedoel en dit is die christengelowiges, die wat deel is van 

God se verbond Die res sal maar sonder troos moet gaan en hulle met allerhande nabootsings van 

troos tevrede moet stel – hulle sal eintlik troosteloos lewe en sterwe. 

 

Maar, en dit is baie belangrik, hierdie troos word vir die gelowige ‘n werklikheid as daar op ‘n 

baie besonderse manier na hierdie troos uitgereik, gesoek, verlang word. Om te verduidelik: 

Wanneer ons oor ellende praat, gaan dit gewoonlik oor die beskrywing van allerhande dinge wat 

vir ons onaangenaam is, ons onrustig maak, dit gaan oor ‘n neerdrukkende toestand waarbinne ons 

ons bevind. Maar nou gaan ons somtyds bietjie verder en beredeneer die moontlike faktore wat vir 

die spesifieke ellende waarin ons verkeer, verantwoordelik sou wees. Baie gou is dit dan ook dat 

die antwoorde dikwels gevind word in een of ander fout of ‘n kombinasie van foute wat onlangs, 

of in die verlede gemaak is. Die antwoord dan op hierdie ellendige toestand, en die loskom daarvan 

sou dan wees om in die toekoms nie dieselfde foute of dan ten minste minder foute te maak. 

 

Nou die belangrike opmerking: Hierdie is ‘n basiese denkfout nl. om ellende as iets op sy eie, ‘n 

onafhanklike entiteit te beskou. Die werklikheid is, ellende bestaan nie op sy eie nie, maar is die 

gevolg van sonde. Sonde gee aanleiding tot ellende – so het dit immers in die Paradys sy ontstaan 

gehad. 

 

Besef ons dit, dan is daar “troos”. Hoe kan so gesê word? Want die sonde word hanteer, deur God 

hanteer, en dit in en deur sy Seun. So, dit wat oorsprong gee aan ons ellende, daarmee word op ‘n 

sekere manier gehandel en dit tot redding en vertroosting van die gelowige. Dawid is hieroor baie 

duidelik in Psalm 25. Hier word weergegee dat hy baie benoud was – die ellende het hom bykans 

oorweldig, maar dan sê hy in vers 18: “aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sonde”.  

Hy gryp vanuit sy ellendige omstandighede terug na die sonde daaragter. Hy bid dat die Here sy 

sonde sal vergewe – dit is sy invalspoort, sy sonde. 

 

Nou die verkondiging dat ons getroos kan lewe en sterwe, want daar is verlossing van die sonde 

in Christus Jesus die Here. Deur sy kruisdood vernietig Hy die oorsaak van al die ellende in my 

lewe nl. die sonde. Dit is troos – die kanker is geheel en al uitgesny, dit is nie meer daar nie. Dit 

beteken nie dat daar nou geen ellende meer sal wees vir my as gelowige nie, maar dat daar aan 

hierdie ellendige staat van my ‘n einde sal kom op God se bestemde tyd. 

 

Ellende – foute of sonde? Verseker sonde en dit tot ŉ ryke troos! 


