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Tema: Storms 
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Inleiding: 

In ons elkeen se lewe sal daar storms kom. Daardie storm kom in jou gesondheid, in jou huwelik, in 

jou gesinslewe, in jou gemoed, in jou werksituasie of in jou finansies. Maar storms kom op ons 

elkeen se pad. Die storms wat ongelowige mense tref, tref kinders van die Here ook. In die tyd van 

finansiële resessie kry die Christen besigheidsman swaar en ook die besigheidsman wat nie glo nie. 

Die Christen dokter gaan sommige pasiente aan die dood afstaan en die ongelowige dokter ook. As 

die melkpryse laag is, kry die Christenmelkboer swaar en die ongelowige melkboer ook. As die 

rentekoerse laag is, kry die Christen afgetredene swaar, sowel as die afgetredene wat dalk hierdie 

geswore ateïs is.  

Ek wens ek het meer as jong mens gehoor dat storms ook in die kind van die Here se lewe normaal 

is. Kyk maar na Mattheus 7. Dit gaan oor die dwase man wat sy huis op die sand bou, wat die Woord 

hoor en nie doen of uitvoer wat dit sê nie. Die storms kom teen sy huis aan en toets sy fondasie. En 

sy huis stort inmekaar. Dit gaan in Mattheus 7 natuurlik ook oor die wyse of waarlik gelowige man 

wat sy huis op die rots bou- wat die Woord van God hoor en doen wat dit sê. Maar die storms kom 

toets ook sy fondasie. Al is hy gehoorsame kind van die Here. Dit gaan ook die fondasie van jou lewe 

kom toets. Ek dink ons moet ons kinders van vroeg in hul lewens leer dat storms ook normaal is in 

kinders van die Here se lewe. Want wat gebeur as ons nie glo storms is normaal in kinders van die 

Here se lewens nie? As ons glo met kinders van die Here moet dit net altyd goed en voorspoedig 

gaan? As jy glo storms is nie normaal in kinders van die Here se lewens nie en die storms kom gaan jy 

vra: Wat is fout met my of my geloof dat hierdie storm op my pad kom? Of ek vra: Wat is fout met 

God dat Hy hierdie storm oor my lewe gebring het of ten minste toelaat? Is dit nog die moeite werd 

om te glo? 

Ons leer uit Handelinge 27 en 28 van hierdie werklike, fisiese storm waarin Paulus en sy reisgenote 

beland het. Maar hier is verseker iets te leer vir die lewensstorms waarin ons soms beland. 

Die eerste is: Storms kom onverwags:  

Kyk in hoofstuk 27: 13: ´n Ligte bries waai uit die suide en hulle het gedink dat hulle die hawe van 

Feniks kon bereik waar dit beter was om te oorwinter as in Mooi Hawens. Geleerdes sê hulle sou 

hierdie reis in normale omstandighede in ongeveer drie ure kon aflê. Maar skielik verander die wind 

van lig suid tot orkaanwinde uit die noordooste. Binne hierdie drie ure van reis. Die meeste storms 

wat oor ons pad kom, kom skielik. Jou kar ry nog een oomblik normaal en die volgende oomblik 

borrel die rook by jou enjinkap uit of bars die wiel. Jy gaan vir hierdie roetine-doktersondersoek en 

vanaand lê jy in die hospitaal. Ongelukke kom skielik- uit die bloute. Geen tyd om te dink of te 

beplan daarvoor nie. Tragedies stuur nie vooruit hierdie sms om ons voor te berei nie. Kanker stuur 

nie e-mails voortydig uit om jou te waarsku iets slegs groei in jou liggaam nie. Hartaanvalle aktiveer 

nie een of ander waarskuwings-app op jou selfoon drie dae voor dit gaan gebeur nie. 



Die tweede is: Dis maklik om hoop in storms te verloor: 

Handelinge 27:20: Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Die storm is nou in 

beheer en al wat hulle kon sien was die storm. Was jy al daar? Ek gee op. Wat nou sal gebeur, sal 

gebeur. Ek is nou die slagoffer en die storm is in beheer. Adrio Konig skryf dat mense wat alle hoop 

verloor, een van drie dinge ervaar: Die eerste is agressie- gebore uit frustrasie. Ek het hoop verloor 

dat ons huwelik sal werk en nou het ek al hierdie agressie teenoor my huweliksmaat. Die tweede 

wat jy kan ervaar as jy hoop verloor, is oorgee, maar dan in die sleg sin van hierdie lewensmoegheid 

en intense moedeloosheid wat hierdie passiewe reaksie op jou situasie is. Ek is magteloos.  Die 

derde is koersloosheid of verwardheid. Ek weet nie waarnatoe nie en hoe vorentoe nie. Veral hierdie 

laaste twee die oorgee en koersloosheid is wat met die mense op die skip in Handelinge 27 gebeur 

het. 

Die derde is: Dis maklik om perspektief in lewensstorms te verloor: 

Dae lank was die son en die sterre nie te sien nie.(27:20) Daarom verloor hulle alle hoop. Want die 

seevaarders het die son bedags en die sterre in die nag gebruik om hul rigting te bepaal. As die son 

en sterre nie sigbaar is nie, kon jy nie op see navigeer of jou rigting bepaal nie. Ons verloor ook maar 

maklik perspektief in die storms van ons lewe. Jy sien net die slegte. Hoekom moet dit altyd so sleg 

gaan met my? Hoekom gebeur slegte goed net met my of my familie?  Daar is so baie goeie dinge in 

jou lewe oor en daar is soveel goeie tye agter jou en waarskynlik voor jou ook. Maar al wat ek kan 

sien is die donker en moelike stuk van my lewe waarin ek nou is en skielik word  dit uit skeefgetrekte 

perspektief my hele lewe. Ons glo ook baie keer as die storms kom ons is alleen of staan alleen. Ons 

sien dan nie die Here se hand onder ons nie en ons sien nie altyd die mense raak wat saam met ons 

sal staan ook as die storms kom nie. 

 

In storms gooi ons soms die dinge oorboord wat ons aan die gang kan hou: 

Dit gebeur ook met Paulus en sy reisgenote. Kyk in 27:18 en 19. Wat gooi hulle oorboord? Die vrag. 

En wat was die vrag? Koring. Dis kos wat jou aan die lewe kan hou. Wat gooi hulle nog oorboord? 

Die skip se toerusting- daardie dinge wat nodig was om die skip te laat funksioneer. Ons doen dit ook 

dikwels as die storm ons lewens aanval. Ons vergeet om verhoudings aan die gang te hou met 

mense wat ons ondersteun en onttrek onsself in selfbejammering. Ons probeer die storm alleen 

uitry. Of ons vergeet van die geloofsgewoontes soos ons stiltetyd en gebed wat ons regop hou en 

kalm hou en opnuut vertroue in God gee. Ons begin paniekerig raak en maak slegte besluite. As die 

storm losbars kan jy maklik jou waardes prysgee en op maniere optree en dinge doen wat jy nie 

normaalweg sou doen nie. 

Paulus se gedrag in die storm: 

Ons sien in Paulus iemand wat die storm vanuit sy geloof hanteer en nie uit sy eie bronne en krag 

nie. Wat sien ons by hom? 

Paulus is in die storm weens ander mense se slegte besluite. In 27:10 het Paulus die kaptein en 

bemanning gewaarsku dat die reis gevaarlik gaan wees en dat hulle die skip en sy vrag en selfs 

lewens kan verloor sou hulle voortgaan. Wat Paulus oor gewaarsku het, is presies wat  gebeur. Hy 



kon die blame game speel en die kaptein en bemanning blameer oor hulle nie na hom geluister het 

nie. Wat doen hy? Vers 22: Hy praat hulle moed in en deel die boodskap wat hy by die engel gekry 

het wat namens God aan hom verskyn het. Weens God se plan met sy lewe, naamlik dat hy voor die 

keiser in Rome moet verskyn, sal almal se lewens aan boord gespaar word. Paulus ondersteun 

eerder as blameer die mense wat saam met hom in die storm is.  

Ons speel maklik die blame game- blameer ander vir die krisis of gemors waarin ons is en raak 

verbitterd teenoor hulle. Die ander uiterste sê Ray Bevan, is om die shame game te speel. Dis nou as 

jy self vir jou eie krisis verantwoordelik is deur ´n swak besluit of keuse. Dan shame jy jouself of 

verwyt jouself omdat jy is waar jy is. Ek kan dink die hoof van die wagte en die kaptein van die skip 

het hulself blameer vir die gevaarlike situasie waarin hulle so baie mense geplaas het. Maar nou 

skryf iemand hierdie woorde vir jou as jy met hierdie stuk verwyt vandag teenoor jouself sit: Even if 

the storm is our own making, God still cares for us and Her cares about us. Wat is die groot fout met 

die blame game en die shame game? Die blame game en die shame game het dieselfde gevolge. Dit 

slaan jou lam om in die storm waarin jy is in God se perspektief en in Sy krag en te staan of in SY krag 

te gaan optree. 

Die positiewe gevolge van storms: 

Storms kan ons hard slaan. Die skielike siekte of tragedie in jou familie of julle massiewe finansiele 

krisis kan voel of dit jou gaan breek. Jou gesondheid is dalk na die storm nooit weer heeltemal 

dieselfde nie. Maar nou skryf iemand iets wat my diep tref: "Your storm doesn´t take God by 

surprise. But He can use the worst storm to produce fruit in you life." Om vrug in jou en my lewe 

voort te bring. Bome wat moet vrugte dra het die winter se koue en storms ook nodig om hul vrug 

op die ou end te kan produseer. Ons het die suidewind wat skepe mooi laat vaar nodig en die 

noordooste wat stormsterk waai nodig sodat God die vrug in ons lewens kan voortbring wat Hy 

daarin wil voortbring. Ons groei net nie as die sagte suidewind die heeltyd in ons lewens waai nie. 

Die ander gevolg van storms in ons lewens is dat dit karakter bou. Ons wil mos almal graag ons 

kinders beskerm teen die storms van die lewe- daardie seun of dogter wat hul hart breek of ooit in 

die hospitaal te moet wees of om geboelie te word by skool. Ons vergeet so maklik dis juis storms 

soos hierdie wat karakter in ons kinders en in ons as ouers bou en wat God se vrug in ons lewens te 

voorskyn bring. Die positiewe gevolge van storms is dat dit vrug voortbring en karakter bou in ons 

lewens.  

Bou jou geloof in die mooi weer: 

Ons wil baie keer eers in die storms na God toe draai en hierdie kitsverhouding met Hom probeer 

bou as die storm klaar losgebars het. Paulus tree in die storm op as hierdie bron van kalmte en 

geloofsvertroue omdat hy al voor hierdie storm en in ander storms hierdie diep en daaglikse 

verhouding met die Here gebou het. Dit gaan oor geloofsgewoontes. My pa het geboer. Hy het nie 

elke dag geploeg en gesaai nie of geoes nie. Daardie dinge het in seisoene gebeur. Maar my pa het 

elke oggend sy stil tyd met die Here en SY Woord gehad. Dit was daar vir elke seisoen. Ja en die 

storms het oor hom en sy familie ook losgebars.  

Liewe ouers, die kosbaarste ding wat jy vir jou kinders kan nalaat is nie geld en goed en eiendom of 

selfs geleerdheid nie. Laat vir hulle die geloofsgewoonte na om elke dag jou stil tyd saam met God 

deur te bring. Om elke dag te bou aan hul verhouding met die Here. Dis waar die vertroue ook vir die 



tyd van storms gebou word. Ja, God is mos elke dag by jou. Maar ons lewens is so besig en vol geraas 

dat ons doelbewus hierdie tyd moet uitsit om stil by Hom te raak. Jesus moes dit doen- want almal 

het iets van Hom gesoek. Hoeveel te meer ek en jy. 

Die matrose het nie geweet waar hulle was nie. Die son en sterre waarvolgens hulle hul rigting 

bepaal het was nie sigbaar nie. Paulus kon ook nie die son en sterre sien nie. Maar sy verhouding 

met God het hom ander dinge laat sien. Soos dat die samevattting van sy lewe sou wees om voor die 

keiser van Rome, die magtigste man in die wêreld, van sy geloof te gaan getuig. Soos dat God ook in 

die storm op see aan die werk was en sy planne sou uitvoer. Sy pad met God het hom geleer dat God 

altyd getrou is aan SY beloftes: Vers 23: Manne, hou moed. Ek vertrou op God dat alles net so sal 

gebeur soos Hy vir my gesê het.  

Wat doen jy as die storm op jou familie en gesin toesak? Verloor jy alle moed en hoop soos die 

matrose op die skip of is jy die een wat ander aanmoedig dat God getrou is. Iemand skryf ´n boek 

met die titel wat ek nooit sal vergeet nie.: A long obedience in the same direction.  Dis wat hierdie 

elke dag leef en wandel met die Here is. Leer jou kinders uit jou eie lewe hierdie long obedience in 

the same direction. Dis die stewigste anker wat jy hulle ooit kan gee. Jou kinders al altyd onthou wat 

pa of ma gedoen het toe die storms op ons toegesak het. Het hulle begin vloek en skel of van angs 

na pille  en drank gegryp of het hulle in geloof opgetree en God vertrou? 

Vrede in die storms: 

Paulus is die enigste een wat met hierdie bonatuurlike vrede optree terwyl die storm woed. 

Hoekom? Hy het al geleer die God wat Hy dien is getrou. Dis waar die vrede vandaan kom. Nie 

omdat die omstandighede goed is nie- nie omdat moeilikheid afwesig is nie. Maar omdat God 

aanwesig of teenwoordig was in die storm. Daarom is Paulus eintlik die kaptein van die skip in die 

storm. Ons verhouding met God en die diepte van ons verhouding met Hom bepaal of die storm in 

beheer gaan wees en of Hy in beheer gaan wees. Of die storm die pas gaan aangee en of Hy die pas 

gaan aangee. 

Paulus se vrede in die Here veroorsaak dat hy nie net op homself en sy eie oorlewing fokus nie. Hy 

fokus op God se plan en op die skip vol ongelowiges rondom hom. Hy neem vir hulle 

verantwoordelikheid en hulle word eintlik gered oor Paulus op die skip is en God hom voor die keiser 

wil bring.  As kerk en kinders van die Here is ons verantwoordelik vir die samelewing en die dorp en 

elke gelowige en ongelowige mens hier om ons.  

Ons is sekerlik in Suid-Afrika in baie storms. Polities, ekonomies, in besigheid en landbou, 

kragvoorsiening en watervoorsiening en droogte, net in terme van ons gevoel van veiligheid, die 

potensiele storm van miljoene werklose jong mense, die onderwyssisteem, ons gesondheidsisteem. 

Waarop fokus ons as kinders van die Here, as gelowige ouers en grootouers van kinders? Fokus ons 

op die storm en die inhoud daarvan of glo ons soos Paulus die God wat ons dien is getrou. Dat Hy 

inderdaad groter en sterker en magtiger as die storms om en in ons is? Of fokus jy op die son en 

sterre van wat die pers sê en die toekomsdeskundiges sê moontlik is en gaan gebeur?  Ek onthou 

sommige weerprofete wat voorspel het ons gaan eers in Augustus reen kry. Toe reen dit in April al. 

Want God is in beheer. 



Die storms sal kom. Die Woord verseker ons daarvan. Om kind van die Here te wees is nie hierdie 

stormvrye en moeilikheidvrye sone nie. Maar die Woord verseker ons van iets ander selfs meer. Dat 

God altyd getrou aan jou sal wees. In 1 Thessalonisense 5:24 bid Paulus vir die gemeente in 

Thessalonika: Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak. Hy sal dit ook doen, 

want Hy wat julle roep, is getrou. Hy wat julle roep, ook by jou doop al, is getrou. 

Amen 

 

 

 

 


