
Jan Steyn Preek 29 April 2018 

Teks: 2 Korintiers 1:3-11 

Tema: Die gawe van ons wonde (pyn) en moeilikhede 

 

Inleiding: 'n Samelewing van pynvermyders: 

Dr. Paul Brand het as mediese dokter in Indië en die VSA gewerk met veral melaatse pasiënte. 

Die grootste nadeel van melaatse pasiente en hoekom hulle soms sulke verskriklike beserings 

het, is dat hulle geen pyn kan voel nie. Die senu-skade (nerve-damage) is te groot dat hulle 

pyn kan registreer. Hulle het dus geen waarskuwingsisteen wat hulle deur pyn kan waarsku 

iets is verkeerd nie. Hulle sal hulle hand op die stoof verbrand, maar dit nie voel nie. Hulle sal 

hul voet oopsny en dit nie voel nie. As hulle wonde opdoen, is hulle nie daarvan bewus nie. 

Brand skryf saam met Philip Yancey 'n boek met hierdie  vreemde title: The gift of pain. 

Dr Brand het die laaste jare van sy mediese loopbaan in die VSA deurgebring en so beskryf hy 

sy ervaring: I have encountered a society that seeks to avoid pain at all costs. Toe die boek 

the gift of pain in 1997 verskyn het as herdruk, was die pyn-verligtingsindustrie in die VSA al 

63 biljoen dollar sterk. Alles om pyn te onderdruk of pyn te vermy. Of dit nou fisiese of 

emosionele pyn is. Wat sal daardie syfer vandag twintig jaar later wees? 

Ons is nie tuis met pyn nie. Ons gaan dokter toe met ons pyn of self-medikeer, want ons wil 

die pyn so gou as moontlik verby kry sodat ons kan aangaan met ons lewens. Dis nou fisiese 

pyn. Ek gesels eendag met iemand wat fanaties oefen en ek vra hom: Man, ek sien jou kar 

permanent daar by die fisio, maar ek sien jou steeds elke dag hardloop. Hoe werk dit? Hy 

vertel toe hy is eintlik half kwaad vir die Here, want hy probeer deur die beserings oefen, maar 

kry dit nie lekker reg nie. Ek kon maar net op een manier reageer: Miskien hoor jy die Here 

nie reg nie. Die Here sê deur jou pyn dat jy tot stilstand moet kom en jou liggaam moet kans 

gee om te herstel.  

Ons doen dit ook met ons innerlike pyn en ons wonde. Dis waaroor ek eintlik vandag met julle 

wil praat. Ons wil ook nie hierdie pyn of wonde hier binne ons in die oë kyk nie. Ons begrawe 

dit of vermy dit, ontken dit selfs, maar tog loop ons innerlike pyn en wonde met ons saam. 

Die gevolge as ons ons pyn en wonde bly ontken, kan natuurlik baie vernietigend wees. Ek 



praat eendag met iemand wat sy hele verlede eenvoudig uitgeblok het in sy kop en gemoed. 

Toe ek hom vra of daar slegte goed met hom in sy verlede gebeur het, het hy ja geantwoord. 

En goeie goed? Ja, die was daar ook. Maar as ek die goeie herinneringe laat terugkom, kom 

die slegtes met hulle saam. Daarom blok ek liewers alles uit. Die skade aan hierdie jong man 

was vanselfsprekend. Ek het as student vir twee jaar met depressie gesukkel omdat ek nie 

wou erken dat my pa se verlies aan sy plaas en daarmee al ons lewensmiddelle my geestelik 

en emosioneel geweldig geknou het nie. Ek wou die pyn begrawe en ontken, maar begraafde 

of ontkende pyn het die mode om iewers anders uit te dop. 

Die hartseer is dat sekere kerke en predikers hierdie vermyding van pyn en swaarkry aanhelp: 

God does not want you to have pain, He does not want you to suffer. He wants to bless you 

and make you happy. Die seen of blessing van die Here is dus weg van enige vorm van pyn. 

 

Ons het almal wonde: 

Dis nogal bevrydend om dit te erken: Ons het almal wonde. Ons is almal al deur iemand 

verwerp of het iemand op ons pad wat ons laat glo het ons is nie goed genoeg nie of nie die 

moeite werd nie. Ons maak nie saak nie en ons bydrae maak nie eintlik saak nie. Ons het almal 

al wonde uit verhoudings ontvang- mense wat met ons gemors het of ons misbruik het op 

een of nader manier- fisies, emosioneel, finansieel of in terme van ons tyd. Deel van ons 

wonde is natuurlik die selfverwyt vir die wonde en pyn wat ons ander aangedoen het. Vir 

daardie onnadenkende opmerking wat ek in die hitte van die omblik gemaak het. Dat ek ons 

vriendskap nie so ernstig soos jy opgeneem het nie en toe jy my nodig gehad het, was ek nie 

daar vir jou nie. Die ander deel van ons wonde het natuurlik te make gehad met die verliese 

wat ons op ons lewenspad gely het. Ek het my kind verloor, my ouers verloor, my man of vrou 

aan kanker of 'n hartaanval verloor. Ek het al my geld by iemand belê en ek het basies alles 

verloor en my finansiële sekuriteit is daarmee heen. Daarmee saam het ek iets van my 

vertroue in mense verloor. Die lewe en omstandighede bring eenvoudig vir alle mense wonde. 

 

Waarop kan ons reken? 



Paulus praat naas ons pyn en wonde van moeilikhede. Die ander woord vir moeilikhede is iets 

soos lewensdruk of verdrukking waarvan die Ou Afrikaanse vertaling praat. Hierdie druk en 

stres het ons almal. Paulus het ook hierdie lewensdruk ervaar omdat Hy mense van Jesus 

vertel het en dit vir hom ernstige vervolging gebring het. Daarom praat hy naas die 

moeilikhede ook van oorvloedige lyding en van bomenslike swaarkry. Paulus begin by waarop 

ons kan reken as ons wonde en pyn en moeilikhede in ons lewe ervaar. Dat die God van 

ontferming wat ons nie alleen laat in ons pyn en moeilikhede nie, ons in elke omstandigheid 

sal bystaan en moed sal gee. Ek en jy kan dus daarop reken dat ons nooit ons pyn en 

moeilikhede alleen sal dra nie. Die God wat ons saam met ons moeilikhede dra is die Vader 

van ons Here Jesus Christus. Jesus was die venster waardeur Paulus gesien en ervaar het wie 

die Vader is. As Filippus vir Jesus in Johannes 14 vra: Here wys vir ons die Vader en dit is vir 

ons genoeg, antwoord Jesus: Wie My sien, sien die Vader. Die Vader is vol ontferming. Hy is 

vol genade. Ons sien dit in hoe Hy SY Seun vir ons offer. Ons sien dit in hoe die Seun tydens 

Sy aardse bediening teenoor mense optree en hulle hanteer. Jesus, skryf iemand, is God se 

troos-simfonie. Maar die Vader is ook vol troos- letterlik Hy is troosryk of ryk aan troos. Dit 

sluit ook aan by die werk van die Heilige Gees as Trooster in ons lewe. Die woord hier vir die 

bemoediging wat God gee is parakleisis- letterlik iemand wat saam met jou loop en jou krag 

gee. Die Griekse woord vir die Heilige Gees is natuurlik paraklesis wat Trooster en Versterker 

beteken. 

 

Wat moet ons weet van ons pyn en wonde en moeilikhede? 

 

Ons pyn is nie net breekpunte nie, dit kan groeipunte wees: 

Ek het verseker gegroei deur die slegste goed wat in my lewe met my gebeur het. Ek het 

myself daardeur beter leer ken, my vertroue in die Here moes daardeur groei, ek het die 

ondersteuning en liefde van mense om my die beste leer sien en ken in daardie tye. Ek het 

regtig aan dit wat in die Bybel staan bly vashou in moeilike tye. Moeilike tye het die vermoe 

om ons te dwing om te groei. En om natuurlik die ondersteuning van ander mense te gaan 

soek. So word jy deur jou pyn baie keer deel van hierdie gemeenskap, hierdie community van 



omgee. Niks breek ons beter oop na God en na ander mense toe as ons wonde, ons pyn en 

ons moeilikhede nie.  

 

Ons pyn en wonde en moeilikhede kan God se grootste geskenke wees: 

Paulus skryf ons moeilikhede kan God se grootste geskenke aan ons wees. Ons moeilikhede 

kan veral God se grootste geskenke aan die mense om ons wees. Want dit stel ons in staat 

om ander te verstaan en empatie met ander te hê en ander te ondersteun wat nou deur 

dieselfde moeilikhede gaan as waardeur ek nou gaan of gegaan het. Wie verstaan beter 

waardeur iemnand gaan wat deur egskeiding worstel as iemand wat self geskei is. Ek sien dit 

elke jaar by die KANSA relay for life: Wie versaan beter die impak van kanker op jou lewe as 

iemand anders wat ook met kanker die pad gestap het? Pastoor Piet Smit het dit hierdie week 

by ons Fraternal byeenkoms so mooi gestel: Die Here kan ons verliese ons juwele maak. Ons 

wonde en ons pyn en ons moeilikhede word juwele want daardeur sien en ervaar ons die 

Here se bemoediging en troos en versorging in ons lewe. En dit word juwele want ons gaan 

gee nou net die bemoediging en troos wat die Here ons gaan deel dit net aan iemand anders 

wat sukkel met sy of haar wonde en pyn en moeilikhede. Die troos en bemoediging wat ons 

van God kry, is die voorraad wat ons nou weer vir ander moet gaan uitdeel. 

Dis so teenoorgesteld aan ons natuurlike geneigdheid. Iemand skryf: In times of suffering we 

tend to think only of ourselves and to forget others. We become cisterns instead of channels. 

Ons raak waterhouers in plaas van kanale waardeur die water van genesing na ander kan 

vloei. 

 

Slot: 

Rassie van Niekerk skryf iewers: Mense wat nie bang is om te voel wat hulle voel nie, is op 

pad na genesing. Mense wat nie bang is om te erken hulle moeilikhede kry hulle soms onder 

nie, hulle wonde en pyn is soms te veel om te dra nie. As ons nie praat met ander oor die 

moeilikhede en wonde en pyn in my lewe nie, sal hulle ook nooit die getuienis kry hoe God 

ons deur ons moeilikhede en pyn en wonde bygestaan en vertroos het nie. Ek word eenmaal 

gevra om met iemand te gaan praat wat diep konflik met sy kollegas in die gemeente beleef 



soos wat ek self dit jare terug beleef het. Ek het half van hierdie ou vergeet en drie jaar later 

loop ek weer in hom vas. Hy het net een opmerking gehad. Die feit dat die Here jou deur jou 

moeilikhede gehelp het, het vir my die moed gegee dat Hy dit vir my ook kon doen. En Hy het. 

Ek lees die week dat 'n groep wetenskaplikes hulle vir twee jaar afgesonder het in hierdie 

kunsmatige omgewing met die naam biosfeer 2. Binne hierdie kunsmatige biosfeer wat hulle 

geskep het,  het hulle hierdie klomp mini habitatte gehad soos woestyn, reenwoud en selfs 

oseaan. Hulle kon amper elke weersomstandigheid ook kunsmatig namaak, net nie wind nie. 

Oor tyd het die effek van hierdie windlose omgewing vir hulle duidelik geword, Sommige van 

die akasia bome het begin buig en afgebreek. Sonder die stres en teenstand van wind om die 

hout sterk te maak, het die bommstamme so swak geword dat hulle nie hul eie gewig kon dra 

nie. Ons groei en word sterk deur ons pyn en wonde en moeilikhede. Ons ontdek daardeur 

God se krag om ons te dra en ons te bemoedig. Ray Stedman skryf baie raak oor waarom daar 

moeilikhede op ons pad moet wees. How are you ever going to find the comfort of God, the 

strengthening of God if you are not under any pressure or stress? 

Ons moet anders na ons pyn en wonde en moeilikhede kyk. Ons sien dit soms as straf, as iets 

negatief wat ek so gou as moontlik agter my moet kry. Dan mis ons die geleentheid, die gawes 

agter die swaarkry en moeilikhede. Hulle bring ons nader aan God. Hulle stroop ons sodat ons 

onsself beter leer ken en eerliker met onsself raak. Hulle bied die geleentheid om ander te 

bemoedig wat ook in allerlei moeilikhede verkeer. Vra wat is die doel van jou wonde en jou 

pyn en jou moeilikhede? Dis sodat jy getroos kan word en daardeur ander kan vertroos. Dis 

sodat jy bemoedig kan word sodat jy ander kan bemoedig.  

Amen 

 

 

 

 

 

 



 

 


