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Teks: Jesaja 43:16-21 en Filippense 3:12-16 

Tema: Leef vorentoe 

 

Inleiding: 

Grant Lottering vertel in die TV program Keerpunt van die keerpunt in sy lewe. Grant was as jong man 

'n Springbok fietsryer en het later in sy lewe weer begin fietsry. Hier in sy veertigerjare kwalifiseer hy 

vir die Wereld Meesters byeenkoms. Hy besluit om egter twee weke voor die tyd die Legendarie Charly 

Gaul fietswedren in Italie te gaan ry as voorbereiding vir die Wereldbyeenkoms. Hier gly Grant se fiets 

teen meer as 60 km per uur in 'n nat kol op die pad en hy word teen hierdie geweldige spoed teen 'n 

rots langs die pad geslinger. Hy val terug in die pad en iemand ry waar hy lê in hom was en ry sy femur 

morsaf. Gelukkig is die ou wat in sy been vasgery het 'n dokter wat hom dadelik begin behandel. Die 

tweede stukkie genade is dat die offisiele wedrenmotor kort agter hom was in een van die passasiers 

was die hoof van die plaaslike hospitaal se trauma eenheid. Grant se hart gaan staan verskeie kere en 

moet weer aan die gang geskok word. Beide sy longe en sy trachea val plat. Hy het sy regterskouer 

gebreek, in totaal 22 bene gebreek en het 10 frakture in sy ribbes.  

Grant kry in die ICU die bynaam Dead Man Walking. Een aand kom die hoof van die trauma-eenheid 

wat sy lewe op die toneel help red het by hom sit. Meneer Lottering, jy moes verlam gewees het. Ons 

kan dit nie medies verklaar nie, maar jy is nie verlam nie. Jy het 'n tweede kans op lewe gekry en dit 

hang van jou af wat jy met hierdie kans gaan maak. Grant vertel hoe hy homself bejammer het op 

daardie stadium, hoekom moes hierdie slegte ding juis met my gebeur het? Die dokter se woorde het 

sy lewe verander. Wat hy gehoor het is dit: as daar trauma oor jou lewe kom waaraan jy niks kan 

verander nie, fokus op waar jy gaan en nie waar jy is nie. Dit het sy denke verander en sy herstel was 

ongelooflik vinnig. Hy het sewe operasies op sy een skouer alleen gehad, maar hy het besluit om die 

volgende jaar terug te kom en die wedloop waarin hy geval het te voltooi. Dis presies wat hy gedoen 

het. Hy het Februarie die volgende jaar in groot pyn begin fietsry met net eers een hand op die 

stuurstang. Hy het deurgedruk en die wedren die volgende jaar voltooi. Hy het die les geleer van 

vorentoe leef. Moenie fokus op waar jy is nie, maar op waarheen jy op pad is. Ek wil saam daarby 

voeg, moenie fokus op waar jy was nie, met ander woorde op die verlede nie, maar waarheen jy op 

pad is. 

 

 



Wat is die agtergrond van Jesaja 43? 

Die agtergrond van Jesaja 43 is die ballingskap in Babilon. Sommige geleerdes het die indruk dat die 

mense van Juda op hierdie stadium al so vyftig jaar in ballingskap in die vreemde is.  Wat was hulle 

ervaring van die ballingskap? 

 

So skryf iemand hieroor: Ballingskap beteken om na weke of selfs jare van beleg waartydens jy vuil 

water gedrink het en kos wat al vrot of oud geword het moes eet, te beleef hoedat die vyand jou stad 

inval en inneem, te hoor hoe hulle moor en plunder en verkrag voor die voet. Dit is om te sien hoe al 

jou besittings in vlamme opgaan, die paleis van jou koning verwoes word en die tempel van jou God 

ontheilig word. Dis om te sien hoe jou hele geskiedenis en kultuur uitgewis word. Dit is om net met 

die klere aan jou lyf aan 'n lang toe vasgemaak te word en weggevoer te word op 'n reis deur die 

woestyn van meer as 1500km. 'n Reis waartydens siekes en kinders sterf sonder dat jy iets daaraan 

kan doen. Dis om in 'n vreemde land waar niemand jou taal, kultuur of geloof deel nie as 'n slaaf te 

gaan leef. 

Wat was die geestelike en emosionele impak van die ballingskap op die volk van die Here? In die 

ballingskap het die volk van Juda die ervaring gehad dat hulle gestroop is van hulle verlede en hulle 

toekoms. Gestroop van die verlede want dit was te pynlik om daaroor na te dink. Hulle was ook 

gestroop van hulle toekoms- hoe sou hulle uit die kloue kom van die sterkste wêreldmoondheid van 

daardie tyd en ooit vryheid kry? Sommige het net geestelik en emosioneel oorgegee daar in die 

vreemde en ander het weer lewens en besighede daar in die vreemde begin bou. Die ballingskap se 

ergste emosionele en geestelike impak was dat hulle van God vervreem was. Hoekom het God nie 

ingegryp toe die vyand hulle oorrompel nie? Is die tempel in Jerusalem nie Sy aardse troonsaal nie, 

die plek van Sy teenwoordheid op aarde nie? Is Juda dan nie Sy volk nie? Daarmee saam het hulle ook 

geglo dat as 'n ander volk jou militêr oorwin, dit teken is dat hulle god sterker as jou God is. Hoekom 

sou hulle in die vreemde daar in Babilon die God aanbid wat hulle gedink het swakker was as die gode 

van hul Babiloniese onderdrukker? Ons het al die volk se beskuldiging teenoor die Here in Jesaja 40 

gehoor dat Hy hulle vergeet het. Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God 

verby. 

Wat doen die Here in die situasie? 

In vers 16 en 17 herinner die Here die volk aan Sy verlossing van hulle in die verlede. Soos wat Hy Israel 

in die verlede uit die farao se verdrukking in Egipte bevry het, gaan Hy hulle ook uit ballingskap verlos. 

Hy het lank terug vir Israel hierdie pad deur die see gemaak en daarna het Hy die leer van Egipte 



vernietig. God gee dus aan Sy volk hulle verlede terug. Julle het teruggekyk, maar nie ver genoeg nie. 

Die bevryding uit ballingskap sal julle tweede Eksodus wees en sal die eerste oortref. God se woord 

van belofte gee dus aan die volk hulle verlede terug. Babilon gaan val soos wat Egipte geval het. God 

gaan die magtige Babiloniërs ook doodblaas soos wat mens die pit van 'n lamp doodblaas. 

Die ballinge het gedink God het SY mag verloor. Hulle moet egter hulle oë op die toekoms rig. God 

gaan iets nuuts doen. Dit is hierdie nuwe eksodus waarvan ek gepraat het. Ek maak in die woestyn 'n 

pad, beloof die Here. Teenoor hulle wat beweer dat hulle in die woestyn sal sterf, beloof die Here 'n 

veilige deurtog. Ons lees selfs die wilde diere sal sal God vereer omdat Hy water gee in die woestyn 

om Sy volk se dors te les. Vergesel deur die Here self sal hulle na Juda terugkeer. So gee die Here aan 

die Sy volk hulle toekoms terug deur aan hulle hoop te gee. En hierdie hoop het nie beskaam nie. Toe 

die Mede en Perse die ryk van die Babiloniërs oorneem, het die Persiese koning Kores die volk van die 

Here na hulle land laat terugkeer. 

Die boodskap van Filippense 3:12-16: 

Ons het almal iets wat ons aanvuur- een of ander saak of sport of werk of mense of stokperdjie 

waaroor ons baie passievol is. Paulus het ook iets wat hom aanvuur- net soos die atleet wat na die 

wenpaal reik en vorentoe beur om daar te kom. Paulus se passie is geestelike volwasssenheid. Hy 

vertel self dat hy wat geestelike volwassenheid betref dit nog nie alles het nie of sy doel al volkome 

bereik het nie. Maar dis sy passie en sy strewe om geestelike meer en meer volwasse te word. Wat sê 

Paulus moet hy doen om by geestelike volwassenheid uit te kom? Hy moet onthou dat alleen hierdie 

passie vir geestelike volwassenheid het omdat Christus Jesus hom reeds Syne gemaak het. Ons 

geloofspad begin by wat Jesus vir ons gedoen het. Ten tweede die wete dat hy dit nie alles al het of 

bereik het in die geestelike sin nie- geestelike volwassenheid is nie wat jy is nie, maar wie jy besig is 

om te word. Daardie proses sal voortduur tot met ons dood. Daarom skryf Paulus so mooi in Filippense 

1:6: Ek is veral ook oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, die end-uit sal voer en sal 

voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.  

Derdens maak hy hom los van wat agter is en strek hom uit na wat voor is. Ons moenie hier hoor dat 

Paulus sy verlede wil begrawe en maar net wil fokus op die toekoms nie. Die volk van die Here hoor 

juis ook hulle moet terugkyk na God se trou in die verlede toe Hy hulle uit Egipte en van die farao 

verlos het. Hulle moes dus onthou wat God gedoen het om vorentoe te gaan. Die geestelike skrywer 

Henri Nouwen het geskryf dat die verlede een van ons grootste leermeesters is. Wanneer ons die 

verlede minag, waarsku hy, kan ons maklik blind die toekoms ingaan en is ons gedoem om die foute 

van die verlede te herhaal. Wat Paulus wel doen, is om hom los te maak van die dinge in sy verlede 

wat verlammend is en wat hom verhinder om vorentoe te gaan. Ons dink aan sy verlede en hoe hy as 



Fariseer hoogmoedig was oor hy geestelik sterk genoeg in wetsonderhouding was om deel te kom 

word van die strengste Joodse groep. Ons dink aan sy verlede en aan hom as Joodse leier wat met 

groot hoogmoed en minagting die Christene vervolg het wat Hy geglo het Sy godsdiens gesteel het en 

'n vals Messias daaraan gaan byvoeg het. Ons onthou dat deur SY optrede baie Christene gesterf het 

en hy was onder andere self teenwoordig toe die eerste Christenmartelaar Stefanus gestenig is. 

Hierdie dinge uit sy verlede sou Paulus kon verlam. Wat Paulus agtelaat is hierdie verlammende dele 

van sy verlede- hoe hoogmoedig hy teenoor ander mense was, die skuld wat hy sou kon saamdra 

omdat hy soveel volgelinge van Christus laat vermoor het. Iemand skryf al verlede waarmee ons kan 

saamleef is 'n vergeefde verlede. In Christus het Paulus en ek en jy elkeen die kans om 'n vergeefde 

verlede te kan aanvaar en uit te kan leef. Tog doen ons almal dit nie- ons hou vas aan die skuld van 

wat ons verkeerd gedoen het in die verlede of aan die foute wat ons gemaak het. Ons hou vas aan 

wrokke vir wat ander mense ons aangedoen het in die verlede. Ons laat ons verlam deur mislukkings 

wat ons in die verlede beleef het. Of ons gaan hou vas aan die goeie ou dae toe daar darem meer wet 

en orde was en alles net meer stabiel gevoel het in ons land. En ons kyk vorentoe en dit lyk soos hierdie 

woestyn waarin daar geen pad vorentoe is nie. 

Glo jy dat God en mense en die lewe jou nog kan verras? 

Elke nuwe jaar is vir ons soos hierdie reset knoppie wat die Here ons gee om te druk. Dit beteken vir 

my om opnuut oop te wees vir wat die Here wil doen. Wat wil die Here nuuts in jou en my gedagtes 

en in ons gemoed en veral in ons besluite doen? Is ek daarvoor oop dat die Here self my nie net gaan 

verras nie, maar dat hy mense op my pad gaan gebruik of stuur om my ook te verras. Dis makliker om 

dit op twintig te glo. Ek besef hier in jou middeljare is dit moeiliker, want jy begin soms sinies raak- ek 

weet hoe die lewe nou maar eenmaal is en hoe mense nou maar eenmaal is. Been there, done that, 

got the ticket. Ek het hier so oor Kersfees besef as ek sinies is oor die toekoms van ons land, is ek nie 

net sinies oor of Ramaphosa kan doen wat hy so beloof nie. As ek hierdie land en sy toekoms afskryf 

dan skryf ek ook vir God af en meen Hy kan nie iets doen om hierdie skip om te draai nie. 

Ek bid dat jy sal oop wees dat die Here die mag het om nuwe dinge in jou lewe te doen, nuwe dinge 

in die mense om jou se lewens te ken doen en nuwe dinge in die kerk en in ons land te doen. Ek hoop 

dat jy die dinge sal aflê uit jou verlede wat jou vul met haat en angs en skuld. Ek hoop jy hoor Grant 

Lottering se getuienis dat jy weer 'n nuwe jaar met nuwe kanse gekry het. Gebruik dit. Leef vorentoe. 

Moenie vasval in waar jy is nie, maar vra vir die Here hierdie helder fokus oor waarheen jy op pad 

moet wees. Mag jy weer begin droom. Mag jy nie meer glo ek sit vas in waar ek nou is nie. Mag jy 

ervaar wat ek in die begin gesing het: Daar is waters in woestyne by die Herder se fonteine. Mag die 



woestyne in jou lewe- dis dalk een of ander verhouding, jou werk, jou gees, jou emosies net deur jou 

ervaar word en gesien word as die woonplek en die werkplek van God se genade. 

Waag dit weer opnuut met God, met jouself en met ander mense. Mag 2020 vir jou en vir my die jaar 

wees wat ook ons keerpunt is. Die jaar waarin ons dit wat ons glo gaan uitleef het. Wat ons dit wat 

ons besluit het, gaan uitvoer het. Wat ons die liefde wat ons ontvang, gaan uitdeel het. Wat ons die 

nuwe dinge wat God in ons en om ons wil doen, gaan omhels het. 

Amen 

 


