
Preek 12 Februarie 2012.                                  Jan Steyn 

Tema: Wag op die Here 

Teks: Psalm 130, Jesaja 40 en Romeine 8 

 

Inleiding: 

Die eerste waarheid oor wag is dat ons nie hou van wag nie. Ons samelewing en 

denke is deurdrenk met trefwoorde soos onmiddellike behoeftebevrediging, met e-

mail wat dadelik die boodskap by jou bring teenoor brief skryf wat bekend geraak het 

as slakpos omdat my brief jou eers dae later bereik. Iemand skryf baie raak oor die 

huidige samelewing waarin ons leef as die want it now society. Ons het geleer dat dit 

swak diens is as iemand jou laat wag vir iets wat jy soek of nodig het. Die ou wat die 

vinnigste kan deliver, is die wenner. Gou is in, wag is uit. 

 

Nou skryf die Bybel in ongeveer dertig tekste dat ons op die Here moet wag. En nou 

val dit dalk ook vanoggend sleg op jou oor. Want met respek gesê,  is Hy nie die Een 

wat regtig die mag het om dinge vinniger as enige ander te kan deliver nie? En hierdie 

wag op die Here is vir ons moeilik want ons wil sommer gou sake in ons eie hande 

neem en ons eie skemas en tydsbeplanning volg. 

 

Die eerste wat ons moet hoor oor hierdie wag op die Here is dat dit wag op die 

Here is. Dis nie wag op iemand wat dalk nie gaan opdaag nie of wat nie heeltemal 

betroubaar is nie. Jy wag soms vir iemand wat vir jou daardie kwotasie of verslag 

vandag moet bring of iets in jou huis moet regmaak en dan daag Hy eers môre of 

oormôre op. Ons moet onthou dat die Woord ons vra om op die Here te wag. 

 

Wat is hierdie wag op die Here? 

Dit gaan oor hierdie sekere gebedshouding of lewenshouding van alles elke dag 

opnuut in die Here se hande te gee. In die Nuwe Afrikaanse vertaling word wag op 

die Here dikwels vertaal met vertrou op die Here. Wag op die Here gaan dus oor 

oorgawe aan die Here en vertroue in die Here. Ons gesukkel om op die Here te wag is 

dikwels 'n simptoom van ons gebrek aan oorgawe aan die Here en gebrek aan ware 

vertroue op Hom. 

 



Dick Eastman skryf in sy boekie The Hour that Changes the World dat hierdie wag op 

die Here gaan oor eenvoudig stil wees in die teenwoordigheid van die Here. Hy 

praat oor hierdie stil wees in die teenwoordigheid van die Here as "the act of soul 

surrender" en "the time of silent love". Ons hoef nie altyd te praat met iemand vir wie 

ons lief is nie- baie keer is net om by hulle te wees genoeg. So is die Amerikaanse 

tannie een keer gevra hoe sy en die oom hulle tyd op die plaas deurbring so op hulle 

oudag. Sy het baie raak geantwoord: "Sometimes we sit and talk. And sometimes we 

just sit." Om in mekaar se teenwoordigheid te wees was vir die oom en tannie genoeg. 

Om net stil by God te wees sonder my lysie van behoeftes of klagtes of laste en net Sy 

teenwoordigheid  te geniet en net alles van my aan Hom oor te gee. 

 

Hoekom kan en behoort ons te wag op die Here? 

 

Die eerste rede waarom ons kan wag op die Here is oor Wie Hy is en wat Hy kan 

doen. 

 Dit gaan dus hier oor God se karakter - Hy is die Een wat waarlik betroubaar is en 

wat my nie alleen laat wag nie en my nooit verniet sal laat wag nie. In Psalm 130 lees 

ons dat die skrywer en Sy volk wag dat die Here hulle moet verlos en hulle sonde 

moet vergewe. Die Psalmskrywer herinner ons dat hy en sy volk op die Here kan wag 

omdat by Hom daar vergifnis is, vas en seker. Jesaja 40 herinner ons dat ons soms 

geestelik en emosioneel uitgeput raak, dat ons moedeloos raak met ons 

omstandighede of eenvoudig oorweldig voel daardeur. Dan het ons geestelike en 

emosionele herstel nodig of die Engelse woord restoration. Dan moet ons wag op die 

Here en terwyl ons wag vertrou op die Here dat Hy ons sal herstel en deur Sy Gees sal 

vul met nuwe krag. Die wat op die Here wag of vertrou, kan op die volgende belofte 

in vers 29 reken: "Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk die wat nie meer kan nie". 

Ons wag op die Here is dus die wag op die Een wat absoluut getrou en betroubaar is 

en wat Sy beloftes hou. Een van die kragtigste verse wat ek ooit gelees het in die 

Bybel is in Jesaja 64:4 in die Ou Afrikaanse vertaling: Van ouds af het niemand 

gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien het wat werksaam is vir wie op 

Hom wag nie behalwe U. Hy is dus nie die passiewe God nie, maar die werksame 

God wat dinge in die werk stel tot my beswil en volgens Sy wil. 

 



Die tweede rede waarom ons op die Here moet wag is oor wie ons is en wat ons 

nie kan doen nie: 

Ons is selfs as kinders van die Here mense wat soms verdwaal. Ons volg ons eie 

koppe en stamp hom, ons leef met versteurde verhoudings met mense om ons omdat 

hierdie stukkie trots of jaloesie maar weer hier in ons kom opstaan het. Ons sal sonder 

die krag van die Here se Gees wat in ons werk nooit die pad van geloof kan loop nie. 

Omdat ons nie sonder die krag van God se Gees kan leef nie, kan ons nie onsself 

geestelik laat groei nie. Soms is God besig met een of ander geestelike werk of herstel 

in ons en dit neem doodeenvoudig tyd en ons moet op Hom wag. As jou eie tenk 

geestelik en emosioneel leeg is, moet jy op God wag om dit weer vol te maak. Ons het 

soms hierdie versteurde verhouding met iemand anders en nog iets wat ons nie kan 

doen nie, is om iemand anders se gesindheid teenoor ons te verander nie. Ek kan alles 

van my kant af doen om dinge reg te stel, maar iemand kan nog steeds kies om my nie 

te vergewe of te aanvaar nie. Dan moet ek wag op vertrou op die Here om daardie 

ander persoon se hart en gesindheid te verander. God verseker ons dat Hy die goeie 

werk wat Hy in ons begin het, einduit sal voer en sal voleindig op die dag wanneer 

Jesus weer kom. Daarom is die Christelike lewe baie keer hierdie wag op die Here- ek 

kan tog nie die goeie werk wat God in my begin het in eie krag wil volbring nie. 

 

Die derde rede vir wag op die Here is omdat die wêreld om ons is soos dit is en 

lyk soos dit lyk.  

Kom ons kyk bietjie aan die hand van kort DVD uittreksel hoe die wêreld om ons 

nou weer lyk. 

 

Mens kan na die wêreld om ons kyk en oorgee en sê: Dit is nou maar soos dit is en lyk 

nou maar soos dit lyk. Dit sal nooit verander nie. Maar nie een van ons glo dis werklik 

die lewenshouding wat ons as kinders van die Here en as kerk behoort te hê nie. Wag 

op die Here beteken ek raak stil by die Here oor al hierdie stukkend om my en staan 

dan daar op in Sy krag om op my klein manier 'n verskil aan hierdie nood en stukkend 

om my te gaan maak. 

 

Hoe wag ons op die Here? 

Hierdie vraag is baie belangrik, want ons sien wag as iets passief- as jy in die ry by 

binnelandse sake sit, sit jy tot jy voor in die ry kom. Dan roep iemand jou na die 



toonbank toe en dan gaan jy tot aksie oor en haal jou dokumente uit. Hierdie wag op 

die Here is effens anders. Dit word in Psalm 130 beskryf met die beeld van die wagte 

op die stadsmure wat koud kry op die stadsmure in die nag en nie die vyand kan sien 

wat hulle bekruip nie en daarom uitsien dat die son moet breek. Dan is die koue verby 

en die vyand sigbaar. Terwyl hierdie wagte op die môre wag, is hulle geweldig 

waaksaam- hulle luister vir elke vreemde geluid en kyk uit vir vreemde bewegings in 

die omgewing rondom die stad. Mens wag dus op die Here met verwagting en nie 

bloot passief nie. Die hele beeld van koringboerdery laat mens nogal verstaan wat 

hierdie aktiewe wag is. Jy het nou jou grane gesaai. Maar jy gaan nie op vakansie tot 

dit nou oestyd is en keer dan terug na jou plaas toe nie. Jy wag waaksaam op die oes. 

Jy hou daai grane dop vir onkruid en siektes sodat jy die gepaste aksies kan neem om 

die oes te beskerm. Maar jy weet ook heelpad dat dit net deur die Here se genade is 

dat jy uiteindelik sal kan oes. 

 

Die sanger John Waller het iets van hierdie aktiewe wag op die Here verstaan en sing 

daaroor in sy liedjie While I'm waiting: 

While I'm waiting I will serve You 

While I'm waiting I will worship 

While I'm waiting I will not faint 

I'll be running the race, even while I wait. 

 

In die Nuwe Testament het hierdie wag op die Here ander elemente by as in die Ou 

Testament. Maar dis ook soos in die Ou Testsament hierdie aktiewe wag. Ons het in 

Romeine 8 gelees dat die skepping met gespanne aandag wag en dat God se kinders 

wag. Alles wag vir die wederkoms van die Here as Hy van hierdie stukkende aarde 

wat so verniel en uitgebuit is, die nuwe aarde saam met die nuwe hemel sal maak. Die 

kinders van die Here sien uit na die dag wat die Here weer kom omdat Hy dan sal 

aankondig wie Sy kinders was en wie eenvoudig voorgegee het om dit te wees. Dan 

sal ons die sin agter die swaarkry wat ons soms moes beleef het finaal verstaan en sal 

ons onbeantwoorde vrae beantwoord word. Wag en afwagting sal altyd deel wees van 

die lewens van God se kinders. Want ons leef tussen die alreeds en die nog nie. Die 

alreeds van alles wat ons in Jesus reeds is voor God en die nog nie van nog nie 

volkome verlos van die mag van die sondige eie-ek en van siekte en dood en swaarkry 

nie.  



 

Andrew Murray skryf dat hierdie wag op die Here, hierdie stilwees by Hom , hierdie 

alles aan Hom oorgee elke dag, die een ding is wat ons werklik sterk maak om die 

werk te gaan doen wat God vir ons uitgesit het. Geestelike diepte en krag en 

motivering word nie in geraas eerstens gevorm nie, maar in stilte. Hier leer jy wie 

God is, wie jy is en dat jy Hom waarlik met alles kan en moet vertrou. Die 

arendsvlerke en die voete wat nie moeg word nie, word in die stilte en dissipline van 

wag op die Here gevorm en sterk gemaak. 

 

Ons wag ook saam: 

Die laaste gedagte waarop ek klem wil lê is dat hierdie wag op die Here nie nou net 

weer hierdie saak van jou as individuele gelowige is nie. In Psalm 130 lees ons dat die 

Psalmskrywer op die Here wag, maar die volk, die geloofsgemeenskap waarvan hy 

deel is, wag ook op die Here. Dis mos ook waar van ons in hierdie gemeente. Ons is 

opgewonde oor die pad wat die Here besig is om met ons as gemeente te stap. Ons 

sien soveel mooi en positiewe dinge. Maar ons weet nie presies waar Hy ons gaan 

uitbring nie. Daarom moet ons ook op die Here wag rondom die toekomspad van 

hierdie gemeente sodat die prioriteite wat ons identifiseer ook Sy prioriteite is en 

sodat die planne wat ons maak binne Sy wil vir Sy gemeente val. Ons wag ook as 

gemeente saam voor die Here want die motivering om die pad te stap wat Hy van ons 

vra sal slegs uit Sy krag kan kom. 

 

Ons wag op die Here soos die wagte in Ou Israel op die stadsmure vir die sonsopkoms 

gewag het. Ons wag met verwagting, want die Een op Wie ons wag, is baie meer 

betroubaar as die son wat môre gaan opkom. Ons wag in vrede, want die Een op Wie 

ons wag is reeds by ons- Hy het ons verseker dat Hy by ons is elke dag en elke 

omstandigheid tot aan die einde van die wêreld. Hierdie wag op die Here maak ons 

innerlik sterk in die geloof. Paulus skryf in Efes. 3 dat God deur Sy Gees aan ons die 

krag sal gee om innerlik sterk te word. Dis eintlik dubbele krag: Die Gees gee krag 

sodat ons krag kan kry. Die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle kry hemelse 

petrol. Daarom kan ons op God wag en Hom vertrou met alles in ons lewe. 

 

Amen.  

 



 

 


