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OM SIN TE MAAK VAN ALLERHANDE VER-

DRUKKINGE  

Deur Nico Rademeyer 

Ek is oortuig dat elkeen van ons in 2016  die een of ander 

verdrukking deurgegaan het. Vir sommige was dit ’n 

siekbed, vir ander dalk gebroke verhoudings of miskien 

het jy ’n geliefde aan die dood afgestaan. Maak nie saak 

wat die aard van jou beproewing was nie, een ding is 

seker, dit was nie lekker nie. Dalk worstel jy selfs met die 

gedagte dat jou beproewing eenvoudig net nie vir jou sin 

gemaak het, of steeds maak nie. Dan wil ek jou bemoedig 

met Paulus se invalshoek in sy tweede brief aan die 

Korintiërs. 

 

2Ko 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here 

Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God 

van alle vertroosting,  

2Ko 1:4  wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons 

die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die 

vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. 

 

Daar is drie dinge wat hier na vore kom. 

 1. Wie God is. 2. Wat Hy vir ons in moeilike om-

standighede, beproewings en verdrukkings doen, en 3. 

Hoekom Hy dit vir ons doen. 

 

1:   Wie God is 

Die Vader van ontferminge   

Die woord “ontferminge” dui op iemand wat medelye het 

met ’n ander se situasie. Is dit nie inderdaad wie God is 

nie, ’n God van medelye.  

Heb 4:15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met 

ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 

opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.  
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Die God van alle vertroosting 

 

Dan verwys Paulus na God as die God van “alle vertroosting”. Die woord 

vertroosting was gereeld gebruik vir ’n advokaat wat regshulp verleen,  

asook bystand en leiding  gee.  

Dit bring ons by die tweede gedagte  

 

2:   Wat hierdie Vader van ontferming en God van alle vertroosting vir 

ons doen in ons verdrukkinge. 

Paulus sê Hy VERTROOS ons in alle verdrukkinge. Hy vertroos ons deur 

Sy teenwoordigheid, Sy bystand en Sy leiding. Dit bring ons by die 

derde punt.  

 

3: Hoekom vertroos Hy ons? 

2Ko 1:4  wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande 

verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God get-

roos word. 

 

Dit is duidelik, die doel waarom ons vertroos word, is om ander te vertroos. 

M.A.W. die vertroosting wat ons van God ontvang moet ’n rippel effek hê soos 

’n klip wat in water gegooi word. Dit moet uitkring na ander toe. 

 

’n Werktuigkundige het gereedskap nodig om ’n voertuig te herstel, so is God 

se vertroosting  eintlik ’n stuk toerusting of gereedskap wat ons ontvang met 

die doel om daarmee ’n werk te gaan doen nl. om ander te troos. “It is for the 

benefit of others”. U sien ons verdrukkinge is voorbereidingstyd vir bedienings-

geleentheid. Ons verdrukkinge is vir ons wat universiteitsopleiding vir ’n 

mediese student is. ’n Tyd van toerusting om ’n bepaalde diens te lewer. 

Dit is nie net nodig nie, maar noodsaaklik. 

 



3 

 

 

 

Waarom is dit noodsaaklik mag u dalk vra?                                           Die enigste 

manier hoe ons medelye kan hê met iemand is as ons kan identifiseer met sy 

pyn en lyding, m.a.w.  met sy verdrukking. As dit vir die Seun van God nodig was 

om deur ’n proses van voorbereiding te gaan, hoeveel te meer nie ons nie. 

 

Heb 4:15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye 

kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 

sonde.  

 

Die rede waarom Hy met ons swakhede medelye kon hê is omdat Hy met ons 

kon identifiseer. 

 

Heb 2:17  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 

‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking 

tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  

 

As navolgers van Christus moet ons soos Hy oorgegee wees om te lei sodat ons 

daardeur kan dien.  

Fil 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus 

was.  

Fil 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God 

gelyk te wees nie,  

Fil 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk geword;  

Fil 2:8  en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoor-

saam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.  

 

Laastens gee Paulus ’n stukkie raad oor wat ons ingesteldheid moet wees ty-

dens verdrukking. 

Rom 12:12  verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in 

die gebed.  

 
Moenie in jou verdrukking murmureer nie maar wag geduldig op God se 
vertroosting en bid dat Hy jou paaie sal laat kruis met iemand wat in ver-
drukking is sodat jy  die vertroosting waarmee Hy jou vertroos het, 

kan aangee. 
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‘n DANKBARE TERUGBLIK 
 
As ons terugkyk na 2016 wat haas na sy einde snel, kan ons met reg sê dat 

dit seker een van die moeilikste jare was wat MET in ’n lang tyd beleef het. 

Ons is met groot uitdagings gekonfronteer en dit het soms gevoel asof ons 

in die storms gaan omkom. Maar............ “DIE HERE WAS GETROU”. Hy 

het in elke situasie uitkoms gegee en voorsien. Deurentyd het ons Hom er-

vaar vir wie Hy is. 

 
1: Ons het Hom ervaar as die Vader van ontferming en die God van 

alle vertroosting. (2 Kor. 1:3-4) 

2: Ons vertroosting was juis in die feit dat ons geweet het dat Hy 

Hom oor ons en Sy werk ontferm. 

3: Ons het Hom ervaar as die een wat nie kan lieg en iets sê en dit nie 

doen nie. Deut. 23:19 

4: Hy het in die verlede vir ons  beloftes gegee dat Hy Sy werk  sal 

dra. Dit het Hy gedoen! 

5: Ons het Hom ervaar as die een wat nie net ’n hoorder van gebed is 

nie maar ook ’n antwoorder. 

Ons kan waarlik getuig van gebedsverhoring. 

 

Daarom het ons Hom deurgaans ervaar as  Jehova Jihre “ons Voorsie-

ner” 

 

Daardeur wil ons nie voorgee dat ons geloofshelde is nie, allermins. Ons 

moes ook maar telkemale uitroep “Here ons glo, kom asb. ons ongeloof te 

hulp”. Daarin kan ons Hom ook die eer gee dat hy vir ons geloofsvertroue 

geskenk het. Aan Hom die Eer en die Heerlikheid. Keer op keer het Hy – 

ten spyte van ons ongeloof en bekommernis - Homself aan ons bewys as El 

Roi “DIE GOD WAT VOORSIEN”. Ons wil Sy “WONDERNAAM” 

besing en aan Hom hulde bring want Hy is waardig, ja, Hy is Elah-

Eloah.....  
 

“DIE EEN WAT BEWONDER KAN 

WORD”. 
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Kubekha Reports from Ulundi 
 

The campaign in Ndinde was blessed. Ndinde is one of the smallest 

villages in the Ulundi district. The community is very faithful in wor-

shiping the forefathers and practicing their African  traditions. Many 

people stopped attending the services after we preached on the unbib-

lical practice of ancestral worship. At least they never stopped us 

preaching as we have experienced on other places where people are 

hostile to the teaching of ancestral worship.  

After a school assembly a grade 11 scholar collapsed. She could not 

walk and was very dizzy. It seemed  as if she was oppressed by de-

mons. According to her she suffered this condition for two years. Af-

ter consulting with her family they agreed that we could pray for her, 

which we did. She was immediately se free. We thank God that she 

repented after we explained the Gospel to her. 

 

A young man of 17 who was addicted to alcohol also repented after 

coming under conviction of his sins whilst we were preaching from 

the heart chart. The community enjoyed the preaching of the Word but 

most af all we thank God for what hê did in the lives of individuals.  

 

Unfortunately the last service was canceled due to bad weather. The 

tent collapsed and was badly damaged by strong winds. Please pray 

with us for a sponsor to fix the tent.  

 

 

Once again we want to thank our prayer partners for their 

faithful prayers.  
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Nico vertel. 
 

’n Man wat sterwend aan kanker is, het vir my gesê dat hy 

bekommerd is oor sy ongeredde toestand. Hoewel ek die 

goeie nuus aan hom verduidelik, en hy dit ook verstaan het, 

kon hy nie aanvaar dat God bereid was om hom aan die einde 

van sy lewe te vergewe terwyl hy nooit vir God tyd gehad het 

nie. Vier maal het hy gebid en die Here gevra om hom te ver-

gewe en Sy kind te maak, en elke keer het hy getwyfel en was 

hy nie seker of die Here wel sy gebed beantwoord het nie. 

Elke keer nadat hy gebid het, het ek vir hom die beloftes van 

redding en vergifnis  gelees om geloof en vertroue in sy hart 

op te wek maar steeds het hy met ongeloof geworstel.  

Die Here lei my toe die volgende aand om vir hom ’n brood te 

koop. By hom aangekom het ek vir hom gesê dat ek vir hom 

die brood gekoop het en hy het dit met blydskap by my 

geneem.  Ek verduidelik toe vir hom dat hy so pas geloof 

geopenbaar het deurdat hy in die eerste plek my woord nie in 

twyfel getrek het nie en in die tweede plek sy hand uitgestrek 

het en die brood by my geneem het. Ek het verder verduidelik 

dat hy die brood as sy eiendom gesien en daarom in besit 

geneem het en vir hom gesê dat redding, vergifnis, vryspraak 

en al God se beloftes reeds 2000 jaar gelede deur Christus vir 

hom gekoop is,  en al wat hy moet doen, is om dit wat syne is 

in besit te neem. Hy het weer gebid - maar die keer was dit 

anders. Daar was geloof en ’n verwagting in sy stem. My ge-

waarwording was dat hy nie net vra nie maar dat hy neem,  en 

nadat hy gebid het, het hy met dankbaarheid getuig dat hy 

oortuig is dat die Here hom vergewe en hom as sy kind aan-

geneem het. LOOF DIE HERE ! 

 

 

 

 



7 

 

Totsiens aan twee grotes: 
 

2016 Was ook die jaar waar ons moes afskeid neem van Denzel en 

Theuns Steenkamp ons voorsitter. Ons praat hier van persone wat die 

grootste deel van MET se bestaan by die werk betrokke was. Denzel 

natuurlik een van die stigterslede.  

 

Dit is met groot waardering wat ons terugdink aan hul toegewyde en 

jare lange betrokkenheid in diens van die koninkryk. Hulle het hul taak 

met onderskeiding verrig. Denzel sal onthou word vir sy onverskrokke 

gedetermineerdheid om misleiding in al sy vorme te beveg. Ook sal ons 

hom onthou as ’n persoon wat deur sy lewe vir ons die Evangelie 

gemoduleer het.  

 

Ook Theuns sal ons onthou vir een wat misleiding met ’n passie beveg 

het en net wou sien dat die Evangelie in sy suiwerste vorm bedien 

word. Ons is ook dankbaar vir die ferm hand waarmee hy sy taak as 

voorsitter verrig het. Wat die fondse aanbetref wat hy in die werk inge-

ploeg het, kan ons maar net  vra dat Vader  hom sal seën vir sy getrou-

heid.  

 Hoewel hulle vir MET verlore is, het ons die versekering dat hulle hul 

op ander gebiede sal beywer vir die uitbreiding van die koninkryk.  Ons 

bid die seën van die Here af op hulle en hul gesinne.  Ons wil dan ook 

vir Piet Potgieter bedank dat hy op kort kennisgewing bereid was om 

weer as voorsitter op te tree. 

 

 

Ons wil vir al ons personeel en ondersteuners ’n Baie geseënde 
Christusfees toewens. Mag hierdie feestyd en die nuwe jaar vir u 

groot vreugde inhou. 
Groete van Piet en alle personeel. 
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