
Sondag, 29 Maart 2020 
 

Gebed 
 

God Drie-Enig, U is die alomteenwoordige Een wat nie ingeperk kan word deur mure en 

afsondering nie. Here, U is ons Verlosser wat in hierdie tyd van “lockdown” tegelykertyd 

intens naby aan ons elkeen is, en ook steeds oral op aarde betrokke is. Heilige Gees, U woon 

in ons, vertroos ons, en is met ons – en niks kan ons skei van U liefde nie. Amen. 

 

Teks: Esegiël 37:1-14 

Tema: Om trauma in die oë te kyk 
 

Oordenking 
 

Ons is sedert Donderdagnag in ‘n landwye “lockdown”. Op ‘n manier is dit die mees amptelike 

aanduiding daarvan dat ons nou, weens die coronavirus, in ‘n nuwe wêreld leef. Ons neem 

tans afskeid van dit wat tot op hede vir ons “normaal” was, en gaan ‘n nuwe verstaan van wat 

‘n “normale” lewe is moet uitpluis. Baie van ons voel bang, onseker, ontnugter en selfs kwaad: 

ons het planne gehad, op sekere dinge staat gemaak, party goed as vanselfsprekend aanvaar… 

En skielik is dit weg. 

 

David Kessler merk op dat ons hierdie tydperk waarbinne ons nou is, tereg as ‘n tydperk van 

rou (“grief”) kan beskou. Dit is ‘n ongemaklike oorgangstyd waarin ons tot verhaal moet kom 

en vrede moet maak met die verlies wat die coronavirus pandemie teweegbring: persoonlik, 

sosiaal, vir ons families, en ook ten opsigte van werk, opvoeding, geleenthede…Ons beleef 

tans elkeen ‘n vorm van trauma, op verskillende maniere. Dit is iets wat ons in die oë hoort 

te kyk, sodat ons dit ook met tyd kan begin verteer en hanteer. 

 

As gelowiges is ons soms huiwerig om trauma en verlies in die oë te kyk; ons hoor dalk in ons 

agterkop stemme wat vir ons sê dat ons “net so gou as moontlik moet aanbeweeg,” of dat 

ons “net moet bly vashou aan hoop,” of dat ons nie negatief behoort te wees nie, want “God 

het ‘n plan met alles.” Hierdie boodskappe is dalk goed bedoel, maar dit doen oor die 

langtermyn baie meer skade as goed. In die Bybel is daar talle voorbeelde van gelowiges wat 

hulle harte uitstort teenoor God, brutaal eerlik is oor wat hulle beleef, en met vrymoedigheid 

huil en rou oor verlies en teleurstelling – en die nodige tyd neem om dit te doen. 

 

Wanneer Esegiël in die laagte met die droë bene staan en God vir hom vra of daar weer lewe 

moontlik is vir hierdie geraamtes, dan antwoord hy mismoedig dat slegs God dit weet. Esegiël 

sien algehele verwoesting rondom hom raak, en ken dit ook aan sy eie lyf. Wanneer hy sy 

roeping as profeet ontvang, is hy ‘n gevangene in Babilonië, met ingeperkte beweging en min 

regte. Daar is geen tempel om by te gaan aanbid nie, en oënskynlik geen tekens van hoop dat 



daar weer ‘n nuwe toekoms vir hom en die res van Israel sal wees nie. Sy vrou is skeilik 

oorlede, en hy is veronderstel om ‘n leier te wees vir ‘n groep hulpelose mense. 

 

Maar dan verras God hom deur hom deel te maak van die proses om die Gees van lewe in die 

droë bene in te laat blaas. En geraamtes wat voorheen net senings en vel gehad het, word 

weer lewendig. Hierdie vreemde beeld is die teken en die herinnering: God vergeet nie. God 

herskep. God breek nuwe moontlikhede oop waar dit lyk of daar geen opsies meer is nie: juis 

te midde van dood, lyding en trauma. God is nie op “lockdown” nie. 

Gespreksvrae 
 

• Wat is die grootste verlies wat jy tans beleef, in hierdie ongekende omstandighede 

waarin ons tans leef? Wat mis jy, en waarna verlang jy? 

• Waar sien jy die Gees van God, wat lewe gee, raak? Op watter maniere vind jy tans 

hoop? Wat is vir jou aangenaam, wat geniet jy om te kan doen of beleef in hierdie 

tyd? 

Voorbidding 
 

Here, ons wil eerlik met U wees oor hoe ons nou voel, en wat tans deur ons gedagtes gaan. 

Ons wil vrymoedigheid neem om die trauma wat ons nou beleef, by U voete te plaas. Mag U 

ook in ons elkeen se lewe die Gees van Lewe inblaas. Mag ons werklikheid van ‘n hedendaagse 

laagte van droë gebeendere herskep word as ‘n teken van hoop – en mag ons as U kinders 

kan aanhou getuig: U is nie op “lockdown” nie. Amen.   


