
21 Februarie Prediker 3 
 (Teks: 3:11) 

My lewenstyd is op God gerig 
Tyd! - jy kan dit nie bêre nie, nie stol of oppot of inhaal nie. 

Die tragiek is: toe die mens in die paradys gesondig het, is hy nie 
die tydlose ruimte ingeskiet nie. Nou is daar vir elke ding 'n 
bepaalde tyd. 

Prediker 3 is 'n klaaglied. Daar is dinge waaraan jy niks kan doen 
nie en wat verby is, kan nie oorgeleef word en wat kom kan nie 
voorspel word nie. 

Ons lewe is gejaagd, ons kla: "Ek het nie meer tyd nie!" Dit bring 
stres. Die duiwel wil nie hê dat ons moet nadink en tyd sal hê om na 
te dink nie. Party probeer aan die tyd ontkom deur pakkette te 
neem, vroeër af te tree, of om wakkerblypille te drink... dan weer 
slaappille want die slaap kom nie op sy tyd nie... En so spoed die 
lewe verby! 

Wat maak u met u tyd? Sekondes word minute... ure, dae, weke, 
jare - en dan is dit verby. God het die tyd gemaak (Gen. 1 "In die 
begin..."), dis skeppingsdae ("en dit was aand en dit was môre die... 
dag"). Seisoene word gereël (Gen. 1). Metusaleg is 696 jaar oud, 
na Noag sou die mens 120 kon word, Ps. 90 sê nou net 70 of 80. 
So spoed die lewe verby. Hoe rig u u 24 uur in? Hoeveel tyd vir 
God? 'n Skrale 5 minute per dag is ongeveer 1/300ste, 'n skrale 
dag per jaar! 

Hoekom gee God u nog tyd? Paulus sê: "In die volheid van die tyd 
het God sy Seun gestuur..." (Gal 4:4). Jesus het gekom – ongeveer 
2000 jaar gelede, vir 'n skrale 33 jaar, toe is sy tyd verby; Hy sterf... 
om die onbepaalde tyd vir ons te skenk, die ewigheid! En ek? 
Wedergebore... eers gebore onder die tyd, nou ook met die oog op 
die onbepaalde tyd. Môre moet ek my tyd herbeplan. Die 
wederkoms is naby, my lewe is reeds genadetyd! Wat gaan u met u 
oorblywende tyd doen? 

 
Sing Psalm 90:2 Ds. P.K. Lourens (Bloemfontein-Oos) 

 


