
17 Augustus 
 
Sien my berou raak, Here 
 
 Skrifgedeelte: Klaagliedere 1 
 Fokusgedeelte: Klaagliedere 1:20 
 
Wanneer ons in sonde val, oortuig die Gees van God ons van die verkeerdheid in ons 
lewe. Soms is dit ’n sonde waarmee ons lank aangehou het, soms is dit iets waarmee ons 
onsself in die skande gebring het. Dan kom daar in ons hart ’n diepe hartseer en pyn 
omdat ons God bedroef het. Ons is ook skaam voor mense en voor God. Ons besef die 
aakligheid van die sonde en die wreedheid van ons vyand, Satan. Ons sien die skade in 
ons lewe vanweë die sonde waartoe ons ons laat verlei het. Ons begryp weer opnuut dat 
Satan maar een doel met ons het, en dit is om ons te beroof en dood te maak. 

Die profeet Jeremia verwoord sy volk se hart as hy uitroep dat die sonde soos ’n 
pes is wat in ons eie liggaam woed en soos ’n swaard wat die mooi in ons lewe doodmaak 
(vs 20). Jeremia vra dat die Here in sy en die volk se harte sal inkyk en sal sien hoe 
onrustig en benoud hulle is oor hulle sonde. Hy vra dat die Here hulle Trooster sal wees, 
want daar is niemand anders wat hulle kan troos nie (vs 21). En hy vra die Here om die 
vyand te verslaan. 

Wanneer jy oortuig raak van jou sonde, val die vyand, Satan, jou aan en probeer 
jou oortuig dat jy nie meer die reg het om na God te vlug nie. Dan mag ons egter weet dat 
dit juis die Trooster, die Heilige Gees, is wat ons oor ons sonde onrustig maak. Hy bring 
die onrus sodat ons ook tot God kan roep om ons berou raak te sien, dat Hy ons die ware 
troos kan bied. Die troos is: daar is vergifnis in Christus, maar ook oorwinning oor die 
sonde en Satan. Kom nou dadelik in jou onrus en berou na jou God toe!  
 
Sing: Psalm 119:63 Dr. Gert Breed (Randburg) 
 
 


