
 

Jer 31:1-22 Kortpaaie en Deurpaaie 
 
 
‘n Pad deur die Pyn 
 
• As ons ware hoop wil ervaar en God se 

nuutheid in ons lewens wil laat instroom, 
is dit belangrik om te besef dat daar nie 
kortpaaie en ompaaie is wanneer dit gaan 
oor pyn en seerkry nie. Daar is wel ‘n 
deurpad – dwarsdeur die pyn.  Dit is wat 
Jeremia se boodskap in kort behels.  “Only 
grief permits newness”, betitel die teoloog 
Brueggemann die boek Jeremia.  Vir 50 
van die 52 hoofstukke van Jeremia is daar 
klaagliedere – rou, geleefde pyn.  ‘n Volk 
weggevoer in ballingskap in 587 
v.C.  Vreemde land, vreemde kultuur, 
verlore vryheid. Die lag verstom. Die 
vreugde verstil. Net pyn…  

• En dan, vir twee kort hoofstukkies, 
hoofstukke 31 en 32, kry ons wat 
geleerdes noem die “Troosboekie”.  Maar 
nie ‘n troosboekie soos ons dit ken waar 
ons net mooi versies en spreuke hoor, wat 
nie strook met die realiteite van ons 
bestaan nie.  Dis goedkoop troos.  Daar 
was ander profete wat dit gebring het vir 
die Jode – maar hulle was “valse” 
profete.  Jy kan nie net sê “alles sal 
regkom”, “kyk net Boontoe” nie, en 

verwag dit moet ons terugvat na die goeie 
ou tye toe nie.  Jeremia doen dit 
anders.  Hy leer vir ons om te gaan stilsit 
by ons pyn.  Na ons pyn toe te stap.  Dit 
vierkantig in die oë te kyk.  Lank genoeg 
totdat die vorm van iets nuuts in die 
skemerdonkerte verskyn.    

Drie Joodse Psigiaters in Wene 
 
• In die eerste helfte van die 1900s is daar 

drie Joodse psigiaters in Wene.  Sigmund 
Freud glo geloof is ‘n kinderagtige 
verbeeldingsvlug wat mense moet 
ontgroei en dat die grootste dryfveer in 
ons lewens die soeke na genoet is.   

• Alfred Adler verskil van Freud en sê nie 
genot nie, maar die soeke na mag dryf 
ons. Ons worstel met minderwaardigheid 
en magteloosheid en probeer om iemand 
te wees.   

• Viktor Frankl is jonger en wil in sy twee 
mentors se voetspore volg, maar die 
Tweede Wêreldoorlog breek uit en Frankl 
word ‘n Joodse gevangene in Ausschwitz.  
Geen genot daar nie, en ook geen mag 
nie. En Frankl sien dat daar iets anders is 
wat mense dryf, naamlik die hoop dat 



 

daar iewers sin in die lewe is, ook in 
swaarkry.   

 
Die Innerlike Reis deur Covid-19 
 
Elkeen se reis verskil van die volgende mens 
s’n. Maar dalk het jy ook hierdie verskillende 
fases al beleef:  
 
• Afmaak/Ontken.  Covid-19 is net ‘n swaar 

verkoue. Dis ver van my af.  Mense kan 
tog so op hol gaan oor goed.  Dis 
buitendien nie so erg om by die huis te bly 
nie.   

• Kwaad.  Vir die regering se onlogiese 
reëls, maar sommer ook vir mense wat 
daardie reëls nie nakom nie.  Kwaad 
omdat die ekonomie so geknou word. 
Kwaad omdat dit my tref en onsekerheid 
en angs in my lewe indra.  Ek is sommer 
moeilik om mee huis te hou.   

• Stil/Neerslagtig.  Weemoedig. Verlang.  
Wonder wat die sin van alles is. Diep 
angstig.  Is dit nou hoe dit vir altyd gaan 
wees?   

• Onderhandeling.  Dis nie so erg nie, alles 
sal regkom. Tel jou seëninge.  

• Aanvaar.  Dit is nou hoe dit is.  Jy kan dit 
nie ontken nie.  Jy moenie dit miskyk nie.  
Dis sleg, binne jou en buite jou.  Geen 
goedkoop Facebook boodskappies gaan 
jou laat beter voel nie.  Jy sal hierdie ding 
in die oë moet kyk.  Jy sal jouself in die oë 
moet kyk en ophou weghardloop van die 
pyn.   

Die Reis deur die Pyn 
 
• Israel moes leer om die nuwe te ontvang 

wat God vir hulle wil gee, maar hulle moes 
dit in die middel van die harde 
werklikheid, terwyl hulle die pyn beleef, 
gaan haal.  “Only grief permits newness.”  
Jeremia se boodskap was: omhels julle 
pyn, voel dit, erken dit, dis hier en dit gaan 
nie sommer weggaan nie, daar is nie ‘n 
kortpad nie.  

• As jy lank genoeg by die pyn sit, word dit 
jou leermeester.  As jy lank genoeg by jou 
pyn sit, gee jy vir God die geleentheid om 
jou genadig te wees. In die wildernis is 
daar genade.  Dis die vreemdste logika, 
dat daar waar jy jou pogings laat staan om 
alles te bereken, alles te voorspel, alles te 
bepaal en ook vir God voor te skryf wat 
om te doen, dáár kan God uiteindelik met 
jou werk.    

 
 
1. Beskryf jou innerlike reis met Covid-19. 
2. Beskryf die pyn in jou en die pyn om jou.  
3. Wat beteken dit vir jou om nie kortpaaie 

te soek nie, maar na die pyn toe te stap en 
jouself in die oë te kyk?   

4. Begin jy al iets van God se deurpaaie 
beleef? 

 
“We who lived in concentration camps can 
remember the men who walked through the 
huts comforting others, giving away their 
last piece of bread. They may have been 
few in number, but they offer sufficient 
proof that everything can be taken from a 
man but one thing: the last of the human 
freedoms -- to choose one's attitude in any 
given set of circumstances, to choose one's 
own way. He who has a big enough WHY, 
can survive any HOW.” 
 
Viktor Frankl, Man's Search for Meaning 
    


