
 

 

… Wie is by die deur?  

Eienaardig hoe weeksdae verander het in 

slegs ‘n dag, of nag belewenis. Na weke 

agter slot en grendel groei jou pantoffels al 

amper aan jou voete vas. Die bodem van jou 

koffie-beker het al ‘n permanente merk op 

die kas begin uitbaken. Miskien 

gereserveerde parkering omdat jy hom 

amper nooit meer in die kas terugsit nie. 

 

Ek kon altyd so maklik hande-vier-voet 

vasskop met ‘n knop in my keel en ‘n frons 

op my voorkop as gaste onverwags aan die 

deur klop en my salige stilte met bittige 

geselsies oor die weer en stygende 

brandstofpryse kom onderbreek.  Introvert, 

ekstrovert, kop of stert, wanneer daar 

vandág ‘n klop aan die deur is, frons elke 

kind en kraai ewe hard en almal is te bang 

om te gaan kyk wie by die deur is.   

 

“Silence is golden.” sê hulle. Ek wonder of 

stilte en rykdom dan nou sinoniem is? Sal jy 

met my saamstem dat in hierdie 

tegnologiese gevorderde tyd waarin ons leef 

stilte ‘n gesogte kommoditeit geword het. Jy 

moet amper tyd uitkoop om bietjie stilte te 

beleef. Vir ons gesin is die prys van stilte ‘n 

karavaan en ‘n reuse kampvuur in die bos  

 

 

 

waar geen selfoon opvangs het nie. Hoe dan 

nou gemaak in tye soos dié, waar jy so 

ingehok is dat geen stilte ‘n opsie is nie, en 

die enigste stemme wat jy hoor die van 

veeleisende familie-lede, honger troeteldiere 

en die self-geselsies in jou gedagtes is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouers en grootouers moet sterk wees vir 

hulle kinders, familie bly mos die 

belangrikste. Dit beteken egter dat jy daardie 

onderstebo glimlag van al die ‘worry’ 

natuurlik, moet vermom in ‘n “million-

dollar-smile” wat ‘n paneel beoordeelaars 

van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees 

sal oorreed dat alles, ‘heeltemal okay’ is. Al 

neem die druk toe by die werk, al is daar net 

‘n bietjie meel en drie eiers oor in die kas 

moet jy seker maak daardie glimlag is 

bankvas op jou bakkies. Jy probeer regtig 

hard, so hard dat jy elke bekommernis, elke 

traan, elke onsekerheid ook agter slot en 



 

 

grendel in die kamers van jou hart toegesluit 

het. Niemand sal ooit weet nie… 

 

Skielik… hoor jy dit… tok-tok-tok…  

Jy kyk verward rond en vra “Het julle dit 

ook gehoor?” “Wat?” Antwoord al die 

stemme in jou binnekamers. “Toemaar, dis 

seker my verbeelding.”   

 

Of is dit? Tok-tok-tok! Daar is dit weer. 

Het jy al ooit gedink en besef dat die rede 

hoekom niemand anders die geklop by die 

deur hoor nie, dalk is omdat die geklop nie 

van buite kom nie, maar van binne?   

 

Daar is één wat vêr buite, vêr binne, vêr bo 

die grense van die COVID-19 reëls en 

regulasies kan en mag heers. Iemand wat 

weier om toe te laat dat enige iets of iemand 

jou van Sy liefde skei. Iemand wat so 

verlang om jou stem te hoor dat Hy net nie 

kan wegbly nie en knaad, sonder ophou aan 

die binnekamers van jou hart bly klop.  

 

Dis jou Hemelse Vader,  

jou Abba God. 
 

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As 

iemand my stem hoor en die deur oopmaak, 

sal Ek by hom ingaan en saam met hom die 

feesmaal hou, en hy saam met My.” (Opn. 

3:20, AFR83).  

 

Hoor jy dit? Ek kan jou waarborg dis Hy 

klop want in Hebreërs 13:5, AFR83 lees 

ons, “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit 

in die steek laat nie.”  Miskien hoor jy 

amper nie meer die klop nie, want die druk 

van jou omstandighede en eise wat op jou 

tyd en energie gestel word hou jou so 

gegrendel in die chaos dat jy eenvoudig net 

uitgeput is. 

 

Is dit te laat? Nee.  Psalms 103:8, DB gee 

ons die versekering, “Die Here se hart is 

baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. 

Hy is geduldig. Hy het sy kinders baie lief.”  

 

“Stel julle die volgende prentjie voor: ‘n 

Boer het 100 skape. Een raak skielik weg. 

Wat dink julle sal die boer doen? Hy sal die 

99 skape net daar laat en begin soek na die 

skaap wat weggeraak het. Wanneer hy hom 

uiteindelik kry, is hy sommer baie bly. Ja, hy 

is nog blyer oor die skaap wat hy gekry het 

as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. 

Weet julle, My Vader maak presies net soos 

hierdie boer. Hy hou aan met soek na elkeen 

van sy ou kleintjies wat oor ‘n sonde 

neergeslaan het totdat Hy hulle kry. Dan 

gaan tel hy hulle op. Omdat hulle vir Hom 



 

 

kosbaar is, wil Hy nie hê dat een van hulle 

verlore gaan nie.” (Matt. 18:12-14, DB) 

 

Jesus is ons goeie herder (Joh. 10:11,14).  

 

Is jou probleme ‘n werklikheid? Ja. Dit 

waardeur jy gaan mag niemand ontken nie, 

maar ek het ‘n ewigheids-

verantwoordelikheid om jou vandag daaraan 

te herinner dat jy nie alleen daardeur hoef te 

gaan nie, dat jy nie alleen is nie, al is die 

deure van die wêreld gesluit is die sleutel tot 

jou hart in jou hande, en net jy kan die deur 

na jou hart vir die één wat jou hierdeur kan 

dra oopmaak.  

 

Wanneer jy die deur van jou hart vir God 

oopmaak, kan jy aan hierdie beloftes in 

Psalms 23:1-6, DB vashou; 

 

“Die Here sorg vir my soos ‘n herder wat sy 

skape oppas; ek het niks meer nodig nie. Hy 

gee vir my die heel beste van alles: kos, 

veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, 

bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos 

word, laat Hy my die lewe weer anders sien. 

Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. 

Soos ‘n goeie gids lei Hy my elke dag om 

volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan 

sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die 

lewe vir my so donker word dat ek nie weet 

watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat 

probleme my onderkry nie, want U is altyd by 

my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U 

laat my veilig voel. Soos ‘n gasheer sit U net 

die beste van die lewe aan my voor; hulle wat 

nie naby aan U lewe nie, kan maar net verleë 

toekyk. U behandel my soos ‘n spesiale gas; 

ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed 

wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek 

sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan.”   
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