
DIT REËN BLOMME
Genesing van my innerlike wonde.

In Matteus 11:25 sê Jesus vir ons hemelse Vader : “ Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, 
dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.”

Lewensomstandighede het my sterk gemaak in myself, maar die Here wil graag hê dat ons Hom
soos klein kindertjies moet vertrou. Van jongs af is daar verantwoordelikhede op my geplaas as
gevolg van disfunksies in ons gesin. Ek het ook baie seergekry in my verhouding met my pa en
het in die proses seker gemaak dat niemand my weer toegang sou kry tot areas van my hart nie.
Alhoewel ek my hart aan die Here gegee het as ‘n kind, het ek is later in my tienerjare
ontnugter hoe ons plaaslike tradisionele kerk christenskap oorgedra het.  In die
Aannemingsklasse moes ons van die kerkgeskiedenis leer.  Ek het egter in daardie onseker tyd van my lewe ‘n 
groot behoefte gehad om meer van die Here se liefde en genade te ervaar, asook leiding oor hoe om probleme te
hanteer.  Dis iets waarmee my ouers self gesukkel het.  Skoolwerk, groepsdruk en moeilike huislike 
omstandighede altesaam het my met bitter min ruimte gelaat om myself te ontdek.  Ek  het ek later besluit om 
self alle dinge te gaan ondersoek, maar ek het in die proses verdwaal omdat ek nie geanker was in die Woord nie. 
Die Here het my gevind toe ek 34 jaar oud was, met al my lewensdrome aan skerwe, in depressie.  Ek 
was ,eensaam, onvervuld, hunkerend na onvoorwaardelike liefde en met al my lewensdrome aan skerwe.  Ek was 
aan die einde van myself. 

Net soos Dawid omstandighede in sy lewe beskryf het in Psalm 40,  het
dit met my gebeur. “ Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my

toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; en Hy het my uit die kuil van
vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots

gestel; Hy het my gange vasgemaak. En Hy het ‘n nuwe lied in my mond
gegee, ‘n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op

die HERE vertrou.”

Ek het die Here se onvoorwaardelike liefde so tasbaar ervaar dat ek besluit het om  rug op die wereld te draai 
en Hom te volg.  Ek het immers die pêrel gevind !  Hy het die gebroke stukkies van my lewe begin herstel.  In die 
tyd wat daarop gevolg het, het ek Hom leer ken deur Sy Woord en in gebed.  Soos Sy lig in my hart geskyn het, 
kon ek my foute en verkeerde dade bely, en kon ek ook begin om diegene te vergewe wie my te na gekom het.  
Die Here het homself kragtig aan my betoon het deur grote herstelwerk te doen, aan my liggaam, aan my 
verhoudings asook in my tydelke omstandighede.  

Tog was daar ‘n sekere kamer van my hart wat ek heeltemaal toegesluit het.
Ek was onbewus daarvan totdat die Here begin klop het aan daardie deur.
Soos daar in Spreuke 20:27 geskrywe staan :  ‘”Die gees van die mens is ‘n
lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste”, glo ek dat die
inwonende  Heilige Gees se werking was.  Vir ’n geruime tyd was ek nie gewillig om
vir die Here toegang te gee na daardie kamer nie...Daarin was ‘n klomp hartseer
daarin weggebêre oor my verhouding met my pa.  Hy het selfs mans oor my pad
gebring wat soos my pa gelyk het om my herinneringe na  vore te bring.   Eers nadat



ek in ‘n krisis beland het en die Here ingegryp het op so unieke wyse, het ek begin oorgee sodat Hy my kon help 
met hierdie proses van verlossing, genesing en herstel.  

Ek wil graag getuienisse met jou deel hoe die Heilige Gees my gelei het in hierdie proses.

Na  17 jaar  wat ek nie my beroep beoefen het nie, het ek weer as Radiografis by ‘n staatshospitaal  gaan werk.  
Ons werksdruk was baie groot en ons het lang ure oortyd gewerk.  Ons hoof was ‘n dinamiese persoon wie hoë 
verwagtinge van ons gehad het.  Dit was gedurende die tydperk on Suid Afrika toe die atmosfeer tussen die 
verskillende rasse baie spanningsvol was.  Ek was ook vervolg vir my geloof in Christus.  

Een nag droom ek dat ‘n sterk swart hand my aan die arm gryp.  Die greep is so sterk dat ek niks kan doen om los 
te kom nie, maar ek roep nie dadelik om hulp nie.  Ek word egter wakker waar ek met ‘n sagte roepstem sê : 
“Help”.  Ek glo die Heilige Gees in my was besig om my te leer om na Hom te roep om hulp, want ek was gewoond 
om op my eie krag staat te maak.   In Sy liefdevolle voorsienigheid het Hy geweet dat ek dit vorentoe nodig sou 
hê.

Ek glo dat die Here vandag nog dieselfde is en dat Hy vandag nog profete gebruik om die gemeente aan te 
moedig en op te bou.  Ek glo ook dat naas Jesus deur die Rhema Woord van God, is die inwonende Heilige Gees 
die grootste profeet.  Die Woord sê ook tereg die volgendein Amos 3:7 Want die Here HERE doen niks 
tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.  

So het die Here my gewaarsku deur ‘n dat ek vervolging vir Sy Naam sal deurgaan, maar dat Hy daardeur ‘n 
verdiepingswerk aan my siel wou doen daardeur.  Ek droom dat ons is ‘n klein groepie is wat onsself in ‘n 
skoolklaskamer bevind..  Ons wag om ondervra te word  oor ons geloof.  Ons vervolgers is in die vertrek langsaan..
Nadat dit my beurt was om alleen in te gaan, kom ek uitgestap met ‘n gebreekte arm.  Maar die Heilige Gees is 
daar teenwoordig as ‘n persoon om my te vertroos en te versterk.  En dit was ook so.  In die beproewinge en 
benoudhede het die Heilige Gees my keer op keer ontmoet en versterk.  (Ek glo dat my arm my eie krag 
verteenwoordig het.)

Kort daarna het ek ‘n nie-kwaadaardige gewas ontwikkel en alhoewel ek glo aan
Goddelike genesing en twee keer vir my laat bid en salf het,  het die Here my nie

bonatuurlik genees nie.  Ek het nog altyd met Maria Magdalena geidentifiseer
omdat sy so baie vergewe is en soveel genade van onse Heer ontvang het.  Maar

daar was ‘n sekere aspek wat nog verskuil was in my eie lewe.  Maria was tuis by die
Here se voete maar ek het meer daarvan gehou om dinge vir die Here te doen as

om stil by Sy voete te sit.  Na my operasie, tydens die lang  herstelperiode het die
Here getuienisse deur Radio Kansel gebruik om my hart voor te berei.  Die

operasie aan my liggaam het my noodgedwonge tot stilstand gebring waar die Here
‘n geestelike hartoperasie wou doen.  “Ek is kwaad vir my pa...en vir U” erken ek toe op ‘n dag vir die eerstel maal

in my lewe.  Dit was die begin na herstel, wat ‘n proses was, soos lae van ‘n ui wat afgehaal word. 

  Ek droom die nag dat ek  en my pa alleen is ( My pa is 15 jaar vantevore  oorlede).  Ek sê vir my pa dat ek hom 
liefhet en dat ek gewillig is dat die Here ‘n verdere herstel proses te doen, al sal dit soms seer wees.  Daarna 
kon ek ook my hartskoonmaak deur belydenis voor ‘n betroubare getuie.  Dit was ook ‘n tyd van “wonde belydenis”
en die haat, bitterheid asook die seer en teleurstelling bely.  ‘n Aangaande proses van restourasie en opbouing 
van my geestelike tempel, tot ‘n waardige kind van God.  Intussen, sonder dat ek bewus was daarvan, het ‘n 
vriendin gedurig vir my ingetree in gebed.  Iets wat ek nou baie waardeer.

Dit laat my dink aan een van Job se vriende wat gesê het : “ Want God spreek op een, ja, op twee maniere; 
maar die mens let daar nie op nie.  In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens 
sluimeringe op die bed, dan open Hy die oor van die mense.. Ook word hy getugtig met smart op sy bed en
aanhoudende stryd in sy gebeente, sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingspys. .Kyk,



dit alles doen God, twee keer, ja, drie keer met ‘n mens om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy 
bestraal word met die lig van die lewe.” Job 33 v 14..30

Die Heilige Gees was nou besig om die spreekwoordelike grond in my hart voor te berei vir goeie Bybelse lering.   
Ek het die voorreg gehad om ‘n seminaar oor genesing van wonde by te woon.  In Efesiërs 6v11 maan Paulus ons :
“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die 
duiwel.”  Die Heilige Gees het openbaar dat as die duiwel dit kan regkry om ‘n kind sy leuens te laat 
glo wanneer daar negatiewe omstandighede is sy lewe gebeur, dan het hy ‘n plan in hierdie kind se lewe 
opgestel.  Hy het dan nie herhaalde kere nodig om hierdie kind te treiter nie, want die plan is reeds in 
werking.  So elke keer as soortgelyke omstandighede in die kind se lewe gebeur, dan kom daardie plan 
in werking wat alreeds opgestel is deur die eerste leuen wat die kind geglo het.  

Die Heilige Gees het nou die leuens in my lewe begin oopvlek.  ‘n Deel van my het nie geglo dat die Here my 
werklik liefhet nie.  Dit was direk gekoppel aan my verbrokkelde verhouding met my pa.  Die berader konfronteer
my op ‘n liefdevolle wyse : 
“Dink jy dat as die Here so oor jou voel soos jy dink, Hy jou so ‘n mooi naam su gee’?”  

Wat sy nie geweet het nie, is dat my pa voor my geboorte die  vir Here gevra het
en die Here hom die naam Ester gegee het.  Ek het uitgebars in diepe snikke.  Sy
lees toe die volgende skriffie vir my : 
"My duif in die rotsklowe, kom uit dat ek jou kan sien, want jou gesig is
lieflik en jou stem is soet"   Hooglied 2 v 12. 

 Dit was so ‘n Heilige Oomblik en die Here se teenwoordigheid was baie tasbaar.
Onse Wonderbare Heer van die hemel en die aarde het Hom neergebuig en vir my genooi om uit my wegkruipplek 
in die rotsklowe te kom, met Hom te gesels, want Hy hou daarvan om my stem te hoor.

O wat ‘n wonderlike uitnodiging!  Op daardie oomblik ervaar ek in die Gees dat on Here 
Jesus  in 'n veld met blomme vir my staan en wag.  Ek is mal daaroor om blomme in die veld 
te pluk.  Ek staan op en loop na Hom toe, so deur die veld vol blomme wat ek in my 
geestesoog sien,   Die begeerte om Hom in volle oorgawe te aanbid was iets wat ek so lank al
begeer het om te doen, maar as gevolg van die geslote hartskamer, kon ek nie.  Maar nou 
was my hart oop en ek was vry!  Ek pluk  bossies van die veldblommetjies met beide hande, 
en lig dit op in dankbare lofprysing na Hom toe......................... 

En die Here maak die berader se geestesoë oop en sy roep uit: 

“Dit reën blomme uit die hemel !!!“ 

  Dit was ‘n baie intieme ondervinding  en ek het eers later die groot verskil
agtergekom in my lewe.  Dit was nou makliker om die ander leuens wat ek geglo het, te identifiseer.  Dit het nou 
makliker geword om die Here met meer oorgawe te dien.

Kort hierna het ek die onverwagse geleentheid gehad om my tuisdorp te besoek. Toe ek as 16 jarige dit finaal 
verlaat het, het ek ‘n binneverbond gemaak dat ek nooit weer sou terugkeer nie.  Dit was ‘n hoofstuk van my boek
wat ek toegemaak het, en nooit weer wou oopmaak nie.   Dit was ‘n geweldige emosionele ervaring om terug te 
wees in daardie omgewing, maar sonder die seer.   As kind het ons in omtrent 13 verskillende huurhuise gewoon.  
As die een huis verkoop was, of as my pa sy werk verloor het agv sy swakheid met alkohol, dan moes my ma weer 
vir ons ander blyplek soek en moes ons trek.  My pa was my held en ons het ‘n baie spesiale band gehad. Dit het 
my hart gebreek om hom so broos en stukkend te sien.  Hy het keer op keer gesukkel om van die skade te 
herstel wat die alkohol misbruik gedoen het.  Ek wou hom so graag help maar ek kon nie.  Ek het ‘n oorweldigende 
gevoel van wanhoop ervaar.  Hy het met kere verdwyn om homself in ‘n rehabilitasie sentrum te laat opneem, wat 
ons dan eers later agtergekom het.  Ek het baie onsekerheid en vrees ervaar,  Ek het nie geweet of hy ooit sou 



terugkom nie.  Dis toe ek die leuens begin glo het dat dit my skuld is en dat die Here my nie liefhet nie.  My ma 
was so besig om die pot aan die kook te hou dat daar nie tyd was vir ons 3 kinders se emosionele behoeftes nie.  
Ek was die oudste en het die verantwoordelikheid vir hulle geneem van ‘n jong ouderdom af.  Maar my ma het 
altyd vir ons gebid.  Ek is baie dankbaar daarvoor.

Ek kon al die huise vind, behalwe een sink huisie wat afgebreek was.  By die Laerskool, het ek die skoolgange 
deurgestap.  Skielik hoor ek 'n kinderstemmetjie agter my.  Met die omdraai kom 'n bitter klein dogtertjie na 
my toe aangestap.  Sy lyk te klein om selfs in die skool te wees.

 "Tannie, tannie, kan ek tannie help" vra sy.  

Ek gaan sit op my hurke sodat ek op haar vlak kan wees  om haar te antwoord :

"Toe tannie so groot soos jy was, was tannie in hierdie skool en tannie het net weer kom kyk."   

"O, okay" antwoord sy tevrede en huppel weg na haar klassie toe.  

Op daardie oomblik slaan dit so vas in my hart.  Ek was ook so 'n klein dogtertjie en op dieselfde oomblik ervaar 
ek 'n groot beskermende Wolk oor die hele skool.  Sy oog wat op my lank voordat ek Hom persoonlik leer ken het.
Is ons Vader darem nie wonderlik nie ! ! !    

Jesus self het gesê “Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan 
sulkes behoort die koninkryk van die hemele.”    Matteus 19:14                          

Op pad uit die dorp uit, met 'n hart propvol emosie, gewaar ek aan albei kante van die
pad VELDE VOL SONNEBLOMME, vol in blom asof met hulle gesigte in aanbidding op
na die hemel gerig.  Die Here was besig om herhinneringe van die verlede wat soos 'n

swart en wit foto was, in te kleur deur Sy soete en kosbare liefde.! ! !                                                                         

En die Here maak nooit iets leliks nie want al Sy Werke is wonderbaar. Tydens die eerste erediens wat ek daarna
bywoon, gee die Heilige Gees vir ons ‘n kosbare aanmoediging,deur ‘n profeet wat niks van my ervaringe geweet 
het nie.  “Ons is almal soos pragtige blommetjies vir Hom, elkeen uniek en as ons
bid, is ons nie net mooi nie, maar dan het ons 'n lieflike geur ook.”

Prediker 3:11 Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd;

Hierdie ervaring het sowat 15 jaar gelede gebeur en is ‘n groot mylpaal in my lewe.  Die Here het my daardeur 
geweldig bemoedig en aangespoor deur Sy getroue liefde en ontferming,   Die Here kan nou hierdie 
omstandighede ten goede gebruik dat ek uit dankbaarheid vir andere kan intree sodat hulle ook Sy kosbare 
liefde en genade deelagtig kan word. 

Galasiërs 6:2  Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

April 2019                                                                                              mystoriesofhope@gmail.com                   




