
1.FOTOS VAN TRANE
Toe die Here Israel  u i t  die k loue van ’n vreemde volk gered 
het,  was sy kinders baie bly.  Vir  ons was dit  soos ’n droom 
wat waar geword het.  Ons het aanmekaar gelag en gepraat,  so 
bly was ons. Almal,  sel fs dié wat nie die Here dien nie,  het di t  
raakgesien en gesê: “Die Here het wonderl ike dinge vir  sy 
k inders gedoen.” Ja,  die Here het wonderl ike dinge vir  ons 
gedoen en ons was baie bly.  Nou is ons weer in die nood. 
Here,  keer assebl ief  ons s i tuasie heeltemal om. U kan ’n droë 
woestyn in ’n pragt ige blommeland verander.  Vat so ons prob-
leme heeltemal weg. Die Here kan hartseer in blydskap ve-
rander.  Trane van pyn kan Hy in gelag van blydskap verander.  
Al  werk ’n boer hard, is hy bly as hy ’n groot oes insamel.  So 
verander swaarkry in blydskap. Ps 126 DB

2. ERKEN
Nou is ons weer in die nood… v.4

3.VOEL
Die Here kan hartseer in blydskap verander.  v.5
Sal ig is ju l le wat nou ween, want ju l le sal  lag.  Luk 6:21

4.VERWOORD
Hul le wat met trane saai ,  sal  met vreugde maai.  Hul le wat 
met trane die saadsak loop en dra,  sal  besl is s ing van vreu-
gde wanneer hul le die gerwe dra.  v.5-6 NLV

Here, keer assebl ief  ons s i tuasie heeltemal om. v.4

5.VERTROU
U kan ’n droë woestyn in ’n pragt ige blommeland verander.  
v4

Gaan hul le deur ’n droë val le i ,  word dit  omskep tot ’n 
fonteinedal .  Ps 84:7 NLV

…jul le nie treur soos die ander wat geen hoop het nie…. 
1 Tess 4:13
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