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Die skrywer deel al sedert 1993 die Evangelie met Turke. Hy het 
uitgebreide ondervinding in die Turkse taal en kultuur opgedoen en 
was direk betrokke by die plant van vier kerke in die Suid-ooste van 
Turkye. Hierdie kerke was onderskeidelik in Mersin, Tarsus en Malatya 
geplant. 
 As gevolg van toenemende moeilike politiese uitdagings in Turkye 
asook toenemende druk op die Protestantse kerk, was die skrywer en 
sy familie gedeporteer na sy tuisland, Suid-Afrika.
 Die sending organisasie, Operasie Mobilisasie, met wie die skrywer 
al vanaf  1993 geaffilieer is, het hom genooi om ‘n uitreiking en 
kerkplantings projek tussen die Turkssprekende mense wat in Frankryk 
woon, te begin. Vanaf  2012 woon hy en sy vrou in Frankryk. Hulle 
was betrokke by die plant van twaalf  kerke tussen die Turkssprekende 
mense in Frankryk. 
 Die amper 1 miljoen Turke wat in Frankryk woon, bied die lokale 
kerk die geleentheid om die Evangelie van Christus met hulle te deel. 
As gevolg van die omvattende ondervinding van die skrywer in sending 
en kerkplanting tussen Turkse Moslem mense, en met sy kennis van 
beide die Turkse en Franse tale en kulture, is die skrywer in ‘n unieke 
posisie om sy uitgebreide ondervinding met die leser te deel. 
 Die skrywer het ‘n Dip. Teologie (1993) van die Teologiese 
Kweekskool van die Apostoliese Geloofsending kerk van Suid-Afrika, 
‘n BA (Hon) Teologie (2014) van Noordwes-Universiteit en ‘n MA 
Missiologie (2019) van Noordwes-Universiteit.

OMTRENT DIE SKRYWER
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Martin and Petro is al 33 jaar getroud. 
Hulle het drie volwasse kinders en ‘n skoondogter. 

Hulle bly tans in Frankryk en kan by 
www.martindelange.org bereik word.



Martin se visie was om Jesus na die Turke te bring. Hierdie visie en die 
uitvoer daarvan sou gepaard gaan met baie innerlike wroeging en uiterlike 
opposisie. Floreer – 7 beginsels tot ‘n lewe van impak gee insig oor die begin, 
die ontwikkeling en die uitdagings daarvan om ‘n sendeling te word, en 
hoe God se getrouheid vir hom en sy vrou Petro, beloon het met vreugde 
en oorwinning wat hulle nooit sou kon droom of  voor kon hoop nie. 
Martin se skrywe is baie innemend, en soos jy lees sal jy die realiteit van 
die situasies wat hy beskryf, aanvoel. Floreer – 7 beginsels tot ‘n lewe van impak 
laat jou, jou eie geestelike reis hersien, en laat jou wonder hoe jy kan bydra 
tot die Koninkryks bediening, om mense die weg na Jesus te wys, of  jy 
nou ‘n sendeling is, of  nie. Indien dit jou hart se begeerte is, dan is hierdie 
boek vir jou.
Rosemary Flynn, Kliniese Sielkundige en Christelike Berader
 
Met die lees van hierdie boek sal jy die volle omvang van jou emosies 
ervaar. Jy sal ook uitgedaag word om meer doelbewus met God te verkeer 
en wat Hy in en deur jou lewe wil bereik. Martin het homself   kwesbaar 
gemaak deur die leser toe te laat in sy lewe, sy familie en sy bediening. 
Hierdie is meer as net ‘n storie oor sy ontdekkings. Martin neem ons op ‘n 
reis van sy lewe en bediening, en verduidelik die realiteite op so ‘n manier 
dat dit vir ons moontlik gemaak word om sy 7 beginsels vir ‘n effektiewe 
Christelike lewe te kan waarneem en toepas vir onsself. Jy sal hierdie reis 
insiggewend, inspirerend en uitdagend vind.

Pastoor Peter Nicoll, Internasional Bedieningsleier, konsultant en mentor. Peter 
was betrokke by internasionale missie, mense en leierskap ontwikkeling vir 
meer as 30 jaar.
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FLOREER

Martin en Petro de Lange het ‘n merkwaardige lewe gelei, deur hulle 
tuiste in Suid-Afrika te verlaat sodat hulle baanbrekerswerk in Turkye kon 
onderneem, asook tussen die Turke in Frankryk. In Floreer – 7 beginsels tot 
‘n lewe van impak gebruik Martin sy rykdom van kennis om die 7-voudige 
geheim van hoe ons kan floreer deur God se wil te ken en te doen, te 
openbaar. Die boek is vol van ware lewensverhale en jy sal vasgevang 
en meegevoer word deur die openheid, humor en eerlikheid van sy 
hartroerende, persoonlike stories. Die baie praktiese lesse is almal gegrond 
in skerp geestelike insigte en berus op ‘n soliede Bybelse fondasie.
 Soos Martin verduidelik, dit is ‘n dooie vis wat “met die stroom gaan”, 
maar lewende visse is verfris as hulle swem teen die stroom. As jy wil hê 
dat jou lewe ‘n verskil vir Jesus in die wêreld moet maak, dan is hierdie 
boek vir jou bedoel!

Julyan Lidstone, Ambassadeur vir OM se  Moslem Bedieninge; woonagtig in 
Glasgow, Skotland.

Langtermyn diens tussen die Minder Bereiktes, bring vreugde en vervulling; 
ons reis kan ook vergesel wees deur frustrasie en pyn. In hierdie praktiese,  
ondervinding-gewortelde, Woord-gebaseerde boek verwys Martin ons na 
7 beginsels wat hy en sy vrou geleer en gelewe het. Praktiese toepassings 
in elke hoofstuk sal ons help om van oorleef  na floreer te beweeg, selfs in 
uitdagende omstandighede. Duidelik, tot die punt, en prakties toepaslik, 
wil ek hierdie boek vir nuwe asook ou sendelinge aanbeveel. 

David Greenlee, PhD Missioloog en Outeur, Operasie Mobilisasie.
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Die titel Floreer – 7 beginsels vir ‘n lewe met impak, maak Martin se rede vir 
die skryf  van hierdie boek, duidelik. 
 Sy lewe is inderdaad ‘impakvol’. Hierdie boek is sy refleksie op die 
beginsels wat tot ‘n impak gelei het. Ek waardeer sy vermoëe om op sy 
lewe te reflekteer en dit te ondersoek (met vele eerlikheid en broosheid). 
Regdeur die boek herroep hy gebeurtenisse en verhoudings wat hierdie 
7 beginsels gevorm het. Hierdie stories beeld die beginsels uit. 
 Hy kwoteer David Bosch in sy boek deur te sê: Christene kan nooit 
mense van ‘bestaande toestand’ (status quo) wees nie. (Transforming 
Mission). Wees verseker, jou gemaksone sal aanhoudend uitgedaag 
word wanneer jy hierdie beginsels lees. Die beginsels is die grondslag 
vir enige gelowige wat ‘n impakvolle lewe wil lei – hulle word aangebied 
op ‘n manier wat jou uitnooi, maar ook uitdaag.
 Elke hoofstuk het ‘n ‘Maak dit prakties’ sowel as ‘n ‘Nabetragting’ 
afdeling. Ek het dit baie behulpsaam gevind, nie alleenlik as ‘n 
opsomming nie, maar ook baie prakties. Elke beginsel is ook gebaseer 
op ‘n Bybelse waarheid.
 My gebed is dat hierdie boek volgelinge van Christus sal voorberei 
om te ‘Floreer’, eerder as om net te oorleef. 
 Floreer – 7 beginsels vir ‘n lewe met impak is van waarde, nie net vir 
sendelinge nie, maar vir enigiemand wat ‘n impakvolle lewe wil lei. 

Hansie Breedt, Internasionale Direkteur: Ledeversorging – Operasie 
Mobilisasie.

VOORWOORD
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Ons almal ervaar lesse in die lewe en elke persoon se ondervindinge 
is uniek. Omdat ons, as mense, sosiale skepsels is, kan ons baie van 
mekaar leer deur ons interaksie met mekaar. Ongelukkig deel baie van 
ons nooit ons ondervindinge nie, en dit ontneem diegene rondom ons 
om te baat by wat ons geleer het. Hierdie boek is al in my hart vir baie 
jare. Die hoofstukke wat volg is die produk van menige voorstellings 
en praatjies by kerke, klein groepe en opleidings fasiliteite. Vanuit die 
reaksies van hulle wat geluister het na die kwessies wat ek in hierdie 
boek sal deel, het ek bewus geword van die belangrikheid om ons 
ondervindinge, lesse en foute met ander te deel sodat ons van mekaar 
kan leer.  
 Ek sal sewe lesse of  beginsels na ‘n impakvolle lewe met julle deel. 
Niemand sal die belangrikheid van ‘n impakvolle lewe ontken nie, ‘n 
lewe wat ‘n seen vir jouself  is asook vir almal rondom jou. Dit is ‘n 
leuen en ‘n fout om te dink dat ons op ‘n eiland woon. Ons is almal 
gekonnekteer aan mense rondom ons en die keuses wat ons maak 
beïnvloed hulle wat die naaste aan ons is. Partykeer het ons keuses ‘n 
impak wat ver verby ons grense strek.
 Die beginsels wat ek wil deel is geensins die sleutels tot ‘n suksesvolle 
en vervulde lewe nie. Hulle is eenvoudig dit wat ek toepas, wat ek 
geidentifiseer het deur introspeksie, en wat my naby aan die Here Jesus 
gehou het. Jou lewenspaadjie mag dalk heeltemal anders lyk as myne. 
Ek hoop dat jy uitgedaag sal voel om jou eie stel beginsels of  waardes 
te ondersoek en te identifiseer en daarvolgens te lewe. 

INLEIDING



Dit is my innige wens dat jy bemoedig sal word om die voordele te 
ontdek van ‘n lewe volgens sekere standaarde, en dat jy sal sien wat die 
impak daarvan op die mense rondom jou sal wees. 
 Die woorde van Jesus in Johannes 10:10 roer baie keer my hart 
wanneer ek aan hierdie dinge dink:

“Die dief  kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het 
gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê.”1 

Jesus het aarde toe gekom om die weg vir ons voor te berei om God te 
kan ken, sodat ons in ‘n verhouding met Almagtige God, die Skepper 
kan wees en sodat ons met Hom verenig kan word en Sy naam kan 
verheerlik. Hy het ook gekom om ons ‘n lewe in oorvloed te gee, vol 
en sonder perke. Jesus wil hê dat ons suksesvol moet wees, dat ons ons 
lewensroeping moet ontdek en daarvolgens lewe. Dit is wanneer ons 
hierdie ontdek, dat ons werklik vir God kan verheerlik. Dit beteken 
natuurlik nie dat ons nooit uitdagings of  selfs lyding sal ervaar nie – dit 

is alles deel van die werklike lewe. Die vraag 
is: hoe hanteer ons dit alles?
 Ek het ontdek dat baie mense 
aanhoudend reageer op wat die lewe   hulle 
kant toe gooi. As hulle ‘n goeie dag beleef, 
beteken dit dat al hulle ondervindinge 
daardie dag positief  was, en ‘n slegte dag 
beteken dat die meeste dinge net verkeerd 
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FLOREER

Die mens is geskep 

om die lewe te laat 

gebeur, te inisieer, 

kreatief te wees, om 

die pas aan te gee, 

om voor te loop.

1 Die Bybel in Afrikaans 1933/1953

gegaan het. Dit is ‘n baie normale menslike reaksie, maar dit lei nie na 
‘n lewe van sukses, vervulling en betekenis nie.
 God wil hê dat ons pro-aktief in die lewe moet wees. Die mens is 
geskep om die lewe te laat gebeur, te inisieer, kreatief  te wees, om die 
pas aan te gee, om voor te loop. Wanneer jy pro-aktief  is in die lewe, 
beteken dit dat jy beheer neem. In ‘n verhouding met Jesus Christus, 
lewe ons die belofte in Joh. 10:10. 
 Ons lewe in oorvloed en vervulling en loop op hierdie aarde as 
oorwinnaars en nie as mense wat oorwin is nie. Dit is natuurlik belangrik 
om te benadruk dat ek van mense praat wat getuig het dat hulle nie in 
hul eie krag kan leef  nie. Hulle is sondaars wat van God geskei is, wat 
redding en vergifnis nodig het en net Jesus kan dit vir hulle gee. As jy 
nog nie ‘n persoonlike verhouding met God deur Jesus het nie, dan 
mag jy hierdie beginsels vreemd en vergesog vind. Ek benader hierdie 
onderwerp vanuit die beginsel dat Jesus die Een is wat jou lewe beheer 
en rigting gee. As Hy dit nog nie doen nie, wil ek jou uitnooi om dit 
te oorweeg. Asseblief, ek vra mooi, wy jou lewe aan die Here, deur 
in Jesus te glo. As jy gemotiveer voel om 
hierdie uitnodiging te oorweeg, gaan dan 
asseblief  na die agterkant van hierdie boek 
en kyk na die stappe wat daar gegee word, 
voordat jy verder lees. 
 Nog ‘n belangrike punt om te oorweeg, 
is die definisie van sukses. Ongelukkig 
het die wêreld en omgewing waarin  ons 
woon, ons geïndoktrineer om te glo dat regte sukses gemeet word 
aan die grootte van ons bankrekeninge, huise en die motors wat ons 
bestuur. Daar is niks verkeerd daarmee om finansïeel sterk te wees, in 

xix
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Ware sukses word 

gemeet aan die 

mate waarin jy die 

weg wat God vir jou 

voorberei en vooruit 

beplan het, volg.
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‘n groot huis te woon of  om ‘n mooi motor te besit nie, maar dit is nie 
‘n bewys van ware sukses nie. Ware sukses word gemeet aan die mate 
waarin jy die weg wat God vir jou voorberei en vooruit beplan het, 
volg. Die vraag wat beantwoord moet word is, “Het ek my plek in die 
skepping gevind, en is ek besig om dit  waarvoor die Here my geskep 
het, te doen?” 
Ons is almal op ‘n reis en elkeen se reis is verskillend van die ander, 
maar dit is belangrik dat ons die wedloop wat vir ons voorberei is, sal 
voltooi. 

“Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom 
ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik 
omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê.” 
– Heb. 12:1

Ek kan nie iemand anders se wedloop hardloop nie, ek moet die 
wedloop hardloop wat deur God vir my voorberei is, en wie ‘n baie 
spesiale doel en plan vir my lewe het. 

“Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, 
spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 
‘n hoopvolle toekoms te gee.” – Jer. 29:11

 Die Here dink elke dag aan ons. Sy gedagtes is goed en vol seëninge 
vir ons welstand. Ons moet vertrou dat God se weg vir ons lewens 
goed is, want God is goed. 
 Ek en my vrou dien huidiglik as kerkplanters in Frankryk. Ons 
roeping is om uit te reik na die amper 1 miljoen Turke in Frankryk. 

xxi

Meeste van die lesse waaroor ek in hierdie boek skryf, het ek op die 
sendingveld in Turkye geleer. 
 Ons bedien die Turke al die afgelope 28 jaar en dit was gedurende 
hierdie periode dat ek sekere beginsels wat ek moes begin toepas, en 
waarmee ek ons bediening kon lei, geïdentifiseer het.  Ek glo dat tot 
nou toe het ons die lewe geleef  wat God vir ons bestem het. 
Was dit altyd ‘n maklike pad? Nee, daar was nog altyd uitdagings wat 
oor ons pad gekom het. Dit was partykeer verbloem as verraad deur 
bekende plaaslike gelowiges, doodsdreigemente, gevangenisskap, 
deportasie, die moord van spanmaats en aanhoudende finansiële druk 
en uitdagings. 
 Dit het nie ons mate van sukses bepaal nie. Ons sien dit as deel 
van ons roeping, en deel van die prys wat ons moet betaal om in 
gehoorsaamheid aan God te wandel.
 Ek het ruimhartiglik ware lewensverhale gedeel wat werklik 
‘n impak op my lewe gemaak het. Elke hoofstuk het ‘n “Maak dit 
prakties” afdeling, waar ek basiese punte uitlig om jou te help om die 
kernkwessie van die spesifieke beginsel wat ek deel, te identifiseer. Die 
hoofstuk eindig dan met ‘n “Nabetragting” afdeling, waar ek ‘n paar 
vrae aan jou voorlê om jou te help om te reflekteer oor die hoofstuk. 
Neem asseblief  tyd om biddend deur elkeen van hierdie vrae te werk. 
 Ek wil jou aanmoedig om ‘n reis van jou eie te begin, sodat jy die 
beginsels kan ontdek waarvolgens jy moet lewe. Kom ons begin hierdie 
reis saam, en ontdek wat die Here vir jou en my voorberei het.

FLOREER INLEIDING
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Sommige van ons mag dromers ons hele lewens wees, maar dit is die 
visionêres wat al die verskil maak. Daar is niks verkeerd daarmee om te 
droom of  om jouself  ‘n beter wereld te verbeel nie, of  ‘n veranderde 
omgewing nie. Ons drome mag ons na plekke neem waar ons nooit sou 
kon gaan nie. Dis hoe dit was in my kinderjare. 
 Ek het grootgeword in die westelike voorstede van Pretoria, Suid-
Afrika, in ‘n werkersklas buurt waar albei my ouers gewerk het. My 
grootouers, wat by ons gewoon het, of  liewers, ons het by hulle gewoon, 
het ‘n wakende oog oor my en my suster gedurende die dag gehou. 
 Dit was nie vir my te moeilik om myself  besig te hou in ons groot 
agtererf  met sy baie vrugtebome en gereedskapshuisies nie. Voor die 
tyd van rekenaars, internet, slimfone en video speletjies, moes ‘n jong 
outjie soos ek staatmaak op sy verbeelding om homself  besig te hou, 
en ek het oorgenoeg hiervan gehad! 
 Ek sou ‘n vliegtuiig bou uit stukke hout wat in die agtererf  gelê het, 
en dan sou ek regoor die wêreld gevlieg het. Die volgende dag sou ek 
‘n wêreldberoemde renjaer wees, in ‘n kar wat gebou is uit oorblywende 
kartondose. Ek het ‘n lewendige en goeie verbeelding gehad.
 Ek het daarvan gedroom om die wêreld te red en om ‘n held te 
wees. 
 Ja, die realiteit sink in soos ons ouer word en die drome van ons 
kinderjare in die agtererf  sterf  naderhand en word vergete. 

DEFINIEER JOU VISIE

HOOFSTUK EEN
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 Ek het vinnig besef  dat om net te droom, geen verandering in die 
lewe sal bring nie. Dit is wanneer jy jou visie begin ontwikkel, dat jy op 
‘n reis gaan wat ‘n verskil maak. 
 Dit is die essensie van die definieering van jou visie. Dit is om ‘n 
verskil te maak.  

Geboorte van ‘n visie

Nadat ek die skool verlaat het, het ek by die Suid-Afrikaanse Polisie 
aangelsuit en gekwalifiseer as ‘n misdaadstoneel ondersoeker, en het 
die rang van Sersant op die ouderdom van 22 ontvang. Ek was gelukkig 
en vervuld met ‘n opwindende beroep wat vir my voorgelê het. Ek was 
baie lief  vir my werk, en ek het die daaglikse uitdagings baie geniet. 
Ek was jonk en ambisieus. Ek het hard gewerk in ‘n onderbemande 
eenheid, en gedroom om binne vyf  jaar ‘n Kaptein te word. Petro en 
ek het getrou en my beker het oorgeloop! As ‘n jong Christen het ek 
gedink dat ek alles het.
 Toe het die Here Jesus, gedurende een van my stiltetye, aan my 
verskyn. Ons eerste woning was ‘n klein, eenvoudig gemeubileerde 
woonstel. Ek het die karig-gemeubuleerde spaarkamer vir my vroeë 
oggend oomblikke van gebed en Bybellees gebruik, voordat ek vertrek 
het na ‘n dag van stryd teen die stygende misdaad. Die sout-en-peper 
kleurige mat in die kamer, was waar ek die meeste van my tyd in gebed 
deurgebring het. 
 Op ‘n stadium was ek besig om oor Paulus se brief  aan die Christene 
in Rome te mediteer. 

3

“Paulus, ‘n dienskneg van Jesus Christus, ‘n geroepe apostel, 
afgesonder tot die evangelie van God ...” – Rom. 1:1

Skielik het dit vir my gevoel asof  die woorde in die Bybel lewendig 
geword het en die kamer gevul het. Dit was asof  die Here self, met my 
gepraat het. Dit was ‘n bonatuurlike ondervinding wat my lewe totaal 
verander het. In die kamer langsaan, het Petro die laaste oomblikke van 
‘n goeie nagrus benut, heeltemal onbewus van my ervaring. 
 Alhoewel ek daardie tyd ‘n jong Christen was, was ek tevrede met 
my lewe en die rigting waarin ek besig was om te beweeg, maar my 
ervaring daardie oggend het my verander en my op ‘n nuwe pad gesit. 
Ek het bewus geword van ‘n diep, innerlike roeping. ‘n Begeerte om dit 
te los waarmee ek besig was, en om Jesus te volg na ‘n lewe van voltydse 
verbintenis en diens. Dit was asof  my ambisies en doelwitte wat ek 
in die Polisiediens gehad het, gladnie meer belangrik was nie. Ek het 
skielik tot die besef  gekom dat my eintlike roeping was om Jesus met 
die wêreld te deel. 
 Ek het op daardie oomblik besef  dat dit nie meer genoeg was om te 
mik vir die hoogste rang in my eenheid nie. Ek wou mik vir die hoogste 
moontlike roeping van Jesus in my lewe. Soos wat ek in voeling met die 
Heilige Gees gekom het, het die Here Jesus my gees gevul met wat Hy 
vir my lewe wou hê. Dit het geboorte gegee aan ‘n diepe begeerte om 
Hom op ‘n voltydse basis te dien, en het uiteindelik tot my besluit om 
die Polisiediens te verlaat, gelei. 

FLOREER DEFINIEER JOU VISIE
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Daar waar jy is

Ek wil graag iets belangrik duidelik maak. Hiermee wil ek nie sê dat 
almal wat die Here wil dien, hulle werk moet opgee en sendelinge word 
nie. Miskien is jy ‘n loodgieter of  ‘n ontvangsdame, wat jou daaglikse 
roetine het, en die Here gee aan jou verskeie geleenthede om Sy getuie 
te wees. ‘n Goeie vriend van my wat besig is met sy doktorale studies in 
Kernwetenskap in Parys, het my vertel van die wonderlike geleenthede 
wat hy as Christen gehad het om Jesus te deel met hoogsgeleerde, 
intellektuele mense, wat totaal buite die bereik van ‘n gewone Christen 

sou wees. 
 My oudste seun, Martin Junior, het 
my onlangs vertel van die baie geleenthede 
wat hy kry om Jesus te kan deel, in sy werk 
as Voldoenings Beampte vir ‘n Nasionale 
Versekeringsmaatskappy. 
Hy is verantwoordelik vir ‘n hele paar 

takkantore is sy streek, en moet dikwels die bestuurders van hierdie 
kantore bemoedig wanneer hulle persoonlike uitdagings beleef.
Hy is in ‘n unieke situasie om Jesus met mense te deel wat miskien 
nooit deur die tradisionele leraars bereik sou word nie. Vir my vriend 
en my seun is dit tans hulle roeping. Dit mag moontlik vir jou wees om 
die roeping wat die Here op jou lewe geplaas het, te vervul reg waar jy 
nou is. 

Jy mag moontlik die 
roeping wat die Here 
op jou lewe geplaas 
het, vervul net waar 
jy is.

‘n Reis van gehoorsaamheid

Dit was anders met my. Ek het op ‘n reis van gehoorsaamheid gegaan, 
waar die Heilige Gees Sy wil stap vir stap aan my bekend gemaak het. 
Ek het my roeping ontvang en die volgende stap was om my hart 
daarvoor oop te maak. Dit was makliker gesê as gedaan. Ek het werklik 
gesukkel om my wil aan die wil van God te onderwerp, omdat ek nog 
planne vir my lewe gehad het en die Here se seēn daarop wou hê. 
 Dit was een ding om ‘n Christen te word, my sondes te erken en my 
ou selfsugtige maniere te bely. Dit was baie moeiliker om in Christus te 
sterf. 
 Dit was ‘n proses eerder as ‘n oomblik. Soos wat ek gelees en 
oor die Bybel gemediteer het, was ek oortuig daarvan om myself  te 
onderwerp en gehoorsaam te wees. God het aan my openbaar dat ek 
van die troon van my eie lewe moes afklim, en Jesus moes toelaat om 
Sy regmatige plek op die troon te neem. Ek het ontdek dat my planne 
nie noodwendig die planne was wat God vir my lewe gehad het nie. 
Soos wat ek meer tyd spandeer het met die lees van die Bybel, het ek by 
Jeremia 29 vers 11 uitgekom: 

“Want ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, 
spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 
‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Ek het dit absoluut verbasend gevind dat God ‘n plan vir my lewe 
het, en het gedink Hy wou my net gered kry sodat ek nie hel toe sou 
gaan nie. As God ‘n plan vir my lewe het, dan beteken dit Hy wil my 
gebruik. Sy plan is om my voorspoedig te maak en om my ‘n hoopvolle 

5

FLOREER DEFINIEER JOU VISIE



toekoms te gee. God wou my nie leed aandoen nie, maar wou my seën. 
Ek was vasgevang! Ek wou meer weet. Ek wou daarvan deel wees. Ek 
het geleer dat ek in God se gedagtes is. 
 Twaalf  maande nadat ek my roeping ontvang het, het ek uit die 
Polisiemag bedank, en by die Bybel Kollege ingeskryf  om opgelei 
te word as ‘n pastoor. Ek was op ‘n nuwe reis na ‘n onbekende 
bestemming. Al wat ek geweet het, was dat die Here binne in my ‘n 
brandende begeerte om Hom in ‘n voltydse kapasiteit te dien, geplaas 
het. Volgens my verwysingsraamwerk het dit beteken om ‘n leraar van 
‘n kerk te wees, en dit was waarvoor ek my voorberei het. 
 
Dit begin met Jesus

Partykeer gaan ons deur die lewe en ons probeer verskeie dinge, 
maar ons ontdek nooit werklik ons duidelike roeping nie. Dit kan ‘n 
frustrerende ervaring wees. As iemand wat geglo het in die belangrikheid 
daarvan om ‘n persoonlike verhouding met Jesus te hê, het ek geglo dat 
die werklike doel van die lewe net in en deur Jesus Homself  gevind 
kan word. Dit is wanneer ons ons lewens aan die outoriteit van Jesus 

onderwerp, dat ons ons werklike, ware 
doel kan vind. Die ontwikkeling van 
my visie was ‘n lang proses, deurweek 
met gebed en tyd in die Woord, asook 
toewyding aan gehoorsaamheid aan die                          
Here se wil. Dit was ‘n proses eerder as 
‘n oomblik. Die visie het ontwikkel in ‘n 
soliede idee wat met tyd verskerp het. 
Dit was vir my belangrik om seker te 
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wees van my visie, want dit het my gees energie gegee en my vorentoe 
laat beweeg, ook in uitdagende tye. Die visie wat met tyd in my hart 
gevorm het, kan vandag in een sin opgesom word:

My lewensroeping is om ander te help om hulle plek te vind in die Here 
Jesus, en vir nou is ek geroepe om die Turke te help om daardie plek in 
hulle lewens te vind. 

Met die deel van ons persoonlike verhaal, wil ek julle graag aanmoedig 
om jul visie te ontdek en te ontwikkel tot die punt waar julle dit in twee 
duidelike sinne kan beskryf. 

Hoe Goddelike visie gebore word

Ek het in Afrika grootgeword en is baie lief  vir die kontinent en sy 
mense. As iemand wat lief  is vir die buitelewe, het ek gereeld gaan 
kamp in die Bosveld. My Pa was ‘n uitsonderlike jagter. Ek het nie my 
Pa se passie vir jag gedeel nie, maar omdat ek die seun van ‘n gesoute 
jagter was, wat ‘n kolskoot oor ‘n duisend meter kon skiet, is ek baie 
blootgestel aan gewere en jag. Wanneer daar grootwild gejag word, soos 
buffels, luiperds en van die groter boksoorte, gebruik mens hoë kaliber 
gewere met genoeg vuurkrag om met die eerste skoot dood te skiet. 
 Jy soek jou prooi, en volg sy spoor totdat jy hom in die lyn van jou 
sig het, dan mik jy stilletjies, trek die sneller stadig en vuur die skoot af. 
Om suksesvol met die jag te wees, moet jy reg mik en ‘n baie sekure 
skoot afvuur. Jy het fokus en kalmte nodig, anders sal jy jou teiken mis. 
 Jy skiet nie ‘n buffel met ‘n haelgeweer nie, want jy mag dalk jou 
lewe verloor as hy op jou afstorm.   
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Vind een ding

Dieselfde beginsel geld wanneer ons God se plan vir ons lewens soek. 
In plaas daarvan om verskillende planne en bestemmings te soek of  
visies na te jaag, moet ons daardie een ding waarmee ons goed is, soek 
en najaag. Dit word weergegee in Filippense 3:13 waar Paulus sê:

 “Maar een ding doen ek...”

Ons bestemming is ‘n bewegende teiken2  en dit is ons verant-
woordelikheid om dit na te jaag en te vind. Jou lewensdoel is groter as 
enige hindernis wat jy mag tëekom. 
 In sy boek One Big Thing, sê Phil Cooke dat ‘n bestemming nagejaag 
wil word. Dit wil ontdek word, want dis gedurende die reis dat ons leer 
om te verstaan en te waardeer wat dit beteken3. 
 Dit was beslis my ondervinding gewees. My doel en my visie is 
vrygelaat in my hart deur stap vir stap gehoorsaamheid. Maar die vrae 
waarmee ons stry is: waar begin visie, hoe kom ek aan die gang, wat is 
die eerste stap na ‘n goddelike visie toe? Ek wil graag met jou deel waar 
dit met my begin het. 
 
Wat pla jou?

As ‘n eerstejaar in die Bybelskool, het ek en my vrou in die wyk van 
Mayfair, Johannesburg, in die middel van ‘n groot Moslem gemeenskap 
gewoon. Vir my was dit ‘n totale nuwe ondervinding! As iemand wat 

2    Cooke, Phil Howard. One Big Thing (bl. 10). Thomas Nelson. Kindle Weergawe. 
3 Cooke, Phil Howard. One Big Thing (bl. 14). Thomas Nelson. Kindle Weergawe.
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grootgeword het gedurende die hoogty van apartheid in Suid-Afrika, 
was ek nooit blootgestel aan ander gelowe of  kulture nie. 
 Dit is baie ongewoon om te dink dat in ‘n multi-kulturele land soos 
Suid-Afrika, ‘n mens so onkundig en geïsoleer van ander kulture kan 
wees. In Mayfair was ek skielik omring deur Moslem bure en het hulle 
oproepe tot gebede vanuit die plaaslike moskee gehoor, in plaas van die 
kerkklokke van ons Nederduits Gereformeerde kerk. 
 Dit het my nie lank geneem om die plaaslike moskee te besoek en 
met die Imam4 kontak te maak nie. Ek was nuuskierig en wou meer 
van hulle leer, en soos ek dit gedoen het, was ek diep bekommerd oor 
die donkerte van hierdie geloof. Ek kon nie glo dat die Christelike kerk 
so koud en afgesonder teenoor sy Moslem bure was nie, en nooit die 
moeite gedoen het om met hulle oor Jesus te praat nie. 
 Ek wou dit verander, en daarom het ek betrokke geraak met ‘n 
plaaslike uitreikgroep wat aan die deure van Moslems in die omgewing 
geklop het en Jesus met hulle gedeel het. 
 Dit het naderhand ‘n passie en ‘n roeping van my geword om Jesus 
met Moslems te deel. Dit het 30 jaar gelede begin. Later het een van 
my Bybel Kollege professore, wat teruggekom het van ‘n besoek aan 
Turkye, die ontsettende geestelike behoeftes van hierdie Moslem land 
met ons gedeel. Ek was uitgedaag deur die feit dat met ‘n bevolking van 
59 miljoen mense5,  daar (in 1992) net 500 Christene was. Ek wou dit 
verander, en dit was waar die roeping vir ons as ‘n familie om na Turkye 
toe te trek, gebore is. 
 Op ‘n ander stadium het die Here my visie verfyn deur iets wat 
aanhou pla het. Dit het gebeur na ‘n paar jaar se verblyf  in Turkye. 

4 Die geestelike leier en onderwyser van ‘n plaaslike Moslem gemeenskap. 
5    https://countryeconomy.com/demography/population/turkey?year=1992
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Ons het onsself  in die Suide, in die hawestad van Mersin, langs Tarsus, 
bevind.
 Ek was diep geraak deur die algehele gebrek aan kennis van Jesus 
onder die Turke. Dorp na dorp, stadjie na stadjie waardeur ons gereis 
het,  was totale barre grond wat die Evangelie betref  het. Niemand het 
nog ooit Jesus met hierdie mense gedeel nie, en nie een het ‘n Bybel 
gehad nie. 
 Dit was voor internet, Wifi en slimfone. Ek wou ‘n verskil maak. 
Dit was onaanvaarbaar vir my dat daar duisende Bybels in pakhuise in 
Istanbul was en niemand om dit te versprei nie. Veral in die Ooste van 
Turkye het niemand dit eers gewaag om Bybels aan die Moslems uit te 
deel nie. Dit sou ‘n blatante uitdagende aksie gewees het. 
 Dit was net die regte omgewing vir my. Ek het ‘n maatskappy 
gestig wat ek Kayra Ltd. genoem het, ‘n geregistreerde maatskappy wat 
gefokus het op die verspreiding van Christelike literatuur en Bybels.
 Dit was die eerste van sy soort in Oostelike Turkye, en dit het tot ‘n 
baie vrugbare bediening gegroei wat die grootste gedeelte van daardie 
area gedek het. Ons missie was om ‘n Nuwe Testament aan elke Turk 
te verskaf. 
 Weereens sou my visie verfyn word. Na 14 jaar van vrugbare 
bediening in Turkye, was ons deur die Turkse polisie na Suid-Afrika 
gedeporteer. Alhoewel Turkye veronderstel is om ‘n republiek te wees 
waar elke landsburger godsdiensvryheid behoort te geniet, was ons 
aktiwiteite nie deur die Turkse polisie waardeer nie, wat reguit gesê het 
dat Turkye ‘n Moslem land en nie ‘n sekulêre staat is nie.  
 Dit het veroorsaak dat ons gearresteer is vir ondervraging en vele 
kere geïntimideer is. 

10 11

 Nadat ons ‘n paar jaar terug was in Suid-Afrika, is Petro en ek 
uitgenooi deur die leierskap van OM Frankryk, om te begin met 
kerkplanting tussen die een miljoen Turke wat in Frankryk woon. 
 Soos tevore, het die geestelike toestand van hierdie Turke, wat 
in ‘n sekulêre Europese omgewing gewoon en beweeg het, my hart 
aangeraak om seker te maak dat hulle Jesus sou leer ken.

Met die ontwikkeling van my visie, was daar altyd algehele 
ontevredenheid met die huidige situasie. Ek wou ‘n verskil 

maak. Ek het geglo dat ek ‘n veranderingsagent was! 

‘n Visie word gebore in die hart van ‘n persoon wat verteer is deur die 
wanhoop tussen wat is en wat kan wees. Dit word gevorm in die hart 
van diegene wat ontevrede is met die huidige omstandighede6. Dit was 
presies wat my beweeg het om op hierdie reis van gehoorsaamheid aan 
die Here te gaan. 
 In die heel eerste stappe van ontdekking en ontwikkeling van jou 
goddelike visie, is die vrae wat beantwoord moet word, die volgende: 

 1.  Watter dinge in jou lewe pla jou huidiglik?
 2.  Waarmee is jy totaal ontevrede?
 3.  Wat is die huidige toestand waarin jy jou tans bevind?

Die antwoorde op hierdie vrae mag die eerste groen blaartjies van ‘n 
nuwe visie wees wat deur vrugbare grond opstoot.
 

6    Stanley, Andy. Visioneering (bl. 19). The Crown Publishing Group. Kindle Weergawe. 
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Die inhoud van ‘n goddelike visie

Die vraag waarmee ek vir ‘n lang tyd gestoei het, was ‘is my visie my eie 
vleeslike idees en ambisie, of  is dit van God af?” Ek het nagte wakker 
gelê en myself  oor en oor gevra, is hierdie van God of  van myself  af ? 
Hoe weet jy of  jy ‘n goddelike visie het? 
As ‘n volgeling van Jesus, moet jy seker maak dat jy besig is met die 
dinge van God, eerder as met jou eie ambisies en strewes. Thomas 
Mertin, die Amerikaanse Trappiste monnik, het eenmaal gesê: 

 “People may spend their whole lives climbing the ladder of  success only to 
find, once they reach the top, that the ladder is leaning against the wrong 
wall.” 7

 
Maak seker dat die leer van sukses wat jy graag wil klim, teen die regte 
muur geplaas is. Ek glo dat sommige padtekens jou sal help om te sien 
of  jou visie ‘n goddelike een is, of  nie. 
 ‘n Klassieke voorbeeld van iemand wat gelei is deur ‘n begeerte om 
verandering te bring en ‘n verskil te maak, was Nehemia. 
 Hy was die skinker vir Koning Artasasta1 gedurende die tyd wat 
die Joodse mense in banningskap in Babilon rondom 445VC8 was.  
Nehemia was ontroer deur die toestand waarin Jerusalem was, en nadat 
hy sy droom en visie met die koning gedeel het, is hy toestemming 
verleen om na Jerusalem te gaan en die muur te herbou.
 Toe hy in Jerusalem aankom, het hy ‘n paar dae geneem om die 
situasie te ondersoek, en toe al die mense bymekaar geroep en die 
volgende oortuigende toespraak in Nehemia 2:17-18 gelewer:

7    https://findingyoursoul.com 
8 https://www.britannica.com/biography/Nehemiah
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“Daarop sê ek vir hulle: Julle sien die nood waarin ons is, dat 
Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is; kom, 
laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer ‘n 
voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die 
hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde 
van die koning wat hy my gesê het. En hulle sê: Ons sal ons 
klaarmaak en bou! En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die 
goeie werk.”

Uit hierdie kort toespraak sien ons die vier belangrike komponente van 
‘n effektiewe visie9: 

1.  Die probleem
Watter probleem pla jou? Verkry sekerheid oor wat jy identifiseer 
as die probleem. Probeer om hier met ‘n geweer te jag. Jy moet die 
probleem in volle sig hê. Skryf  dit neer. Wat is die kwessies wat jou 
huidiglik omring?
 
2.  Die oplossing
Die oplossing mag ‘n deurlopende proses wees. In my lewe het 
dit amper al my tyd geneem om ‘n goddelike visie te ontwikkel. 
Voordat ons die Bybel verspreiding bediening in Oos Turkye van 
stapel gestuur het, het my spanmaat en ek drie maande in gebed 
deurgebring om die oplossing vir die probleem wat ons geïdentifiseer 
het, te vind. Dit was ‘n tyd van harde werk en beplanning, alles 
deurweek in gebed. 

9 Stanley, Andy. Visioneering (bl. 88). The Crown Publishing Group. Kindle Weergawe. 
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3.   Die rede waarom iets gedoen moet word
Die antwoord op hierdie vraag is belangrik, want as jou motief  nie 
uit God gebore is nie, loop jy die gevaar om jou eie vleeslike ambisies 
na te jaag. Dit sal nie genoeg wees om die visie tot voleinding te 
bring nie. Skep dit ‘n begeerte in jou om ‘n verskil te maak? 

4.   Die rede hoekom iets nou gedoen moet word
Tydsberekening is alles! Die storie van Josef10 in die Bybel, gee vir 
ons ‘n uitmuntende voorbeeld van iemand met ‘n visie maar slegte 
tydsberekening. As ‘n jong arrogante seun, het Josef  ‘n klomp 
drome gehad waarin hy verhef  was bo sy broers. Omdat hy hierdie 
drome met sy broers gedeel het, het dit hom baie ongewild by hulle 
gemaak, en het dit byna sy lewe gekos. Wat is die oplossings vir 
hierdie probleme en wat behoort gedoen te word? 

 
God se tydsberekening vir die vervulling van Sy visie vir jou lewe is nie 
altyd dieselfde as jou tydsberekening nie. Ons raak baie gou ongeduldig 
as dinge nie volgens ons planne verloop nie. God is verhewe bo tyd. 
Hy het tyd geskep en Hy word nie beïnvloed daardeur nie. God beweeg 
in ‘n ander dimensie en kan in en uit tyd beweeg soos Hy wil. So wees 
geduldig! 

Jou visie sal vrug dra binne Sy tydsberekening. 

10    Die storie van Josef is een van die mees bekende stories in die Bybel. Josef was die elfde van 
 twaalf seuns van ‘n baie welaf rondreisende man, Jakob, en sy tweede vrou, Ragel. Sy verhaal 
 word vertel in Genesis 37-50. Josef was geliefd deur Jakob omdat hy in sy ou dag vir hom gebore is. 
11    Stanley, Andy. Visioneering (bl. 27). The Crown Publishing Group. Kindle Weergawe.
12 https://www.lovefestglobal.org/daniel-black
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“Dit is baie selde dat ‘n visie onmiddellike aksie vereis. Dit vereis altyd 
geduld.” – Andy Stanley11 

Om hierdie vier komponente te oorweeg, sal jou help om jou God-
geïnspireerde visie te ontwikkel en om die weg vorentoe te beplan. 
Dan Black12  bestuur ‘n internet gebaseerde kerkleierskap forum, en op 
sy gereelde webjoernaal identifiseer hy die volgende eienskappe van ‘n 
goddelike visie13: 

1.   ‘n Goddelike visie sal jou lei om ander te help
Goddelike visie is nie oor myself, my planne of  oor my drome nie. 
Dit gaan oor hoe ander gehelp kan word. Vra jouself  af: Sal dit wat 
ek glo God in my hart geplaas het vir ander tot hulp kan wees? As 
jou antwoord ja is, dan is jy tien teen een op die regte pad.
 
2.   ‘n Goddelike visie sal die Here verheerlik
Dit sal altyd wees oor die verheerliking van God en nie die 
verheerliking van ‘n mens nie. God alleen is die Een wie verhef  en 
verheerlik moet word.

3.   ‘n Goddelike visie is toekomstig gefokus
‘n Goddelike visie is toekomsgerig. 

4.   ‘n Goddelike visie sal die duiwel oorwin
Dit beteken dat wat ookal bereik sal word met hierdie visie, dit die 
duiwel en sy demone sal onderdruk. Dit sal teen Satan en sy weermag 
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te staan kom. Dit natuurlik, maak die deur oop vir teenstand van die 
vyand. 

5.   ‘n Goddelike visie sal altyd poog om die koninkryk van 
God te bevorder
Dit is waarom Jesus gekom het en dit is ook wat ons moet doen. 
Soos wat jou visie begin ontwikkel, sal jy die rimpel-effek van hierdie 
nuwe pad wat jy neem, ervaar. Niks wat ons doen gebeur in isolasie 
nie. Al ons aksies veroorsaak ‘n reaksie van een of  ander soort. 
Daarom, om op die reis van ontdekking en ontwikkeling van 
die visie wat God jou gegee het te gaan, sal daar ‘n rimpel-effek 
geskep word wat alle aspekte van jou lewe sal beïnvloed en 
aanraak. 

 
Die vrug van goddelike visie

Wanneer jy met die ontwikkeling van hierdie goddelike visie in jou 
hart begin, sal dit jou en persone rondom jou beïnvloed op baie 
spesifieke maniere. Ek het al eerstehands gesien hoe die proses van die 
ontwikkeling van my visie, my vrou geaffekteer het.
 Ek is iemand wat inligting en gedagtes verbaal prosesseer. Dit is 
nodig vir my om te praat oor dit wat in my hart is. Dit is nie vir my 
ongewoon om ‘n opinie oor enige onderwerp beginnende by punt 
A, en dan by ‘n baie verskillende punt B mee te eindig nie. Iets wat 
my liewe vrou, met wie ek al 32 jaar gelukkig getroud is, frustreer, is 
wanneer ek haar bombardeer met my nuwe idees en inspirasies, en dit 
haar dan baiekeer senuweeagtig maak. 

14    https://www.getabstract.com (eie vertaling)
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 My vrou, wat meer van ‘n interne verwerker en introvert is, moes 
leer dat nie al die nuwe idees wat ek aan haar voorgelê het, in klip gegiet 
en reg en gereed was om gebruik te word nie. Toe sy dít eers verstaan 
het, het dit haar gehelp om meer ontspanne te wees wanneer ek haar 
gebruik het in my verbale prosesseringsfase in die verkenning van God 
se roeping en visie in my lewe. 
 Die ontwikkeling van ‘n goddelike visie affekteer nie net hulle wat 
naby aan jou is nie. Dit dra ook daarmee saam ‘n sekere vrug wat 
openbaar sal word. 

 1. Doel
Ek het vir baie jare in die hawestad van Mersin, in die Suid-Oostelike 
deel van Turkye, gewoon. Ons kerkplantings ondervinding het in 
hierdie stad begin, asook in die aangrensende stad van Tarsus. Een van 
my gunsteling tydverdrywe was om lang ente te loop of  te hardloop op 
die wandelpad met die see uitsig, en om na die bootjies te sit en kyk wat 
die hawe verlaat het. Die Meditereense See kan baie onstuimig word, 
veral in die Winter wanneer dit nie baie lekker is om op ‘n skip te wees 
in stormagtige waters nie. 
In teenstelling hiermee, is die hawe altyd veilig, maar as jy in die hawe 
bly gaan jy nêrens heen nie. Al die skepe wat die hawe verlaat het, het 
geweet waarheen hulle oppad was. Elkeen van hulle het ‘n spesifieke 
doel en bestemming in gedagte gehad. 

“’n Skip is veilig in die hawe, maar dit is nie waarvoor skepe gemaak is 
nie.” – William Shedd, 19de eeu Amerikaanse Teoloog14 

FLOREER DEFINIEER JOU VISIE



18

Vir ons om op ons reis te kan gaan, is dit nodig dat ons moet weet 
wat ons eindbestemming is. Ek noem hierdie eindbestemming ‘n visie. 
Dit sou nie vir my moontlik gewees het om te doen wat ek tans al so 
lank mee besig is, sonder ‘n duidelike visie nie. Ongelukkig is daar baie 
mense wat ander mense se visies nastreef.  
 God het ‘n bestemde paadjie vir jou om te volg. ‘n Visie wat Hy 
in jou hart wil deponeer. As jy ‘n visionêre persoon is, is jy besig om 
iemand anders se visie na te jaag, of  is jy besig om die wedloop wat vir 
jou uitgemerk is, te hardloop? 
 Help jy ander om hulle visie ‘n realiteit te maak, terwyl jy die visie wat 
in jou hart broei afskeep? Vir party mense sal hierdie konsep miskien 
bietjie onrealisties voorkom en as ‘n idee wat net vir ander mense werk. 
Wees bemoedig. Visie is vir almal! As jy verstaan wat ‘n visie kan doen, 
sal jy dit met meer dringendheid najaag. 
 Visie gee jou rigting en ‘n doelgerigtheid wat jou op jou lewenspad 
sit en na jou eindbestemming neem. 
 Wees versigtig vir mense wat jou wil vertel wat God vir jou lewe 
beplan het. Ek hou daarvan om te sien hoe die Heilige Gees in ander 
mense se lewens werk, en ek glo dat Hy steeds op magtige maniere 
vandag nog werk. Ek hou ook daarvan om die gawe van profesie in aksie 
te sien in ons vergaderings en byeenkomste. Maar ons moet versigtig 
wees wanneer sogenaamde profete na ons kom met “‘n Woord van 
God”, en ons dan instruksies gee oor wat ons met ons lewens moet 
doen. Ek glo dat as ek ‘n persoonlike verhouding met God het, en Hy 
lewe in my deur Sy Heilige Gees, sal Hy direk met my praat. 
 Wanneer iemand na jou toe kom met ‘n profetiese woord aangaande  
jou roeping/toekoms, dan behoort dit net te bevestig wat die Here 
alreeds op jou hart gelê het, of  dit sal oor ‘n baie kort tyd, deur die Heilige 

15   Die hoof  doel om met die heilige salwingsolie gesalf  te word was om geheilig te word. Om die 
 persoon of item eenkant te sit as“goddelik” of “heilig. (Eksodus 30:29). Die olie is   
 oorspronklik gebruik vir die priesters en die Tabernakel items, maar is later ook gebruik vir  
 konings (1 Samuel 10:1). In die Bybel is die salwingsolie.‘n simbool van die Heilige Gees.
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Gees, in jou hart bevestig word. Soos wat ek die Woord verstaan, glo ek 
nie dat die Heilige Gees by ons oor ander mense skinder nie.  
 Natuurlik, as daar sonde in ons lewens is, sal God partykeer deur 
‘n profetiese woord vir ons laat weet dat ons nie in lyn met die Heilige 
Gees is nie en daarom nie Sy stem kan hoor nie. 

 2.    Energie
Visie is daardie vonkel in jou oë wanneer jy praat oor dit wat jy doen.  
 Visie laat energie vry wat jou vorentoe stoot en jou help om soggens 
uit die bed te kom. Een van my gunsteling verse in die Bybel is Jeremia 
29:11. Dit wys vir my dat God aan my dink, en dat Sy gedagtes oor my 
seëninge en voorspoed inhou.  
 Die visie wat God vir my lewe het, is ‘n visie van seëninge en groot 
dinge. 
 Wanneer jy geïnspireer word deur ‘n goddelike visie vir jou lewe, sal 
jy ‘n vrylating van energie aanvoel wat jou sal aktiveer om vorentoe te 
beweeg met hierdie visie. Mense wat my ken en saam met my werk sal 
my beskryf  as ‘n hoogs energieke persoon.  
 Daar mag heelwat faktore wees wat hiertoe bydra. Ek glo een van 
hulle is my gevoel van ‘n duidelike visie van God. Ek is geïnspireer deur 
hierdie roeping van God op my lewe, en dit help my om Sy visie vir my 
lewe tot vervulling te bring. God se visie vir my lewe gee my energie 
en maak my opgewonde, en ek glo dit is omdat die Heilige Gees ons 
salf  sodat ons die pad wat God vir ons voorberei het, kan voltooi. Die 
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salwing15 van God is baie belangrik. Dit is God se manier om te sê 
“hierdie is van My af ”. 
 Goddelike visie inspireer. Vir my is dit een van die onderskeidende 
elemente om tussen vleeslike en goddelike visie te kan onderskei. Waar 
God teenwoordig is, sal Sy salwing ook teenwoordig wees. 

 3.    Geloof
Die Here kan veel meer doen as wat ons ooit sou kon dink. Ons lees 
in Efesiers 3:20, 

“En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid 
of  dink, volgens die krag wat in ons werk.” 

Ek glo dit is nou die tyd om ons onmoontlike dinge vir ons lewens 
te verbeel. Visie van die Here is groter as ek. ‘n Visie van die Here is 
so groot dat dit my bang sal maak. Dit sal my vreesbevange maak en 
daarom sal ek die Here moet vertrou met alles wat ek het. 

As ek my visie kan bereik met my eie 
hulpbronne of  krag, is dit tien teen een 
nie van die Here af  nie.
‘n Visie van die Here is groter as die 
hulpbronne tot my beskikking, en dit 
sal my bring na ‘n plek waar ek totaal 
afhanklik van God is. Ek kan nie ‘n visie 
vanaf   God bereik met my middele nie. ‘n 
Visie van die Here  vat alles wat ek besit. 

Ons vind ‘n klassieke voorbeeld hiervan in die storie van Abraham. 
God wou sien of  Abraham gehoorsaam aan Hom sou wees. Vir baie 

21

jare kon Abraham nie kinders kry nie. Toe sy vrou Sara uiteindelik 
geboorte gee aan hul enigste seun, Isak, het God hom gevra om Isak 
op te offer. 

“Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het 
Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het 
hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout 
gesit.” – Genesis 22:9

Toe Abraham op die punt was om Isak op die altaar te offer, het hy       
geen plan B gehad nie. Hy het net geweet dat God getrou is en dat Hy 
sou deurkom met groter dinge. 

“Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun 
te slag. Maar die Engel van die Here het na hom van die hemel 
af  geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier 
is ek!
En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen 
hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, 
jou enigste, van My nie teruggehou het nie. En toe Abraham 
sy oë opslaan, sien hy meteens ‘n ram wat ager in die bos met 
sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram 
geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. 
En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! 
Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit 
voorsien word.” – Genesis 22:10-14
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jammer gekry het. Onmiddellike familie het ons tot beskuldig dat ons 
‘n vakansie in ‘n vreemde land geniet, op die onkoste van mense tuis. 
 Hierdie vyandelike gesindhede en kommentare het ons baie 
seergemaak, en het ons dikwels ons visie laat bevraagteken. Ons het 
alleen gevoel, met niemand om mee te praat oor wat ons deurgaan nie. 
 ‘n Jaar later, met ons bediening in die teestrydige geestelike 
omgewing van Oos Turkye, was dit ook ‘n baie eensame ondervinding 
vir my gewees. Ek het soms ‘n klein tassie vol Nuwe Testamente gepak, 
‘n bus na verskillende dorpe en stede toe geneem, en die dag spandeer 
met evangelisasie en die verspreiding van my kosbare vrag, net om laat 
saans en uitgeput van die reis by die huis aan te kom, om dit dan weer 
die volgende dag te herhaal.  
 Herhaaldelik het die lokale polisie my agtervolg en my ingeneem vir 
ondervraging om my te intimideer en my 
te probeer verhoed om voort te gaan met 
dit waarmee ek besig was. Hulle het my 
Nuwe Testamente gekonfiskeer en my 
beveel om nooit weer na hulle dorp terug 
te keer nie. 
 Ek was vas van plan om vir soveel as moontlik Turke die geleentheid 
te gee om te lees of  te hoor van God se liefde vir hulle deur Jesus. 
Daarom was my eensaamheid en ongemak in die hande van die polisie 
‘n geringe prys om te betaal. Maar… daar was steeds ‘n prys.
 Met die strewe na jou goddelike visie mag jy miskien verkeerd 
verstaan word. Baiekeer sal jy die pad alleen moet stap omdat ander 
onwillig is om die prys te betaal om saam met jou te staan. Jou 
vasberadenheid en geloof  sal ander mense intimideer en hulle herinner 

Goddelike visie vereis goddelike geloof

Die prys van Goddelike visie

Dit sou ‘n fout wees om aan te neem dat ‘n goddelike visie sonder ‘n 
prys sou kom. Net soos daar geen ding soos ‘n ‘gratis ete’ is nie, kan dit 
ook gesê word dat daar geen gratis goddelike visie is nie.

 1. Eensaamheid
Van die oomblik af  wat ek betrokke geraak het met Moslem 
evangelisasie, het ek teenstand ondervind. My klasmaats by die Bybel 
Kollege was negatief  oor my nuut-geïnspireerde visie om Jesus aan die 
Moslem mense van Mayfair bekend te stel. Ek was die hoof  onderwerp 
in die klas en is gereeld gekonfronteer met die vraag “hoekom hou jy 
jou besig met die redding van Moslems, as jy nodig het om voor te berei 
vir die hoë roeping van versorging van God se mense in die kerk?”
 Soos wat Petro en ek die oproep beantwoord het om sendelinge en 
kerkplanters in Turkye te word, het ons ook sterk teenkanting ontvang 
van onmiddellike familielede. Die algemene gevoel was dat ons van ons 
sinne beroof  was en hulp nodig gehad het.
 Niemand by hulle volle positiewe sou hulle familie en huis agter laat om 
na een of  ander godverlate, vreemde land te gaan om ‘n sogenaamde 
roeping te volg nie. 
 Ons het gevoel mense verstaan ons nie. Om ‘n sendeling te wees 
verg vertroue in God vir ons daaglikse behoeftes en maandelikse 
uitgawes. 
 Ons het in geloof  geleef, maar is telke male daarvan beskuldig dat 
ons bedelaars was wat geleef  het van die aalmoese van mense wat ons 
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aan die verlore geleenthede wat hulle verloor het. Staan ferm op God 
se Woord. Laat 1 Korintiërs 15:58 jou bemoedig. 

“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, 
altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat 
julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.”

 2. Opoffering

Ek wou ‘n offisier in die Polisiemag word omdat ek daarvan gehou 
het om ander mense te help, en deur my forensiese ondervinding, 
kon ek speurders help om kriminele te identifiseer en hulle aan die 
misdaadtonele te koppel. Die hoë tempo en druk van my werk was ook 
vir my ‘n aantrekkingskrag.
 
Die opoffering van my planne en ambisies

Dit was nie vir my maklik om uit die Polisiemag te bedank nie. Dit het 
my meer as ‘n jaar geneem om die besluit te neem, en om dan op die 
oortuiging van my nuutgevonde roeping te reageer. In die begin het ek 
probeer om die Bybel Kollege deeltyds by te woon, en gedink ek kon 
albei behartig. Ek het myself  oortuig dat die Here sou verstaan. 
Want ‘n man moet mos sy familie voer – dit is die verantwoordelike 
ding om te doen. Ek het baie gou geleer dat ‘n goddelike visie ook die 
algehele toegewydheid van ‘n valskermspringer vereis. Mens spring nie 
“soort van” nie. Jy is of  in die vliegtuig of  in die lug. Jy doen dit of  jy doen dit 
nie. Andy Stanley16 
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 Die oomblik wat jy die valskerm aan jou vasknip, en jouself  uit 
die vliegtuig werp, is daar geen omdraaikans nie. Dit is net algehele 
toewyding. Om die sprong te maak het jy moed nodig en jy moet op 
jou valskerm kan vertrou. Dit was ‘n baie groot opoffering vir my. 
Ek moes my onafhanklikheid, my ambisies en my planne vir my lewe 
opoffer en uit daardie vliegtuig spring. Die oomblik wat jy die sprong 
maak is daar net geloof  en dit is waar jy wil wees. 
 Dit is in daardie oomblik van algehele oorgawe aan God, dat jy ‘n 
glimlag op Sy gesig bring en Hy dan intree. 

“En sonder geloof  is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die 
wat Hom soek.” – Heb. 11:6

 
Die opoffering van my familie

Ek en Petro het altyd ons kinders oral saam met ons geneem, want 
ons het hul gesien as deel van die span. Wanneer ons die Turke besoek 
het en kerke geplant het in die Suid-Ooste van Turkye, was hulle saam 
met ons. Ons kinders was baie hulpvaardig om die vertroue van ons 
nuutgevormde Turkse kontakte te wen, aangesien Turke baie lief  is 
vir kinders en hulle die houding het van ‘hoe meer siele, hoe meer 
vreugde’.
 Toe die kwaliteit van Turkse onderwys ‘n probleem geraak het, het 
ons verander na tuisskool onderrig vir 2 jaar. 
Dit het net nie vir ons gewerk nie, en ons het die seuns teruggesit in die 
regering se onderwys sisteem en hulle kurrikulum aangevul waar ons 
kon. Ons was vasberade om hulle by ons te hou vir so lank as moontlik. 
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Ons wou hulle nie na ‘n kosskool in ‘n vreemde land stuur terwyl ons 
met ons kerkplantings werk voortgegaan het nie. 
 Toe ons geforseer is om Turkye na 14 jaar van diens te verlaat, het 
ons na Suid-Afrika teruggekeer en die seuns weer terug in die skool 
gesit. Hulle het baie goed aangepas en ons het ook ‘n huis gekoop. 
Net toe ons terug is in die lewensritme van Suid-Afrika, het OM 
Frankryk ons genooi om ‘n werk tussen die Turkssprekende mense 
van Frankryk te begin. Oorspronklik was ek nie baie geïnteresseerd nie. 
Ek wou nie in Europa woon nie en ek wou nie op my ouderdom Frans 
begin leer nie. Maar soos ons hieroor gebid het, het Petro en ek albei 
besef  dat hierdie ‘n goddelike uitnodiging was, om aan te gaan met ons 
visie om Jesus met Turkssprekende mense te deel.   
 Dit het ‘n reuse uitdaging vir ons veroorsaak. Ons oudste seun, 
Martin Jnr, was ‘n eerstejaar student by ‘n universiteit net 2 ure van ons 
af. Benjamin, ons middel seun, was in die laaste maande van hoërskool 
en sou by die universiteit studeer. Samuel, ons 12 jaar oue seun, het net 
met middelskool begin.
 Wat moes ons doen? In Suid-Afrika bly tot al die kinders klaar met 
skool was en op universiteit was? Dit sou nog 5 jaar neem en sou die 
werk in Frankryk uitstel. Of  moes ons Frankryk toe trek, Martin Jnr en 
Benjamin agterlos in Suid-Afrika, en net vir Samuel saamvat? 
 Die laaste opsie was die moeilikste, maar dit sou ons toelaat om ‘n  
begin te maak met hierdie werk asook om met die visie voort te gaan. 
Petro en ek was albei in ons laat-veertigs, en as ons in gedagte sou hou 
dat ons nog een jaar van Franse taalonderrig voor ons gehad het, het 
ons besef  dat tyd nie aan ons kant was nie. 
 Ons moes die moeilikste besluit van ons lewens maak. Na baie 
gebed, vas en bespreking met die kinders, het ons gevoel hoe die vrede 

van die Here ons lei om na Frankryk te trek. Ons moes twee van ons 
kinders agterlaat, ons familie skei en Samuel wegneem van sy broers en 
Europa toe trek. 
 As ‘n paartjie, was ons verpletterd! Dit was SO moeilik en baie aande 
het die trane geloop en het ons gesoek vir ‘n ander opsie, maar daar was 
nie een nie. Die roep van God was sterker as ooit. Die visie om Jesus 
aan die Turke bekend te maak, het in ons harte gebrand.   
 Ons kon net Sy roeping gehoorsaam. In my hele lewe, as kerkplanter 
en sendeling, was dit die moeilikste opoffering wat ek moes maak. Ek 
moes my kinders op die altaar plaas.
 

Ek het op die harde manier geleer dat hoe groter die visie en 
roeping van God op jou lewe, hoe groter is die opoffering wat 

dit sal vereis.

Nog ‘n opoffering was om my ouers agter te laat. My verhouding met 
my Pa was nog altyd bietjie moeilik gewees. Terwyl ek by die huis gebly 
het, was my Pa baie ver van God af  en was hy verslaaf  aan allerhande 
middele. Dit het baie probleme in ons familie veroorsaak, asook in my 
ouers se huwelik.
 Deur die genade van God, het my Pa ‘n kragtige, lewensveranderde 
ondervinding met God gehad en ‘n totale ander man geword. 
 Hierdie ondervinding en nuutgevonde lewe in Christus, het gehelp 
om die genesingsproses in ons verhouding te begin. 
 Ons het nader aan mekaar geraak en ek het my Pa baie liefgekry. As 
‘n jong sendeling was dit een van die moeilikste dinge in my lewe om te 
skei van hulle vir wie ek so lief  was. Ek sou nou my ouers net elke twee, 
of  miskien drie jaar sien. 
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 Die tyd het aanbeweeg en ons seuns het groot geword sonder die 
seën van ‘n intieme verhouding met hulle grootouers. 
 Ek het as kind my Oupa daagliks gesien en wou gehad het dat 
daardie intieme verhouding ook vir my kinders daar moes wees, maar in 
die strewe na ons goddelike visie, moes intieme familie lewe opgeoffer 
word. 
 In April 2016, het my oudste seun, Martin Jnr, met Zenia getrou. 
Ons het Suid-Afrika toe gegaan vir die troue. My Vader het die huwelik 
waargeneem, wat ‘n absolute eer vir ons was. Sy gesondheid was besig 
om agteruit te gaan, en hy was nie sy ou self  nie. Die jare van misbruik 
en ‘n lewe ver van God, het nou sy tol ge-eis. Alhoewel hy nou nader 
aan die Here was as ooit tevore, was sy hart besig om in te gee. 
 Na die troue, en voordat ons teruggekeer het Frankryk toe, het 
ek my Pa gevra of  ons miskien saam kon bid. Hy was oorstelp van 
vreugde! Ek wou gehad het dat hy my salf, net soos wat die patriage in 
die Bybel, hul seuns geseën en en gesalf  het. Ek het geglo dat daar ‘n 
seëning was wat oorgedra sou word en wou daardie oomblik met my 
Pa deel. Hy het sy skedule verander en my Ma gevra om die vertrek te 
verlaat. Toe haal hy ‘n klein flessie suiwer olyfolie van die boekrak af, 
salf  my op my voorkop en bid vir my. Ons het albei in trane uitgebars 
en saam, as Pa en seun, het ons die teenwoordigheid van God geniet. 
Dit was ‘n spesiale oomblik gevul met liefde en wedersydse waardering. 
 Diep in ons harte het ons albei geweet dat dit die laaste keer sou 
wees dat ons mekaar op hierdie aarde sou sien. Ek het my Pa gegroet 
en gesoen en gesê dat ek hom weer sou sien. Ek was net nie seker oor 
die presiese adres nie! 
 Ons het die volgende dag na Frankryk teruggekeer en voortgegaan 
met ons werk. Twee maande later, op ‘n Sondagaand, was ek en Petro 
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oppad terug huistoe van een ons Turkssprekende kerke in Rouan, waar 
ons vir die dag bedien het. Toe my foon lui en ek die stem van my 
suster hoor, het ek geweet dat my Pa sy adres verander het. 
 Hy het na die ewige teenwoordigheid van God verhuis. Ek het by 
die naaste petrolstasie ingetrek, en die trane het by my en Petro se 
wange afgerol, soos wat ons gehuil het oor die verlies van my Pa. Hy 
was 74 jaar oud. Dit was ‘n moeilike opoffering om te maak, maar dit 
was nie die enigste een nie.  

Die Opoffering van my finansies

Ons het ‘n brandende begeerte in ons harte gehad om die Jesus aan 
die Turke bekend te maak, en het met ons hele hart geglo dat dit was 
waarvoor God ons geroep het om te doen. Ons visie was duidelik en 
ons wou die roeping van die Here gehoorsaam. Ek wou soos Noag 
wees.

“En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het 
hy dit gedoen.” – Genesis 6:22

 
Ek kon nie net stilsit en niks doen nie. Ek moes aan die gang kom. Om 
aan te beweeg, het ons begin bid. 
 Ons wou die Bybel uitgee en die boodskap uitkry, want ons het 
geglo dat om kerke geplant te sien, moet daar wyd en syd gesaai word. 
Daar is geen beter saad om te saai as die Woord van God nie. In ons 
jare van bediening is ons geseën om deel te wees van die planting van 
14 kerke. Geeneen van hulle sou gegroei het as dit nie was vir die saad 
van die Woord van God nie. 
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hier gebeur. Ons wou die verskillende kerkplantings projekte regoor 
Frankryk met ons begroting besoek, gedryf  deur die nood en die 
ongelooflike geleenthede wat aan ons voorgelê is. Moslems het tot 
geloof  gekom en moes dan dissipel word, daarom moes ons by hulle 
wees. Kontakte moes persoonlik opgevolg word, en klein kwesbare 
gemeenskappe van Turkse gelowiges moes bemoedig word. 
Europa is ‘n duur land, veral vir Suid-Afrikaners wat hulle finansies  
van vennote in Suid-Afrika ontvang. 
 Ons kon nie net sit en wag nie, maar moes die eerste stappe neem, 
en weereens het ons ons eie geld gebruik om te kon begin. Vele kere 
het ons ons finansies in die bediening belê om te kon dissipels maak en 
het dit nooit teruggekry nie. 
 Vandag is ons geseënd om ‘n volledig-bevondse bediening te hê. 
Ons is bevoorreg om getroue vennote te hê, wat ons nie net met 
persoonlike finansies ondersteun nie, maar ook die bediening self  
ondersteun. Vandag is die las nie meer 
soveel op ons nie. Ons kan nou ‘n aparte 
rekening gebruik om bedienings onkostes 
te dek. Dit was nie die situasie in die begin 
nie. 
 Ek het geleer dat ‘n goddelike visie 
altyd vra vir ‘n volle finansiële  
toewyding. Dit mag elke enkele sent wat jy het vereis om ‘n begin te 
kan maak. Indien jy nie gewillig is om jou bankrekening op die altaar 
te plaas nie, sal jy nie die finansiële seeninge wat die Here Jesus op jou 
werk kan uitstort, sien nie.

 Daarom, vroeg in my bediening, wou ek soveel Bybels as moontlik 
in die hande kry om te gee aan wie ookal geïnterresseerd was. Daar was 
baie geld hierby betrokke gewees. Ek het die droom met gebedsvennote 
en ondersteuners gedeel, en so ‘n begin gemaak. Ek het dit wat ek in 
die hande kon kry geneem om ‘n voorraad Bybels aan te koop. Ek het 
vir die verskeping, asook vir my reisonkostes na die verskillende dorpe 
en stede betaal om hierdie Nuwe Testamente uit te kan gee. 
Later, soos wat die bediening gegroei het, het ek ‘n kantoor oopgemaak 
en personeel gehuur. Voor ons uitsetting uit Turkye in 2006, het ons 
drie nasionale kantore in Mersin, (Suid) Malatja (Oos) en Samsun 
(Noord) gehad. Ek het ‘n span van vier werkers gehad. Die meeste 
van hulle was voltyds en betaald. Hulle was wedergebore, toegewyde 
Turkse gelowiges wat dieselfde passie gedeel het om God se Woord 
oral te versprei.
 Die huur, water, elektrisiteit en salarisse, was gereelde uitgawes 
gewees. Skenkers was baie vrygewig en alhoewel die bediening finansieel 
ondersteun was deur mede vennote, was daar baie maande wat ons 
finansies net nie geklop het nie. Ek moes diep in my sakke delf  om die 
finansiële behoeftes van die bediening te dek. 
 Dit het groot finansiële druk op ons as familie, geplaas. Vakansies 
was gekanselleer, kersgeskenke klein en ook net vir die kinders. 
 Male sonder tal is ons familiebegroting gebruik om die bediening se 
kostes te dek. Petro en ek het ervaar dat God altyd getrou was wanneer 
ons in geloof  gestaan en geopereer het – soos wat ons ‘uit die vliegtuig 
gespring het’ in totale afhanklikheid van Hom’ – en was Hy altyd daar 
om die valskerm oop te maak en deur te kom vir ons. 
 Soos wat ons bediening in Frankryk gegroei het, het dieselfde 
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Ek het geleer dat 

‘n goddelike visie 

altyd vra vir ‘n volle 

finansiële toewyding.



Die opoffering van lewe 

Die eerste keer wat ek en Petro deur Malatja gereis het, ‘n stad van een 
miljoen in die Ooste van Turkye, naby aan die Eufraat rivier, was ons 
bekommerd oor die onbereikbaarheid van die mense en het ons besef  
dat dit vrugbare grond vir ‘n dieper visie was om gebore te word. Ons 
het die begeerte ervaar om ‘n kerk in hierdie onbereikte stad te plant. 
 In April 2003 het ons na die stad verhuis met ons drie seuns en ‘n 
huis in die westelike voorstede gehuur. Daar was geen ander Christene 
of  sendelinge in die stad nie. Ons is pioniere en baanbrekers wat die 
voorpunt geneem het vir ‘n nuwe werk wat God wou begin. In die 
volgende maande sou ons span groei. Teen die einde van daardie jaar 
was ons ‘n span van vier families vanuit verskillende agentskappe en 
kulture, wat as een saamgewerk het vir die algemene doel om ‘n kerk in 
Malatja te plant. 
 Ons het gebid, gevas en op gebedswandelinge gegaan en ge-
evangeliseer waar ons ookal kon, en God vertrou om Sy werk te doen. 
Stadig het die ys begin smelt, en kontakte het gelowiges geword. Ons 
as ‘n span, was verenig en passievol om God se koninkryk in die stad te 

sien kom. 
 Daar was baie kere wat ons na God 
uitgeroep het in ons gebede, om te doen 
wat ookal nodig was om Sy koninkryk in 
daardie stad geplant te kry. 
 

“Al vereis dit ons lewens, Here, is ons gewillig om hulle neer te lê.”

Min het ons geweet hoe die Here ons op ons woord sou neem. Teen 
die begin van 2006 het ons ‘n klein gemeente van 30 gelowiges gehad. 
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Dit was ‘n wonderwerk van die Here om te sien hoeveel vrug daar 
in so ‘n kort tyd in ‘n Islamietiese sterkvesting soos Malatja was. Ons 
wou meer gehad het maar ons het nie besef  dat om meer te hê, meer 
opoffering sou vereis nie. 
 Teen die einde van 2006 is ons as familie uit Turkye gedeporteer. 
Die polisie het ‘n gaping gevind om van ons ontslae te raak, en het 
ons verbied om ooit weer die land binne te gaan. Ons was gebroke en 
verward, en het verraai gevoel. Ons drome was aan skerwe en ons het 
probeer om ons lewens weer aanmekaar te sit in Suid-Afrika. 
 Net toe ons dink ons het die ergste ervaar, het ‘n tragedie ons getref. 
Op die middag van 18 April 2007, het my foon gelui. Dit was Stefan, 
my goeie vriend en spanmaat van Mersin. Met ‘n bewerige, gebroke 
stem het hy my ingelig dat my spanmaats in Malatja vroeër daardie 
oggend vermoor is. 
 Vyf  jong mans, met wie hulle Bybelstudies gehou het vir die laaste 
drie maande, het gekom om ‘n vooruitbeplande Bybelstudie by die 
kantoor by te woon. 
 Hierdie keer het die jong mans my vriende oorrompel, hulle 
vasgebind aan hulle stoele, en hulle vir twee ure lank gemartel om hulle 
te probeer kry om Jesus te verloën. Toe my spanmaats weier om hulle 
geloof  op te gee, het die mans hulle kele een vir een afgesny. Die jong 
mans is op die toneel deur die polisie gearresteer. Later, in die hof, het 
die mans die regter vertel hoe elkeen van my vriende, Tillman, Necati 
en Ugur, gesterf  het terwyl hulle Jesus as die Messias bely het. Tillman 
het vir Suzanne en sy drie kinders agtergelaat. Nacati het vir Shemsa en 
sy twee kinders agtergelaat, en Ugur, sy verloofde.
 Toe ons by die Ataturk lughawe in Istanbul arriveer om die begrafnis 
van ons vriende by te woon, het die polisie onmiddellik vir my en 
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Ons wou meer 
gehad het, maar het 
nie besef dit vereis ‘n 
grote opoffering nie.



Petro gearresteer en ons verhoed om Turkye binne te gaan. Tot hierdie 
dag toe was ons nog nooit in Turkye nie. Ons het verpletterd daar 
weggegaan! 
 Nog nooit in my lewe het ek sulke verskriklike pyn, so diep en vir 
so lank, ervaar nie. My geliefde vriende, wat ek gewerf  het vir ons 
kerkplantings span, het die hoogste prys betaal. Hulle het hul lewens 
vir die evangelie gegee. Daar is geen groter offer wat mens kan maak 
nie. Vandag, vyftien jaar later, is daar ‘n florerende kerk van 200 mense 
in Malatja, sowel as ‘n groeiende Turkse kerk, ‘n Iranse kerk en een van 
net twee kerke vir dowe mense in Turkye. God het die bloed van my 
vriende gebruik om Sy koninkryk op Sy manier te vestig. Vandag staan 
die graf  van my goeie vriend Tillman Geske in Malatja as ‘n getuienis 
tot die goedheid en mag van God. 
 Jy mag miskien nooit geroep of  gevra word om jou lewe letterlik op 
te offer sodat jou goddelike visie tot vrug sal kom nie. Maar dit beteken 
nogtans nie dat God enigsins minder van jou verwag nie. Goddelike 
visie vereis alles. As jy nie gewillig is om jou lewe op die altaar te lê, 
om jou goddelike visie tot vrugbaarheid te sien kom nie, moenie eers 
verder moeite doen om voort te gaan nie. Dit sal vir jou beter wees om 
net weg te loop.
 As jy wel besluit om voort te gaan, laat my toe om die laaste bladsye 
in hierdie hoofstuk, oor die beloning wat ‘n goddelike visie vergesel, 
met jou te deel. 

Die beloning van ‘n goddelike visie

Terwyl ons besig was met ons voorbereiding vir ons vertrek na 
Frankryk, om die kerkplantings werk tussen die Turke te begin, wou 
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ek graag gehad het dat die Here hierdie nuwe uitreik vir ons deur Sy 
Woord moes bevestig. Dit was, en is nog altyd vir my baie belangrik om 
aan die Skrif  vas te hou. Op my reis met die Here, bevestig Hy altyd 
Sy roeping en Sy aanwysings deur Skrif  wat met ons praat, veral vir 
daardie oomblik. 
Alhoewel daar baie bevestigings uit verskeie oorde was, wat ons verseker 
het dat ons in lyn met God se wil was, en alhoewel ek vrede in my hart 
gehad het oor die volgende stap, wou ek nog steeds ‘n skriftuurlike 
bevestiging gehad het. Ek het soos Gideon17  gevoel, een van die leiers 
van Israel wat aanhou vra het vir bevestiging van die Here voordat 
hy ‘n stap sou neem. Die Here het in Sy trou en liefde my uitroep 
beantwoord. 
 Ek het Willem per ongeluk ontmoet. Dit was letterlik ‘n ongeluk! 
Ek is baie lief  om driekampe te doen en was in 2008 besig om voor te 
berei vir my eerste Ystermankompetisie. Een oggend, tydens ‘n baie 
lang tagtig kilometer oefensessie, het ek afdraand gery op my fiets en 
was op die punt om deur ‘n rooi verkeerslig tot stilstand gebring te 
word. Omdat dit nog baie vroeg was met geen verkeer in sig nie, het ek 
‘n vinnige besluit geneem om die rooi verkeerslig te ignoreer en vinnig 
oorgery. Maar in plaas van om die rooi lig te sien, het ek in ‘n flits ‘n 
wit BMW gesien wat uit die bloute op my afgepeil het. Die impak was 
brutaal!  Ek het albei my hande gebreek, ‘n rib, en my kakebeen op twee 
plekke. 
My fietsryhelmet was in twee verdeel as gevolg van die impak, en dit 
het my linkeroor halfpad van my kop afgeskeur. 
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 bevestiging by God gesoek en het aanhou vra vir ‘n teken. Rigters 6:33-40
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 Toe ek my bewussyn herwin, het ek plat op die pad gelê in ‘n poel  
bloed. Willem, ‘n mede fietsryer wie ek vroeër verbygesteek het, nadat 
ek ‘n paar woorde met hom gewissel het, was besig om na my te staar, 
sy gesig bleek van die skok. Ek wou opstaan maar hy het my afgedruk 
en bevestig dat die bloed op die pad myne was, en dat die ambulans wat 
ek hoor, oppad was vir my. Ek kan nie onthou hoe lank ek bewusteloos 
was nie, maar ek het ‘n week in ‘n geïnduseerde koma, in die intensiewe 
eenheid van ‘n plaaslike hospitaal deurgebring. Willem het gereeld 
vir my kom kuier om navraag te doen oor my herstel. Ons het goeie 
vriende geword.
Kort voor ons vertrek Frankryk toe, en om nog vir oulaas te groet, het 
Willem my gebel en gevra dat ons saam ontbyt nuttig. Ons vriendskap 
het al heelwat gegroei en Petro en ek het met graagte ingestem om met 
hom en sy vrou, Lynne, te ontmoet. 
 Met ontbyt die volgende oggend het Willem my meegedeel dat hy 
vir my gebid het en dat hy glo dat die Here vir hom ‘n vers gegee het 
om met my te deel. Dit het my laat regop sit, en terwyl ek nog vinnig 
na ‘n pen gesoek het om die vers neer te skryf, het Willem ewe kalm ‘n 
stukkie gedrukte papier uit sy sak gehaal en gesê, “Moenie bekommer 
nie, Martin. Ek het alreeds die versie vir jou gedruk.”  Hy het die stukkie 
papier aangegee en toe ek die versie lees, kon ek my nie inhou nie. Ek 
het in trane uitgebars! My vrou, Willem en Lynne, was verbaas, en van 
die ander kliënte in die restourant het hulle koppe gedraai om te sien 
waarom ‘n volwasse man soos ‘n kind huil. Op daardie oomblik het 
die Here in my hart bevestig dat ons op die regte pad was. Dit was die 
laaste bevestiging wat ek benodig het. 
 Dit was asof  die Here gesê het dat Hy weet waardeur ons gaan en 

dat Hy dit alles onder beheer het. Die vers was Psalm 126:6 – “Al loop 
hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy 
gerwe dra.” (Die Bybel 1983)
 Die week daarna, na meer tranerige groetery en ‘n baie lang reis, het 
ons uiteindelik by die OM Frankryk kantoor in die Oostelike buurt van 
Pontault-Combault, nie ver van die middestad van Parys nie, gearriveer. 
Simon, ons leier, het ons gehelp om die klomp bagasie by die trappe op 
te dra na ‘n gaste kamer toe. 
 Toe ons alleen was, het Petro oorgeloop na die bed toe, en op die 
kussing, ‘n klein verwelkomings kaartjie vanaf  Simon se vrou, Sue, 
gevind. 
 Petro het die kaartjie oopgemaak en daar in Frans was presies 
dieselfde woorde van Psalm 126:6! Hierdie keer was dit Petro wat 
onbeheersd gehuil het! Die Here het gepraat en Sy Woord bevestig. 
Die reis wat vir ons voorgelê het, sou beslis ‘n moeilike een wees. Ons 
het vir ure voor die Here gehuil, maar die belofte van Sy beloning het 
al ons trane geheilig. 

Soos ek dit verstaan, is die belonings van ‘n goddelike visie:

• Om daagliks die teenwoordigheid van God te betree en op ‘n  
 baie spesiale manier te ondervind. 
• Om nuwe mense te ontmoet wat God in jou lewe plaas en wat  
 soos familie begin voel. Hierdie kosbare vriende, broers en susters 
 word nouer familie as jou eie bloedfamilie. 
• Om die beloning van jou arbeid te sien. Ons was baie geseënd 
 gewees om 14 Turkssprekende kerke te plant gedurende die jare 
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 van ons bediening. Alhoewel ons baie hard gewerk het en ons 
 alles gegee het, kon ons baie min krediet daarvoor neem. Dit was 
 God wat die saad laat groei het. Dit gaan alles daaroor om Hom 
 te verheerlik. 
• Om God se wonderwerkende krag te sien en te ondervind. Daar 
 is Elif, ‘n jong Turkse vroutjie met drie kinders, wat in trane, op 
 die voorste grasperk van die plaaslike hospitaal, haar lewe aan 
 Jesus gegee het. Dan is daar Emre, ‘n radikale Moslem Turk, wat 
 ‘n visie van Jesus in sy moskee gehad het terwyl hy gebid het, en  
 later besluit het om hierdie Jesus te volg. 
• Daar is nog baie wonderwerke van breingewasse wat genees is, 
 mense wat totaal herstel het van ernstige beroerte aanvalle nadat 
 ons vir hulle gebid het, en dan ook vrouens wat vir jare 
 onvrugbaar was en swanger geraak het nadat ons hande op hulle 
 gelê het. Daar is baie gelowiges wat graag meer wou weet omtrent 
 Jesus en nog baie ander getuienisse. Dis genoeg om te sê dat ons 
 God se wonderwerkende krag elke dag kon sien.
• Om te ervaar hoe God elke keer in ons finansiële behoeftes 
 voorsien het op soveel unieke maniere wat ons nooit oor kon 
 droom nie. 
• Die baie plekke waarna ons gereis het regoor die wêreld. Plekke 
 wat ons gesien het, die kerke waarin ons bedien het, en die mense 

 wat ons ontmoet het.

Ek sou dit ook op geen ander manier 
wou gehad het nie! Visie is ‘n ontsettende, 
wonderlike gawe om te hê; dit is bedoel vir 

almal. Dit is ‘n seën wat jou oorneem en inspireer. Met visie word 
hoop vrygelaat in ons gees - ‘n hoop wat ons vul met ‘n gretigheid om 
vorentoe te beweeg. Om berge te klim. Om hindernisse te oorkom, 
sodat ons dit wat God vir ons lewens beplan het, sal bereik. Verdiep 
jou verhouding met Jesus en laat Hom jou gedagtes en gees met Sy 
visie vir jou lewe vul.
God het ‘n baie spesifieke DNA in jou geplant. Jy verskil heeltemal  
van ‘n ander persoon; jou ondervindings is uniek en spesiaal. Jy moet 
onthou dat jy op hierdie planeet geplaas is vir ‘n baie spesifieke rede 
en doel en dat die Here vir twee spesifieke mense soek, wie se DNA, 
indien hul gemeng sou word, ‘n mens sou produseer met jou unieke 
vermoëns wat ‘n spesiale plek op God se tydlyn sou vervul. 
Jy is nie ‘n ongeluk nie, maar ‘n persoon met ‘n baie duidelike 
eindbestemming, en ‘n roeping om dit te bereik. Hierdie roeping 
kan net vervul word deur ‘n verhouding wat in Jesus gegrond is. Dit 
is net uit hierdie intieme verhouding dat jy werklik jou reis na jou 
eindbestemming kan voltooi. 
 Definieer jou visie, en as jy in die voestappe van Jesus volg, sal jy die 
reis van ‘n leeftyd begin!    
 

‘n Visie is ‘n 
wonderlike gawe 
om te besit; dit is 
bedoel vir almal.
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Nabetragting:

Laat ons nou nadink oor hierdie hoofstuk deur die volgende drie vrae 
te beantwoord:

1. Watter areas in jou lewe pla jou op die oomblik? 
  Maak ‘n lys van hierdie punte terwyl jy biddend jou geestelike
  situasie oorweeg, asook die omgewing waarin jy jouself    
  bevind.  

2. Wat is die een ding waarmee jy goed is? 

3. Wat is die opoffering wat jy sal moet maak, om die visie wat 
  God op jou hart geplaas het, te kan najaag? 

FLOREER
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Daar is ‘n natuurlike weerstand in die mens teen verandering. Huidige 
omstandighede gee ‘n valse sin van sekuriteit en gemak wat ons nie 
graag wil opgee nie. Ons het hierdie stelling eerstehands ondervind toe 
ons begin soek het vir ‘n woonstel, nadat ons ‘n taalskool in die Lente 
van 2012 in Parys voltooi het. 
 Die vier verdieping woonstelblok het nie baie aantreklik voorgekom 
nie – dit het, om die minste te sê, verwaarloos gelyk! Daar was twee 
ander woonstelblokke van dieselfde grootte, naby aan hierdie een, maar 
hierdie een het die ergste van almal gelyk. Sylvie, ons middeljarige, 
effense oorgewig eiendomsagent, was baie opgewonde om ons die 
woonstel op die derde vloer te wys. Na weke se besigtiging van verskeie 
woonstelle oral in die stad, was ek en Petro nie baie hoopvol oor hierdie 
een nie. 
 Parys is ‘n moeilike plek om vir ‘n huur woonstel te soek. 
Eiendomsagente is baie onwillig om te help en sal jou nooit terugbel 
of  opvolg of  die ekstra myl gaan om jou te help nie. Hulle laat jou 
altyd minderwaardig voel en dit wil voorkom asof  hulle een of  ander 
sadistiese genot daaruit put om jou aansoek af  te keur. Dit is waarom 
ons besluit het om saam met Sylvie hierdie finale keer te kom. Sy was 
anders. Sy het opgevolg, teruggebel, en gesoek vir woonstelle vir ons. 
Dit was ongewoon en daarom wou ons haar nie graag verloor nie.

EVALUEER EN, WANNEER 
NODIG, VERANDER DIE 

STATUS QUO

HOOFSTUK TWEE
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Lesse vanuit Ris-Orangis

Ris-Orangis, in die Suidelike deel van Parys, was ‘n oorheersende 
Turkse gebied. Die area het baie verwaarloos gelyk en die strate was 
besaai met rommel en het net gevaarlik gevoel. Ek en Petro het Sylvie 
onwilliglik na die derde vloer gevolg. Petro het geirriteerd na my gekyk 
en toe met geklemde tande gefluister, “Daar is geen hysbak nie, en ek 
sal elke keer die kruideniersware drie verdiepings moet opdra!” 
 Ek het probeer om ‘n bietjie simpatie te toon, maar het so onderlangs 
gemompel dat dit miskien ‘n goeie ding sou wees, want dan sou sy nie 
so baie inkopies doen nie! 
 Sylvie het die derde vloer bereik en vir ‘n oomblik stil gaan staan om 
asem te skep. Sy het in haar handsak rondgekrap vir die  woonstel se 
sleutels. Daar was drie verskillende slotte aan net die een deur. Een aan 
die bopunt, een in die middel en een onder. 
 Dit het my bekommerd gemaak. As daar soveel slotte op een 
enkele deur nodig was, moes dit ‘n baie rowwe buurt wees. Sylvie het 
oopgesluit en stadig die deur oopgestoot. Sy het binne gegaan en vir 
ons gewag om in te kom. Die eerste deur na regs het na die klein maar 
goed toegeruste, moderne kombuisie, gelei. Dit het oorgeloop na die 
leefarea. Die woonstel was onlangs opgeknap en was mooi helder. Dit 
het skoon en modern voorgekom en het ‘n klein balkon met ‘n uitsig op 
die Eiffeltoring op die horison gehad. Die twee-slaapkamer woonstel, 
met sy 75vk meter oppervlak, was voldoende vir ons klein familie.
 Petro was gaande oor die plek, en het onmiddellik vir my gewys 
dat sy dit wou hê. Na ‘n kort bespreking in die aangrensende kamer, 
het ons ooreengestem en vir Sylvie laat weet dat ons die plekkie sou 
neem. Die woonstel het in sterk kontras gestaan met die verwaarloosde 
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gebou, maar dit was die eerste beskikbare plek wat ons kon vind na 
weke se gesoek. 
 Later daardie middag, het ons al die dokumentasie ingehandig, die 
deposito betaal en die kontrak geteken. Dit sou ons eerste huurwoning 
wees in Frankryk, nadat ons die eerste jaar van taalskool voltooi het. 
‘n Week later het ons ingetrek. Ons vriende van die taalskool het ons 
gehelp om die bietjie meubels wat ons gehad het, by die drie verdiepings 
op te dra. Alhoewel daar vier woonstelle op elke verdieping was, was 
daar geen teken van ons bure  nie. 

Die status quo in ons nuwe woonstel

Die paar keer wat ons ‘n buurman op die trappe teëgekom het, was 
ons hartige “bonjour madame/monsieur” begroet met ‘n baie kortaf  
“bhmmmff!”
 Ons kon gladnie uitmaak wat hulle gesê het nie. Dit was asof  ons 
nuwe bure moeite gedoen het om nie paaie met ons te kruis nie. Ons 
het verwag dat die Franse kultuur afsydig sou wees en dat die bure nie 
geïnterresseerd sou wees om met mekaar geselsies aan te knoop nie. In 
die komende dae, was ons desperaat om met ons bure kennis te maak, 
maar het gevoel dat hulle ons met opset vermy. 
 Een oggend, rondom nege uur, het die deurklokkie gelui. Ons 
het niemand verwag nie. Petro het die deur oopgemaak en is gegroet 
deur ‘n gryskop bejaarde tante wat met haar begin praat het. Sy was 
baie beskeie aangetrek. Grys romp met ‘n bypassende wit bloesie, en 
gemaklike swart skoene. Alhoewel sy effens van artritis en ouderdom 
geboeë was, het sy sprankelende bruin oë gehad en entoesiasties begin 
praat. 
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uitgereik nie. Niemand het ons verwelkom nie, en niemand het enige 
belangstelling getoon nie. Dit was baie vreemd vir ons gewees. Dit was 
die totale teenoorgestelde van wat ons in die Turkse kultuur ervaar het. 
Ons was ongelukkig met die situasie en het toe besluit om iets daaraan 
te doen. 
 Met net ‘n paar dae voor Kersfees, het Petro heerlike koekies gebak 
en versier, en hulle op borde gepak. Een bord vir elk van die twaalf  
woonstelle in die blok. Toe ons gereed 
was, het ons vertrek met ons beperkte 
Franse woordeskat, ons gememoriseerde 
woorde en koekies in die hand. Ons het 
eerste geklop aan die deur van ons bure. 
Hulle was van die Franse Kongo af  en het 
drie kinders gehad. Freddie, die Pa, het die deur oopgemaak. Ons het 
onsself  voorgestel en gesê dat met Kersfees wat aan die kom was, wou 
ons net graag hierdie klein geskenkie van tuisgebakte koekies met hulle 
as familie, deel. Freddie was baie vriendelik en met ‘n glimlag het hy 
ons geskenk aanvaar en toe die deur summier toegemaak. Net so! Geen 
“wie is jy?”, of  “waar kom jy vandaan?” nie. Niks! 
 “Ok, kom ons gaan nou met die trappe af ”,  het Petro gesê. Dit 
het beteken dat ons nou na die woonstel van Madame Renaud toe sou 
gaan. 
 Ons het die klokkie gelui en gewag. Net toe ons wou aanbeweeg na 
die volgende deur toe, het ons gehoor hoe sleutels in ‘n hele paar slotte 
gedraai word. Die deur is op ‘n krakie oopgemaak en daar was Madame 
Renaud. “Oui?” het sy gesê. 
 Petro en ek het onsself  voorgestel aan die bleek, bejaarde gryskop 
dame wat gelyk het asof  sy nou net uit die bed opgestaan het. Ons 

 Met net ‘n paar maande van Franse lesse, en ‘n beperkte woordeskat, 
het Petro my hulp gevra. Ons het nie die dame geken nie. Ons het toe 
geleer dat sy die buurvrou en goeie vriendin van Madame Renaud was. 
Die dame was 85 jaar oud, en het al vir 50 jaar in dieselfde woonstelblok 
as ons gewoon, sedert dit gebou is. Madam Renaud was die bejaarde 
weduwee wat in die woonstel onder ons gewoon het. Madame Claude 
het ‘n woonstel langs haar gehad. 
 Madame Renaud het by Madame Claude gekla oor die raserige 
nuwe bure wat bo haar ingetrek het. Madame Renaud was veral 
ontsteld omdat Petro die stofsuier elke oggend gebruik het!  Sy wou 
Petro net laat verstaan dat sy, Madame Renaud, gekla het, en dat Petro 
moet ophou om so vroeg soggens te raas. Ons was stomgeslaan en het 
probeer om vir Madame Claude te vra watter tyd sou Madame Renaud 
dan pas? Madame Claude het ‘n oomblik gehuiwer en toe antwoord 
sy, “Apres neuf  heurs du matin”, (na 9 in die oggend). Petro, verbaas 
deur die antwoord, het huiwerig ingestem, en toe het Madame Claude 
omgedraai en met die trappe af  verdwyn.  
 Dit was ons eerste betekenisvolle interaksie met een van die inwoners 
in ons woonstelblok. Daar was geen “welkom, hoe gaan dit met jou?” 
of  “wie is jy en waar kom jy vandaan?” nie. Nee, dit sou bietjie te 
opdringerig wees vir die Franse kultuur! Dit was net die bejaarde dame, 
wat gevoel het dat ons nodig gehad het om by die ongeskrewe reels van 
die gebou te hou, wat kontak gemaak het. 

Die plan om die status quo uit te daag

Kersfees was vinnig oppad en ons het begin dink aan hoe ons die 
ys kon breek in ons nuwe woonstel blok. Niemand het na ons toe 
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Ons was ongelukikig 
met die situasie en 
het besluit om iets 

daaraan te doen.
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het verduidelik dat ons die nuwe inwoners van die woonstel bokant 
haar is, en haar om verskoning gevra omdat ons haar gepla het. Petro 
het die koekies uitgehou na haar toe en die ou dame het gevra, “wat 
is dit?”. Ons het geantwoord dat dit ‘n geskenk was. Toe vra sy “vir 
wat??” Petro het verduidelik dat ons die geboorte van Jesus vier en 
dat ons graag geskenke met vriende en bure wou deel. Die dame het 
effens verbaas gelyk. “Niemand het al ooit dit met my gedeel nie. Baie 
dankie” het sy gesê, haar oë vol trane. Sy het die bord geneem en die 
deur toegemaak. 
 Ons het na mekaar gekyk. Baie verbaas dat ons gesprek met haar 
so vinnig beëindig is. Ons het gedink dit sal goed wees om weer na die 
volgende buurvrou, Madame Claude, vriendin van Madame Renaud, 
aan te beweeg. Ons het die klokkie gelui en sy het die deur onmiddellik 
oopgemaak. 
 Ons het vermoed dat sy miskien ons gesprek afgeluister het. “Goeie 
dag Madam Claude. Ons hoop dit gaan goed met u?” het Petro begin. 
“Wat wil julle hê?” het Madam Claude geantwoord, sonder om Petro ‘n 
kans te gee om nog iets te sê. “Ons wil hierdie geskenk vir jou gee, vir 
Kersfees” het Petro geantwoord, en die bord met die mooi versierde 
koekies na haar uitgehou. Met agterdog het Madam Claude gevra, 
“Verkoop julle dit?” “O Nee!” het Petro uitgeroep en toe aan haar 
verduidelik dat dit ‘n geskenk was. “Hoekom?” het sy met nog meer 
agterdog gevra. “Dis vir Kersfees” het Petro verduidelik. “O!” het sy 
uitgeroep, die bord geneem, Petro bedank en die deur toegemaak. Ons 
kon net nie oor ons verbasing kom oor hoe koud en afsydig ons bure 
teenoor ons was nie.
  Op Oukersaand het Petro gevoel dat sy iets moois by die ingang van 
ons voorportaal wou aanbring. Ons het by die ander woonstelblokke 
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opgemerk dat hulle die ingange versier het en dat dit blykbaar 
aanvaarbaar was om dit te doen. Ons het na die voorportaal toe gegaan 
en stilletjies die ingang mooi versier met die geboorte toneel en ‘n paar 
kleurvolle linte. Dit het werklik pragtig gelyk! Dit het ‘n warm feestelike 
gevoel aan die gebou  verleen. Met die wit sneeu en die koue winterweer 
buite, het die versierings dit verwelkomend laat lyk - heeltemal die 
teenoorgestelde van wat ons ervaar het! 

Die resultaat nadat die status quo uitgedaag is

Die dag na Kersfees, het ons Madame Robert in die voorportaal 
raakgeloop. Sy het op die eerste vloer gewoon. Petro en ek het pas 
teruggekeer van die weeklikse plaaslike mark en die pakkies wat ons 
gedra het was nogal swaar. Al waaraan ek kon dink, was dat ons hierdie 
pakkies nog drie verdiepings moes opdra. “Was dit jy wat die ingang 
versier het?” het Madam Robert gevra, terwyl sy aarselend na Petro 
kyk. Petro het haar kop geknik. “Ja”, het sy geantwoord. “Dit is regtig 
baie mooi. Dankie dat jy dit gedoen het”, en daarmee het Madame 
Robert die gebou verlaat. 
 Petro het daar gestaan met ‘n glimlag op haar gesig en na my 
gekyk en gesê, “Dit werk! Hulle praat uiteindelik met ons!” Sy was SO 
opgewonde dat die ys nou gebreek was en dat die status quo uitgedaag 
was en begin verander het. 
 Die volgende Paasfees, het Samuel ‘n kruis met ‘n leë graf  geverf, 
en weereens het Petro ons ingang met linte, Samuel se kunswerke 
en ‘n bakkie met sjokolade, versier. In die bakkie was ‘n kaartjie met 
die woorde Help jouself. Die inwoners was gaande daaroor! Hulle het 
opgewarm teenoor ons, en na meer as ‘n jaar van probeer om die ys te 
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 ‘n Franse man het nou net openlik sy oorlog met kanker met my 
gedeel, en my toegelaat om vir hom te bid! 
 Die status quo met ons bure wat afgesonder, koud en afsydig 
teenoor ons was, is uitgedaag en ons het belangrike verwikkelinge in 
ons verhoudings met hulle begin sien. 
 Dit was baie ongewoon!  Die status 
quo van ons bure, wat afgesonderd, koud 
en afsydig teenoor ons was, is uitgedaag 
en ons het belangrike verwikkelinge 
in ons verhoudings met hulle begin 
sien. Later, toe die swaer van Monsieur 
Laurent selfmoord gepleeg het, was 
dit sy vrou wat ons gebel het en gevra 
het vir gebed. Hulle was nie Christene 
nie maar het gevoel dat hulle meer wou weet. Die atmosfeer in ons 
woonstelgebou het heeltemal verander. Ons bure het op die trappe 
stilgestaan om met ons te gesels, belangstelling getoon en ons besoek. 
Dit was ‘n totale verandering van hoe dit was toe ons ingetrek het. 
 Ons ondervinding van die uitdaging van die status quo is nie 
uniek nie. Ons sien baie voorbeelde hiervan in die Bybel. Een van my 
gunsteling gedeeltes van die Ou Testament is die verhaal van Dawid en 
Goliat. 

Lesse uit Dawid en Goliat

Ons lees die storie van Dawid en Goliat in die boek van Samuel. Kom 
ons kyk na ‘n paar verse uit hierdie hoofstuk, sodat ons geheue verfris 
kan word:
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breek, het die inwoners ons vriende geword. 
 Ek het lang ente in die woud met my buurman Monsieur Robert gaan 
stap. Petro het kuns en handewerk goedjies met Genevieve gedoen, en 
later toe ‘n Turkse familie ingetrek het, was Petro een van die eerstes 
om die Moeder te verwelkom en haar te help met haar nuutgebore 
babas. 
 Na ons tweede Kersfees in die woonstel, het Madame Renaud in 
haar slaap heengegaan. Ons het haar begrafnis by die naaste Katolieke 
kerk bygewoon, waar ons meer van die bure ontmoet het.
 Een koue oggend was ek buite ons woonsteldeur besig om my 
drafskoene se veters vas te maak vir my daaglike oggend drafsessie. 
Monsieur Laurent, een van ons bure, wat van Gaudeloupe18  was, het 
by die trappe afgekom en my vriendelik gegroet. “Gaan jy draf?” het hy 
gevra. “Ja, maar dis koud en nat”, het ek geantwoord, met die hoop dat 
ek bietjie simpatie sou kry. Ek het hom gevra hoe dit met hom gaan. 
Dit was een van daardie alledaagse vrae waar jy nie eintlik verwag om 
‘n eerlike antwoord te kry nie. Dit was anders met Monsieur Laurent. 
Vir die volgende tien minute, het hy my vertel van sy stryd met prostaat 
kanker. 
 Ek was verbaas oor sy openlikheid en het gevra of  ek vir hom kon 
bid? Hy het gretig ingestem. Daar op die sypaadjie, buite in die koue, 
het ek ‘n eenvoudige gebed vir hom gebid. Toe ek my oë oopmaak het 
ek trane wat by sy wange afloop, gesien. “Baie dankie Martin. Niemand 
het nog ooit vir my gebid nie.” Hy het homself  verskoon en weggeloop. 
Ek het net daar bly staan, verbaas oor wat gebeur het. 

Die status quo met 
ons bure wat koud en 

afsydig teenoor ons 
was, is uitgedaag en 

ons het belangrike 
verwikkelinge in ons 

verhouding met hulle 
begin sien.

18 Guadeloupe, oorsese departement en streek van Frankryk, bestaande uit ‘n groep eilande in 
 die Lesser Antilles ketting in die oosterse Karibiese See.
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En die Filistyne het hulle leër versamel vir die oorlog en 
bymekaargekom by Sogo wat aan Juda behoort, en laer 
opgeslaan tussen Sogo en Aseka in Efes-Dammim. Maar Saul 
en die manne van Israel het byeengekom en laer opgeslaan in 
die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die 
Filistyne opgestel. En die Filistyne het duskant teen die berg 
en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal 
tussenin hulle was. Toe kom daar ‘n baasvegter uit die laers van 
die Filistyne, met die naam van Goliat, uit Gat; sy hoogte was 
ses el en ‘n span.Daar was ‘n koperhelm op sy hoof, en hy het 
‘n pantser van skubbe aangehad – die gewig van die pantser was 
vyfduisend sikkels koper – En skeenplate van koper was aan sy 
bene en ‘n koperlans tussen sy skouers.
Die steel van sy spies was soos ‘n wewersbalk, en die lem van 
sy spies was soos seshonderd sikkels yster, en die skilddraer 
het voor hom uitgeloop. En hy het gaan staan en roep na die 
slagordes van Israel en vir hulle gesê: Waarom trek julle uit om 
jul in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, en julle dienaars 
van Saul nie? Kies vir julle ‘n man uit, dat hy na my toe afkom.
As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees; 
maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe 
wees en ons dien. 
Verder sê die Filistyn: “Ek daag die slagordes van Israel vandag 
uit! Gee my ‘n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele 
Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en 
baie bevrees.” – 1 Samuel 17:1-11

Dawid, ‘n jong skaapwagter, moes die familie se skape oppas. Sy broers 
was op die slagveld gewees. Omdat Dawid te jonk was, kon hy nie saam 
met die Israelietiese weermag teen die Filistyne veg nie. 

“En Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee 
van sy vader in Betlehem op te pas.”  – 1 Samuel 17:15

Die status quo vir Israel

Hierdie keer was die situasie vir Israel anders. Die Filistyne het ‘n 
oorlogsheld gehad, ‘n reus wat die weermag van Israel, en hulle God, 
uitgedaag het. Israel was oorweldig met vrees en kon nie staan teen die 
verbale aanvalle van Goliat nie. Dit was vir Israel normaal gewees om 
vrees, bespotting en uitdaging te ervaar. Dit was hulle status quo. Hulle 
het geglo dat hierdie oorlog, wat nog moes plaasvind, reeds verloor 
was. Israel se weermag, hulle leiers en hulle koning, het dit so aanvaar.  
 Dit was totdat ‘n jong skaapwagter op die toneel verskyn het. Hy 
was uit ander hout gesny! Dawid het ‘n besonderse verhouding met 
die God van Israel gehad. Hierdie God was ‘n realiteit vir hom. Hy het 
hierdie God goed geken. 
 Terwyl hy die skape in die veld opgepas het, was hy genoodsaak om 
teen ‘n leeu en ‘n beer te veg om sy skape te beskerm, en hy het dit 
gedoen in die naam van sy God. 

Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het vir sy vader die kleinvee 
opgepas, en as daar ‘n leeu of  ‘n beer kom en ‘n stuk kleinvee uit die 
trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk 
dit uit sy bek uit; en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en 
verslaan hom en maak hom dood.
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U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie 
onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy 
die slagordes van die lewende God uitgedaag het. 
Verder sê Dawid: “Die HERE wat my gered het uit die klou van 
die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van 
hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met 
jou wees!” – 1 Samuel 17:34-37

God was ‘n werklikheid vir Dawid toe hy slagveld toe gegaan het om 
kos vir sy broers te neem. Hy kon die beledigings wat Goliat na die God 
van Israel geslinger het, nie verdra nie! Jy sien, Dawid het God intiem 
geken en liefgehad. As gevolg van hierdie verhouding met God, het hy 
‘n diepe onvergenoegdheid ervaar oor die huidige omstandighede, en 
‘n plan om dit te verander is in sy hart gebore. 

Die plan van Dawid teen die status quo

Dit het vir Dawid laat opstaan teen die huidige situasie. Hy het NEE 
vir die status quo gesê! Hy het geglo dat hy en sy God dit kon verander. 
Dawid het ‘n baie eenvoudige plan gehad. Hy sou doen wat hy altyd 
doen. 

“Daarop neem hy sy staf  in sy hand en soek vir hom uit die 
spruit vyf  gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy 
gehad het, naamlik in die slingersak; en met sy slinger in sy hand 
het hy nadergekom aan die Filistyn.” – 1 Samuel 17:40
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 In die naam van sy God het hy gestaan teen die beer en die leeu. Vir 
hom was Goliat geen verskil nie. Hierdie reus was ‘n vyand van sy God 
en hy was nie van plan om die beledigings en minagting van die reus 
verder te verdra nie. 

Dawid het nie die status quo aanvaar nie; hy was nie tevrede 
met sake soos dit was nie en was van plan om iets daaraan te 

doen. Hy het geweet dat hy met die krag van God en in die 
naam van sy God, hierdie reus kon doodmaak. 

Hy het oorgestap na die reus toe en hom gekonfronteer. Dawid het nie 
weggehardloop van die situasie nie. Hy het iets daaromtrent gedoen. 
Hy het dit trompop geloop en ‘n verskil gemaak. 

Die resultaat nadat die status quo uitgedaag is

Ons weet hoe die storie geëindig het. Ons weet hoe Dawid die reus 
doodgemaak het, en aan Israel ‘n oorwinning besorg het. Hy was die 
nuwe held. Die redder van sy mense. Sy vyand was oorwin en Dawid 
was die nasionale held gewees. Redding vir die mense van Israel, was 
deur die onwilligheid van een jong skaapwagter, om die status quo te 
aanvaar, bekom.
 

“En Dawid steek sy hand in die tas en neem ‘n klip daaruit en 
slinger, en hy tref  die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy 
voorhoof  indring en hy op sy gesig teen die grond val.
So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met ‘n slinger en ‘n klip. 
En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar 
geen swaard in Dawid se hand was nie.

FLOREER EVALUEER EN, WANNEER NODIG, VERANDER DIE STATUS QUO



56

Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy 
swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, 
en hy het daarmee sy hoof  afgekap. Toe die Filistyne sien dat 
hulle held dood was, het hulle gevlug.” – 1 Samuel 17:49-51

Kom ons gaan na die Nuwe Testament en kyk na die ingesteldheid wat 
Jesus aangaande die status quo gehad het. 

Lesse van Jesus en die geldwisselaars

Ons kyk na die verhaal van Jesus en die geldwisselaars in die tempel. 
Johannes gee vir ons ‘n baie duidelike prentjie van wat daardie dag in 
die tempel gebeur het, toe Jesus die status quo uitgedaag het. 

“En die pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na 
Jerusalem. En Hy het in die tempel gevind die wat beeste en 
skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En 
Hy het ‘n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel 
uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van 
die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir 
die duiweverkopers het Hy gesê: Neem hierdie dinge hier weg; 
moenie die huis van My Vader ‘n handelshuis maak nie.” 
– Johannes 2:13-16

Die status quo in die tempel 

In die dae wat Jesus op die aarde geloop het, was die nasie van Israel 
baie ver van die Here af  gewees. Die wet was nie toegepas soos dit moes 
wees nie, en die harte van die Jode het koud geraak teenoor hulle God. 
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Die tempel was veronderstel om ‘n heilige plek te wees waar God en 
mens mekaar ontmoet het. ‘n Plek waar die mens boetedoening vir hulle 
sondes kon maak. Ongelukkig, in daardie politiese en godsdienstige 
klimaat, het die tempel ‘n plek van handel en wins geword. Dit het nie 
meer gegaan oor die mens wat met God ontmoet nie. Dit was nou 
mens wat geld gemaak het19.  Dit was die status quo wat Jesus in die 
gesig gestaar het toe Hy die tempel binnegegaan het. 
 Ek is seker dat Jesus baie by die tempel was en die situasie waargeneem 
het. Hy was heeltemal bewus van die huidige omstandighede by die 
tempel. Dit het voorgekom dat die situasie niemand gepla het nie. 
Die priesters en die hoof  priester was gladnie bekommerd of  versteur 
deur    die situasie nie – miskien het hulle self  daarby baat gevind. 
 Jesus kon gladnie meer die situasie verdra nie. Hy was op ‘n missie. 
Hy was ‘n groot hervormer20. Hy was die vleesgeworde Woord van 
God op aarde21. Dit was die Woord van God wat daardie dag na die 
tempel toe gekom het. 

Die plan om die status quo uit te daag

Die situasie het Jesus gepla en Hy het ‘n plan beraam. Weereens, soos 
met Dawid en Goliat, was die plan eenvoudig. Hy was nie meer bereid 
om die situasie te aanvaar nie en het dit aangevat. 
 Jesus het ‘n sweep gemaak en het die geldwisselaars daarmee uit 
die tempel gedryf. Hy was nie sagmoedig of  polities korrek gewees nie. 
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Met die sweep in Sy hand het Hy na hulle geloop, die tafels omgekeer, 
en almal wat agter die tafels was, bygekom met die sweep. Die boodskap 
was duidelik en die plan eenvoudig. ‘Maak skoon die tempel, want dit 
is die huis van My Vader!’

Die resultaat van die plan teen die geldwisselaars

Hy het die tempel skoongemaak. Hy het die eer van Sy Vader se huis 
herstel. Hy het ‘n baie duidelike boodskap aan almal wat dit gesien het, 
gelaat. Die tempel moes heilig gehou word en afgesonder wees aan 
God. Dit was nie ‘n plek vir handel en selfverryking nie. 
 Die priester en die outoriteite is aangespreek. Hulle het goed geweet 
dat dit verkeerd was om dit so lank te laat voortgaan. Jesus was geregtig 
daarop om die eer van Sy Vader se huis te herstel.   

Wat is die status quo?

Martin Luther King Jnr. het op ‘n stadium kommenaar gelewer oor die 
onderwerp van die status quo en gesê: 

“The soft-minded man always fears change. He feels security in the status 
quo, and he has an almost morbid fear of  the new. For him, the greatest 
pain is the pain of  a new idea.”

 
Die Engelse Woordeboek beskryf  die status quo as ‘n Latynse frase 
wat die huidige situasie beteken. Dit is die nominale vorm van die Latynse 
voorsetsel frase “in status quo” - letterlik “in die omstandighede 
waarin”.
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 Ek hou van die verduideliking van status quo, die huidige situasie. 
Ons is geneig om van dinge te hou soos wat dit is. Die huidige stand van 
sake. In kontras hiermee is daar die realiteit dat as daar nie mense was 
wat nie die huidige omstandighede wou aanvaar nie, dan sou ons nooit 
die uitvinding van die wiel gehad het nie. Die huidige omstandighede 
van daardie tydperk was om jou besittings te dra, of  dit op jouself  of  
op ‘n dier te laai, of  sommer net te sleep. 
 As Thomas Edison tevrede was met die huidige omstandighede, 
sou hy nooit die gloeilamp ontdek het nie. Hy sou nooit duisende ure 
spandeer het om die perfekte gloeilamp te ontwerp nie. As die Wright 
broers hul huidige omstandighede aanvaar het, sou hulle nooit die 
eerste vliegtuig gebou het nie. Daar is baie meer voorbeelde maar ek 
glo dat die punt gemaak is. 

Dit is ‘n goeie ding om nie met huidige omstandighede 
tevrede te wees nie. In jou ontevredenheid, word kreatiwiteit 

vrygelaat om ander opsies te soek en om verandering 
op ‘n goddelike manier te weeg te bring wat vir almal tot 

voordeel kan strek.

As ons terugkyk na die situasie in ons woonstelgebou, kan ons sien 
dat die huidige omstandighede een van ‘geen betrokkenheid’ was. 
Vreemdelinge is met agterdog bejëen en op ‘n afstand gehou. Die 
inwoners van die gebou het nie by mekaar betrokke geraak nie en het 
hulself  afgesonder. ‘n Tipiese Noord Europese houding! 
 Meng dit met die Parysenaar/Franse kultuur, en jy het die perfekte 
indiwidualistiese, onafhanklike persoon, wat sy of  haar eie sake in ‘n 
woonstel gebou, privaat hou.
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 Hoekom het ons nodig om die status quo uit te daag?

Die vraag wat beantwoord moet word is: “Hoekom moet ek die status 
quo verander?” As daar niks mee verkeerd is nie, waarom behou en 
aanvaar ons dit nie? In ons lewens as kerkplanters, sendelinge en 
pastore van ‘n hele paar Turkse kerke, kon ons nie hiervolgens leef  nie. 
 Lolly Daskal22  gee vir ons ‘n baie betekenisvolle rede om die status 
quo uit te daag:

To create something meaningful, we must create significance. Nothing great is ever 
achieved by doing things the way they have always been done.23 

Beide ek en Petro het ‘n diepe oortuiging gehad dat ons geroep was 
om anders te wees en ‘n verskil te maak. Hierdie oortuiging was gebore 
uit, en beïnvloed deur ons kennis en interpretasie van die Bybel asook 
die lewe van Jesus. Vandat ons verhouding met Jesus begin het, het ons 
lewens verander. Soos ons Jesus beter leer ken het, wou ons meer en 
meer soos Hy word.
 Soos ek deur die Bybel lees, tref  dit my dat God nie ‘n God is 
wat altyd tevrede met die stand van sake is nie. Wat ek wel sien in 
die eerste twee hoofstukke van Genesis, is dat God tevrede was met 
wat Hy geskep het. Maar, die oomblik toe sonde ingekruip het en die 
wêreld begin besoedel het, sien ek ‘n groot ontevredenheid by God. Hy 
weier om die status quo te aanvaar. Dit is teen Sy skeppingsplan. Hy 
het nooit die mens geskep om ‘n slaaf  van sonde te wees nie, maar om 
vry te wees en om Hom te dien. Daarom is dit logies vir Hom om ‘n 
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verandering in die nuwe stand van sake te beloof. Jesus het gekom en 
Sy werk aan die kruis gedoen om sodoende vir ewig die status quo van 
die skepping te verander. Hy het Sy lewe gegee sodat ons kan hoop hê 
op ‘n nuwe lewe.
 David Bosch sê in sy boek, Transforming Mission, die volgende:

Christians can never be people of  the status quo. They pray, “Your kingdom 
come… on earth as in heaven!” and interpret this both as a petition to God 
and as a challenge to themselves to attack evil structures around them.24 

Dit is daarom my oortuiging dat die status quo uitgedaag moet word 
onder die volgende omstandighede:

 1. Wanneer die status quo teen die verheerliking van God is
Ons daag die status quo uit wanneer dit God nie verheerlik nie. Ek kan 
hierdie punt nie genoeg beklemtoon nie. Ons is geskape na die beeld 
van God en vir Sy heerlikheid. As ‘n gelowige en volgeling van Jesus 
Christus, is Sy verheerliking my eerste prioriteit. 
 Jy mag miskien wil beklemtoon dat die hele wêreld in sonde 
vasgevang is en dat almal aan Sy heerlikheid ontbreek, en ek sal met jou 
kan saamstem. Dit is daarom so belangrik vir ons om seker te maak dat 
mense by Jesus uitkom en met God versoen word, sodat Jesus Christus 
die heerlikheid van God in hulle kan kom herstel.
 Dis waarom ons sendingwerk doen en hoekom ons na vreemde 
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22 Lolly Daskal is ‘n internasionale uitvoerende leierskap afrigter.
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lande gaan, moeilike tale leer en ons lewens opoffer sodat mense by 
God kan uitkom en Hom kan verheerlik. 

 2. Wanneer die status quo mense verhinder om die Evangelie 
  te hoor
Soos ek vroeër verduidelik het, was die situasie by ons woonstel in Ris-

Orangis van so ‘n aard dat niemand ontvanklik was 
om betekenisvolle verhoudings met hul bure te 
ontwikkel nie. Hierdie huiwerigheid en afsydigheid 
teenoor ons het dit vir ons moeilik gemaak om die 
liefde van God met hulle te deel. Ons moes hierdie 
situasie uitdaag en verander om ‘n oop deur te kry 

om God se liefde met ons bure te kon deel. 

Wanneer die status quo mense verhinder om die Evangelie te 
hoor, moet dit uitgedaag en verander word.

 3. Waar die status quo ‘n omgewing skep waar ongeregtigheid 
  en sonde teenoor mense plaasvind 

OM Frankryk bedien nou al vir die afgelope tien jaar vroue wat in 
mensehandel vasgevang is. Dit is ‘n baie belangrike en effektiewe 
bediening en het al talle vroue vryheid in Jesus gegee. Hierdie bediening 
is gebore in Nantes en later in Parys, toe die harte van Marcel en sy 
vrou Åose geraak was deur die sekswerkers daar.
 Baie van hierdie vroue is seks slawe, wat vasgevang is, en misbruik 
word deur genadelose koppelaars om geld te maak. Hierdie is ‘n 
onaanvaarbare situasie waar God nie verheerlik word nie en vroue 
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in ongeregtigheid vasgevang is. Die status quo van die seksindustrie 
moes uitgedaag word. Marcel en sy vrou is twee van die baie voltydse 
Christelike werkers regoor die wêreld wat onvermoeid werk om ‘n 
einde aan hierdie onaanvaarbare industrie te bring.  
 Daar is nog baie sulke voorbeelde. Dit kan nie genoeg beklemtoon 
 word dat ons as gelowiges in Jesus, deur Hom geroep is om anders 
te wees. In Matteus 5:13-16 lees ons die volgende (my beklemtoning):

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout laf  geword het,  hoe 
kry ‘n mens dit weer sout?  Dit is niks meer werd nie. Dit word 
buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig 
van die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek 
word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n 
emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die 
huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Ons is nie geroep om deel van, en dieselfde as die wêreld te 
wees nie. Ons as gelowiges is geroep om ‘n lig 

in die duister te wees. 

Lesse vanuit vlieghengel

Matt is een van my goeie Amerikaanse vriende. Net soos ek, hou hy 
van vlieghengel. Vir beide van ons, is dit ‘n welkome wegbreek van om 
voltyds sendelinge, kerkplanters, gades en vaders te wees.
 In die natuur kan mens net tot verhaal kom en ontspan terwyl jy 
God se skepping geniet. Baie keer het ek vir Matt gaan kuier en dan 
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het ons altyd ‘n verskoning gevind om ‘n vinnige visvang uitstappie te 
neem om te sien hoe baie reënboog forelle ons in die koue stroompies 
naby sy huis kon vang.
 Met een so ‘n besoek, het ons vir ure op en af  al langs die rivier 
gestap en probeer om ons kunsvliegies op verskillende plekke op die 
water te werp. Alhoewel ons daardie dag niks gevang het nie, kon ek 
nie help om agter te kom dat die forelle in die skadu’s lê, veral tydens 
die hitte van die dag. Hulle draai teen die stroom en die koel, vars water 
vloei deur hulle kiewe. Die suurstofryke water help die forel om aan die 
lewe te bly. Hulle moet teen die stroom lê om te kan asemhaal.
 Op dieselfde manier is ons ook geroep om ‘n standpunt in te neem 
teen die status quo. Dit is teen die stroom wat ons verfris word. Dit is 
wanneer ons nie die status quo aanvaar nie, dat ons geïnspireer word. 
Dit is tydens die diepe ontevredenheid met die toedrag van sake dat 
visie gebore word.
 Ek sê altyd vir my seuns dat dit net dooie visse is wat saam met die 
stroom gaan. As Christene is ons nie geroep om saam met die stroom 
te gaan nie. Ons is geroep om die lig in die duisternis te wees, die stem 
in die woestyn, die gewete in ons samelewing. 
 Soos ‘n forel, het ons as Christene die suurstofryke water en die 
bekragtiging van God se Heilige Gees nodig om deur ons kiewe (ons 
menslike gees) te vloei om sodoende lewendig te bly. As Christene, is 
ons deur God geroep om anders te wees. In ons eie lewe as sendelinge, 
is dit hoe ons gelewe het, altyd besig om te evalueer en, waar nodig, die 
status quo te verander. 
 Dis nie altyd ‘n maklike roeping nie.
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Om saam te vat

Jesus was radikaal as dit gekom het by die status quo. 
Mike Douglas25 het op sy webjoernaal kommentaar gelewer oor die 
geldwisselaar insident:

In Jerusalem, het Hy die geldwisselaars aangevat wat besig was met ‘n 
bedrogspul waarby hulle Joodse geld vir Romeinse geld geruil het om wins te 
maak. Hy het hulle nie net uitgetrap nie, Hy het hulle fisies uitgegooi. Toe ‘n 
korrupte belastinggaarder besluit het om Jesus te volg, het hy al sy korrupte 
inkomste en meer, teruggegee. Besigheid soos hy dit gedoen het kon nie meer 
voortgaan toe Jesus betrokke raak nie.26

Wanneer dit kom by die dinge van God, het ons as gelowiges en 
volgelinge van God nodig om Sy heerlikheid en Sy eer bo alles lief  te 
hê.  
 Wanneer ons sien of  hoor dat die naam van God ydelik gebruik 
word, behoort dit ons met ‘n diepe ontevredenheid te vul, asook ‘n 
begeerte om teen daardie leuen op te staan.  
 Dawid het weerstand beleef  van sy familie toe hy opgestaan het 
teen die onaanvaarbare stand van sake. Ons kan maar altyd teenkanting 
verwag wanneer ons nie die status quo net so aanvaar nie. Jy sal dalk 
gespot word deur mense na aan jou wanneer jy veranderinge wil 
aanbring. Onthou, mense hou nie juis van verandering nie.
 Toe Dawid standpunt ingeneem het teen die status quo, het hy dit 
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gedoen in die Naam van sy God. Hy het nie in sy eie krag daarteen 
opgestaan nie. Hierdie is ‘n baie belangrike punt om te onthou: as jy 
so iets doen in jou eie krag, sal jy baie beperk wees. Dis slegs wanneer 
ons in noue verbintenis met God is, dat ons toegang het tot onbeperkte 
krag en insig oor hoe om die status quo uit te daag.
 
Hoe om dit prakties te maak

Hoe ons die status quo uitdaag:
Wanneer ons sien of  hoor dat die naam van God skandelik gebruik 
word, behoort dit ons te vul met ‘n diepe ontevredenheid en ‘n begeerte 
om teen daardie leuen op te staan.  

 1. Stop en evalueer 
Ons het nodig om die status quo in ons eie geestelike lewe te ondersoek 
en ook in die omgewing waarin ons ons bevind. Eerstens is dit 
belangrik om te ontdek waar jy jou tans in jou geestelike lewe bevind. 
Doen voorraadopname van jou huidige situasie en identifiseer biddend 
enige areas waar verandering nodig is. Vra die Heilige Gees om jou 
gees sensitief  te maak vir die dinge wat Hom pla. Jesus wil in konstante 
gemeenskap met ons leef  deur die Heilige Gees. Hy wil met ons praat 
en soos ‘n goeie vriend naby aan ons wees. Soos wat ons ons harte 
oopmaak vir Sy stem, sal Hy met ons praat.
 Ons moet op ‘n pad van geestelike groei wees. Om geestelik te kan 
groei, is dit nodig om te weet waar ons is en waarheen ons op pad is. 
In die Bybel word die volgelinge van Jesus gedurig aangemoedig om 
te groei en te verander om meer soos Jesus te wees. “Julle moenie aan 
hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander 

deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil 
van God is, wat vir Hom aanneemlik en volmaak is.” Romeine 12:2
 Tweedens, let mooi op na die omgewing waarin jy jouself  bevind. 
Vra jouself  af, hoekom is ek hier? Is dit die plek waar God jou vir 
hierdie tyd in jou lewe wil hê? As jou antwoord “ja” is, moet jy aanhou 
om jou omgewing te evalueer.
 Vroeër het ek drie situasies genoem waar die status quo uitgedaag 
behoort te word. Nadat jy jou omgewing ondersoek het, vra jouself  af:

1. Word God verheerlik in die omgewing waarin ek myself  bevind?
2. Kan ek vrylik die evangelie boodskap in hierdie omgewing deel? 
3. Is daar sonde en ongeregtigheid wat aangespreek behoort te word?

Die antwoorde op hierdie vrae sal jou help om die volgende stap te 
neem.

 2. Formuleer ‘n plan
Elkeen van ons is geplaas in ‘n unieke situasie in ons omgewing. Elkeen 
van ons bevind ons in verskillende verhoudings en situasies. Soos 
Dawid, het ons elkeen ‘n roeping om op te staan teen die reuse in 
ons lewens waar God bespot word asook die status quo waaraan ons 
gewoond geraak het. Soos ons God se teenwoordigheid in ons lewens 
soek, sal Hy sagkens die areas van ons lewens uitwys waar ons nodig 
het om ‘n invloed te hê en dit te verander.
 Nadat jy jou persoonlike geestelike wandel ondersoek het, of  die 
omgewing waarin jy jouself  bevind, sal jy ‘n duideliker prentjie kry oor 
wat jou te doen staan. Dit sal baie help as jy presies weet waar jy staan, 
en makliker wees om dan ‘n plan te beraam oor waarheen jy oppad is. 
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Dit is waar die meeste voorbereiding gaan plaasvind. Hierdie is die stap 
wat biddend benader moet word. As ‘n gelowige in Jesus, het jy die 
unieke voorreg om in ‘n persoonlike verhouding met God te staan. Dit 
beteken dat God met jou praat; en dis hier waar jy nodig het om die 
Here te nooi om jou geestelike ore oop te maak sodat jy Sy stem kan 
hoor.
 Soos wat jy hierdie plan oorweeg, sal die Heilige Gees jou sagkens 
druk en deur die Skrif  met jou praat en sekere areas uitlig wat jou 
aandag verg. Neem jou tyd en oorweeg alles terwyl jy met ‘n plan 
vorendag kom om die status quo uit te daag en te verander. Wanneer 
die Here Jesus met jou begin praat, wees getrou en gehoorsaam Hom. 
Luister en reageer op Sy stem. 

 3. Implementeer die plan
Nadat jy die status quo geëvalueer het en ‘n plan geformuleer het om 
dit te verander, sal jy die mees uitdagende stap in die gesig staar. Hierdie 
is die stap waar jy die plan gaan moet uitvoer. Dit is belangrik om in 
gedagte te hou dat die plan wat geformuleer is, in samewerking met 
die Here Jesus self  gedoen was. Maak seker dat jy nie jou eie idees en 
oortuigings implementer nie.  

Om die plan uit te voer gaan jy moed nodig hê. Jy sal op die 
water moet loop. Jy sal moet optree, wat ookal die situasie 

mag wees. Sonder aksie sal die status quo nie verander nie. 

Ek en Petro het nodig gehad om die ys te breek in ons woonstelgebou. 
Ons moes aan deure klop en met mense praat. Dawid moes afgaan na 
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die vallei, klippies optel, een in sy slingervel sit en dit gooi na Goliat. 
Jesus moes die sweep vleg, die geldwisselaars konfronteer en die tafels 
omkeer. 
 Sonder dapper dade sal niks verander nie. Implementeer die plan 
totdat daar verandering kom. Hou daarmee aan en jy sal die deurbraak 
sien en ervaar.

Stroom-op

Toe ons geroep was om na Turkye te gaan en daar te bly en te werk 
in ‘n Moslem land, was ons ook geroep om teen die status quo op te 
staan. Die stand van sake in ons omgewing in Turkye was dat daar 
geen God behalwe Allah is nie, en dat Mohammed sy profeet is; dat die 
Bybel soos ons dit ken, verander en korrup is;  dat Jesus nooit aan die 
kruis gesterf  het nie; en dat dit onmoontlik is om ‘n verhouding met 
God te hê.  
 Hierdie was die reuse wat voor my en Petro gestaan het. Hierdie 
was die reuse wat my kinders elke dag by die skool gekonfronteer het. 
Hierdie was die reuse wat ons bure en ons omgewing beïnvloed het. 
Toe ons in ons nuwe omgewing wat gevul was met leuens inbeweeg 
het, moes ons teen die status quo opstaan. Ons kon nie maar net saam 
met die stroom gaan nie, en ons kon nie saamstem met wat almal geglo 
het nie. Ons was geroep om ‘n lig in ‘n donker omgewing te wees. Ons 
het ‘n roeping gehad om die lig van die waarheid in ons omgewing te 
wees. ‘n Omgewing wat gevul was met Moslems vasgevang in ‘n leuen. 
 Hierdie was en is nog steeds ons roeping en dit is die status quo  
waarteen ons opstaan. Huidiglik is ek in gesprek met baie imams van 
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verskillende Turkse moskees in Parys. Ons onderwerp is Jesus en Hy as 
persoon. Islam het nie die volle waarheid oor Jesus en Sy werk nie en in 
my gesprekke met hierdie imams, het ek die wonderlike geleentheid om 
met hulle die waarheid soos dit in die Bybel staan, te deel. Vir meeste 
van hulle is hierdie waarhede wat hulle nog nooit gehoor het nie. Vir 
nou is ek geroep om teen die status quo op te tree. 
 Jou situasie lyk dalk baie anders as myne. Die vraag wat jy jouself  
moet afvra is, wat het die norm vir my geword? Soos jy jou gees oopstel 
om God se stem te hoor, sal jy ook instruksies van die Heilige Gees 
ontvang oor watter dinge ons Here Jesus ontevrede is. Staan op en 
wees bemoedig!
 In die Ou Testamentiese boek van Josua, beloof  God vir Josua dat 
Hy met hom sal wees:

“Ek self  gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie 
skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is 
by jou oral waar jy gaan.”  – Josua 1:9

Wanneer jy teen die gety gaan, sal jy verfris word. Dit is eers wanneer 
ons teen die status quo opstaan, dat ons waarlik begin lewe. 

Wanneer ons na die lewe van Jesus kyk, sien ons dat Hy gekom 
het om die vloek van die wet te verbreek. Hy het gekom om 

teen die status quo standpunt in te neem. Hy het gekom om 
anders te wees. 
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As ‘n volgeling van Jesus is jy nie geroep om in te pas nie. Jy is geroep 
om ‘n lig op die heuwel te wees vir almal om te sien. Jy is ook nie 
geroep om ‘n geheime agent te wees nie. Jy is geroep om die krag van 
God in jou direkte omgewing te weerspieël. 

Faith can never be a religion of  the status quo. Dynamic change is to be 
expected since God is a dynamic being, engaged in the active direction of  
history. – David J. Bosch27 

Wanneer ons ontevrede is met die huidige stand van sake, begin ons te 
vra hoe dinge eintlik behoort te wees. Hier is dit belangrik om nie ons 
eie opinies op die situasie af  te druk nie. Nee! Vir die volgeling van Jesus 
moet die vraag altyd wees, ‘hoe wil Jesus hierdie situasie beïnvloed? Dit 
mag vir ons ‘n uitdaging wees om dit te verstaan, maar die feit is dat 
Jesus reeds vir ons Sy wil openbaar het in die Bybel. Hy sal ons altyd lei 
deur Sy Woord. Deur biddend op Jesus te wag, sal ons ontdek wat Hy 
wil hê ons moet doen en dan moet ons uit gehoorsaamheid optree en 
dít wat Hy ons wys implementeer. 
 Evalueer die status quo en, waar nodig, verander dit!
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Nabetragting:

1. Watter kwessies moet in jou omstandighede uitgedaag word? 

2. Identifiseer die stappe wat jy sal moet neem, om die status quo in 
  jou situasie uit te daag of  te verander. 

3. David Bosch sê  “Christene mag nooit mense van die status quo 
  wees nie.”  Wat beteken dit vir jou en waarom?



Ek het geleer dat probleme altyd deel van ons lewens sal 
wees en dat ons daarom nodig het om ons lewensstyl daarby 
aan te pas, eerder as om toe te laat dat dit ons lewe beheer of 

verwoes. 

Met terugskouing kom dit voor asof  dit maklik kan wees om tot hierdie 
gevolgtrekking te kom. Ek moes nog lank op hierdie paadjie reis om 
hierdie belangrike les te leer en dit het alles in Turkye begin. 
 
‘n Sampioenwolk van appelkose

Dit was die einde van Januarie 2006 in Turkye, en in Malatya, in die 
oostelike hoekie van die land, het ‘n dik sneeu kombers rondom ons 
meerverdieping huis gelê. Dit was vroegoggend en steeds donker buite. 
Ek kon nie slaap nie en het ‘n groot deel van die nag op die kleurvolle 
turkse mat in ons ruim sitkamer in gebed spandeer.
 Dit was in hierdie sitkamer waar die kerk in Malatya begin het. Ek 
onthou hoe ek en Petro skuldig gevoel het omdat ons as sendelinge so 
‘n groot drieverdieping villa in een van Malatya se ryk woonbuurtes 
huur. Die prys was onweerstaanbaar. Slegs twee honderd en vyftig 
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dollar per maand vir so ‘n groot plek. Toe ons die eerste keer na die 
huis gaan kyk het, het ek met die marmer trappe tot by die derde vloer 
se terras opgestap, en daar met die uitsig oor die stad, kon ek nie anders 
as om te begin bid vir die stad nie. Ek onthou dat ek vir die Here gesê 
het dat dit vir my verkeerd voel om so ‘n luukse huis te huur. Dit was 
buite ons gemaksone. Op daardie oomblik het ek ‘n visie in my gees 
gehad.  
 Ek het ‘n sampioenwolk van appelkose gesien wat vanuit die stad 
opgestyg het, die lug gevul en toe oor die hele land en die wêreld versprei 
het. Ek was verstom oor hierdie prentjie en het geen idee gehad wat dit 
beteken nie. Ek het net daar op die marmer terras gebid en die Here 
gevra wat die betekenis hiervan was?
 Dit was toe dat ek duidelik Sy sagte stem in my oor hoor fluister dat 
Hy Sy kerk in Malatya wou bou en dat hierdie werk die hele wêreld sou 
beïnvloed. Ek het ook in my hart ‘n groot vrede en bevestiging ervaar 
dat ons die huis moes huur. Ek het as ‘n onwillige man na die terras 
opgeklim, maar met vrede en vreugde afgeklim, wetende dat die Here 
die eerste wortels van Sy kerk in hierdie onbereikte stad van Malatya 
gaan plant en dat Hy dit vanaf  hierdie huis wil doen. Dit is toe presies 
wat gebeur het. In ‘n baie kort tydjie het die Here ‘n kerk van vyftig 
nuwe bekeerlinge gevestig, en dit het alles in ons ruim sitkamer begin.
 Maar hierdie oggend was anders. Ek het om en om die koffietafel 
geloop, soos ‘n ingehokte dier, terwyl ek gebid en uitgeroep het na die 
Here om ons ‘n weg uit ons huidige probleem te wys. Die eerste lig het 
deur die gordyne begin skyn. Die res van die familie was nog aan die 
slaap terwyl ek met God geworstel het.  
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Ons groot probleem

Die bron van al hierdie onsteltenis en worsteling met die Here was 
na aanleiding van ‘n besoek van die polisie die vorige middag. Die 
drie offisiere wat na my kantoor toe gekom het, het ons ingelig dat 
ons verblyfpermitte nie weer hernu gaan word nie en dat ons die land 
onmiddelik sal moet verlaat. Ek het probeer om meer duidelikheid te 
kry, maar hulle was vasbeslote.
Ek het verduidelik dat ek al veertien jaar hier bly en dat ek nie net in ‘n 
oomblik my goed kan pak en vertrek nie. Hulle het volgestaan dat ons 
onmiddelik moes gaan.  
 Ek het later ontdek dat een van die gelowiges wat ek aangestel het 
in my literatuur verspreidingsbesigheid, ‘n informant vir die polisie 
was. Ek het Levent vertrou. Hy het al twee jaar in my besigheid 
gewerk. Ek het hom opgelei, hom na die Here gelei, gedoop en met 
hom ‘n pad gestap. Hy was soos ‘n geestelike seun vir my. Ongelukkig 
was daar ook ‘n donker kant aan Levent. Hy het my kliënte en my 
boekwinkel eienaars geskakel en dreigende aanmerkings teenoor hulle 
gemaak, wat op klagtes aan die polisie uitgeloop het. Dit was gedoen 
op die rekening van die maatskappy se telefoon en ek was dus hiervoor 
verantwoordelik. Geen verduideliking aan die polisie kon hulle keer 
nie. Dit was genoegsame rede om ons te deporteer. Hulle het altyd iets 
gesoek om my uit Turkye te skop en hierdie was dít! 
 Terwyl ek worstel met die emosies in my hart, het ek gepleit by die 
Here. Ek het veertien jaar van my lewe aan hierdie land toegewy. Ek was 
lief  vir die mense, ek het die taal vlot gepraat, en ek was ‘n suksesvolle 
kerkplanter en ‘n leier van die sending gemeenskap in Turkye. Ek wou 
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graag aanbly in hierdie land. Ek het geen begeerte gehad om weg te 
gaan nie. Wat anders was daar vir my om te doen?
 Maar dit het nie saak gemaak wat my voornemens was nie; God het 
‘n ander plan in gedagte gehad. Ek moes maar net vrede maak met die 
feit dat ons tyd in Turkye verby was. In September 2006 is ons gesin uit 
Turkye gedeporteer. Ons kon nooit weer na die land en die mense vir 
wie ons lief  was, terugkeer nie.

My bedinging met God

Terwyl ek gebid het, het ek die Here gevra om al hierdie dinge net weg 
te vat. Ek het Hom gevra om hierdie probleem op te los, wat sekerlik 
die grootste probleem was wat ek nog tot op daardie stadium van my 
lewe moes trotseer. Ek het probeer om met die Here te beding. Ek 
het Hom vertel van al die dinge wat ons gedoen het. Hoe suksesvol 
ons was en hoe ek en Petro so graag sou wou aanbly en aangaan met 
die werk. Met ‘n diepe seer en innige pyn het ek die gevoelens oor 
die verraad deur een van my geliefde dissipels, by die Here se voete 
neergelê. My hart was in stukke en vlenters. Oor en oor het ek gehuil, 
“Here, laat hierdie asseblief  net weggaan!”  
Dit was in daardie oomblik van diepe seer oor die verraad en pyn wat 
ek die stem van die Here gehoor het:

“Martin, jy is reg. Ek kan in een oomblik dit alles wegneem 
maar Ek is nie geinterreseerd in jou gemak nie, maar wel 

in jou karakter.”

En dit was dit. So kort maar so kragtig! 28 Kritzinger, Steyn, Schoonees en Cronje.1994, Groot Woordeboek. J.L. Van Schaik Beperk
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Ek hou daarvan om aan myself  te dink as ‘n visionêre persoon. Ek is 
meestal positief. Dit beteken nie dat ek nie moedeloos word nie. Ook 
nie dat ek nooit probleme in die gesig staar nie. Inteendeel, uitdagings 
en probleme is ‘n baie werklike deel van ons daaglikse lewe.  
Dit is dieselfde vir almal. Ons word omring deur probleme en somtyds 
voel dit of  ons gaan versmoor. In ons bediening onder die Turkse 
moslems, was probleme deel van ons daaglike lewe. 

Gesindheid

Probleme kom in verskeie vorms en groottes, elk uniek uitgeknip vir 
jou. Dis belangrik om te verstaan dat wat vir mý ‘n probleem is, is 
dalk geensins vir joú ‘n problem nie. Ons word met ons eie probleme 
gekonfronteer en ons interaksie met ons probleme gaan beïnvloed 
word deur ons gesindheid daaroor. 
 Ons gesindheid sal bepaal tot watter mate ons probleme ons sal 
oorweldig, en of  dit vir God ‘n geleentheid sal word om Sy krag in ons 
lewens te openbaar. Die woordeboek definieer die woord gesindheid 
soos volg:

Wyse, ingesteldheid, gevoel, posisie, ens., met betrekking tot ‘n persoon of  
ding: Neiging of  oriëntasie, veral van jou denke.28 

Een van die dinge op my kortlys is om te leer vlieg. Ek is van kleins af  
geïnteresseerd in vlieg en lugvaartkunde. Ek het klein modelvliegtuigies 
gemaak en later genoeg geld gespaar om ‘n afstandbeheer model te 
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koop wat ek uit balsahout gemaak het. Dit was een van my grootste 
vreugdes om daarmee rond te vlieg in ons woonbuurt se oop veld. 
Een van die dinge wat ek geleer het uit my baie beperkte ervaring met 
lugvaartkunde, is die betekenis van die woord ‘gesindheid’.
 In lugvaartkunde terme, beteken ‘gesindheid’ die neiging van die 
drie hoof  asse van die vliegtuig in verhouding tot die wind. Hierdie drie 
asse is Links en Regs, Vorentoe en Agtertoe, en Op en Af. In lugvaart 
is hul tegniese name die laterale as, die lengte as, en die vertikale as. 
Hierdie lei dan ook na die uitdrukking in lugvaartkunde:

Attitude determines Altitude.

Ek het gedink dat dit nogal betekenisvol kan wees as ons praat van 
ons gesindheid teenoor probleme. In lugvaartkunde terme is dit die 
neiging van die vlerke van ‘n vliegtuig, ten opsigte van die wind, wat die 
vliegtuig laat styg of  laat daal. 
 Ons kan dus sê dat as die neiging van die vlerke ten opsigte van die 
wind positief  is, sal die vliegtuig styg, en as as die neiging van die vlerke 
ten opsigte van die wind negatief  is, sal die vliegtuig daal. Daarom die 
uitdrukking: ‘Gesindheid bepaal hoogte’.

Pastoor Chuck Swindoll sê die volgende oor gesindheid:

Hoe langer ek leef, hoe meer besef  ek die impak van gesindheid op ‘n mens 
se lewe. Gesindheid, volgens my, is belangriker as feite. Dit is belangriker 
as die verlede, opvoeding, geld, omstandighede, mislukkings, suksesse, 
belangriker as wat mense dink, sê of  doen. Dit is belangriker as voorkoms, 
gawes of  vermoëns. Dit sal ‘n maatskappy, of  kerk, of  huis kan maak ... 

of  breek. Die ongelooflike ding is dat ons elke dag ‘n keuse het oor die tipe 
gesindheid wat ons wil hê. Ons kan nie ons verlede verander nie ... ons kan 
ook nie die feit dat mense optree soos hulle wil, verander nie. Ons kan nie 
die onvermydelike verander nie. Die enigste ding wat ons kan doen is om 
hierdie een ding te gebruik, en dit is ons gesindheid. Ek is oortuig daarvan 
dat die lewe 10% is wat met jou gebeur en 90% is jou reaksie daarop. En 
so is dit met jou ... ons is in beheer van ons gesindheid.29

Dit wat my die meeste bemoedig uit hierdie aanhaling is die feit dat ek 
‘n keuse het oor die tipe gesindheid wat ek wil handhaaf. In ‘n wêreld 
waar mens nie altyd kan kies, of  elke dag se probleme kan ignoreer nie, 
is die voorreg om ons gesindheid te kan kies, ‘n groot seën. 
 My gesindheid teenoor enige van my probleme gaan bepaal hoe 
hoog ek vlieg, en of  ek gaan neerstort. Vir meeste van ons, is die 
neerstort dit wat ons die meeste vrees. Die Bybel moedig ons ook aan 
om dieselfde gesindheid as Jesus Christus te hê.30

  Dit leer ons dat Jesus ‘n nederige dienskneg houding gehad het en 
‘n gewilligheid om alles op die altaar te plaas om Sy Hemelse Vader 
te gehoorsaam, selfs tot die dood toe, wetende dat Sy Vader Hom uit 
die dood sou opwek. Jesus het in liefde en geduld opgetree teenoor 
ongenaakbare, hardkoppige mense.  
 Alhoewel die Bybel ons aanmoedig om dieselfde gesindheid as Jesus 
te hê, is dit steeds moeilik vir ons as Christene om ons gesindheid reg 
te hou. In my wandel met die Here Jesus, was ek telkemale uitgedaag 
om my gesindheid te verander, anders sou ek net eenvoudig neerstort. 
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29 Ken Wytsma.  2015. The Grand Paradox: The Messiness of life, the Mystery of God and the  
 Necessity of faith.Thomas Nelson Publikasiehuis. (bl. 62) (eie vertaling)
30 Filippense 2:5
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Hier is ‘n paar dinge wat ek doen om my gesindheid te verander en aan 
te pas:

1. Erken die situasie waarin ek is.
2. Fokus op hoe ek vorentoe kan gaan in plaas daarvan om te tob 
 oor die verlede.
3. Beplan en hou dan by die besluite van daardie beplanning.
4. Ek maak seker dat my woorde, gedagtes en wandel in lyn is met 
 die Bybel.
5. Gee dit vir die Here.

As ‘n Christen, moet ek na my uitdagings kyk vanuit die grondslap van 
die Bybel. Vir my, is een van die mees inspirerende gedeeltes in die 
Bybel die skeiding van die Rooi See, soos beskryf  in Eksodus hoofstuk 
veertien. 
 Hierdie gedeelte in die Skrif  het ‘n duidelike verlossingsboodskap, 
want dit gaan oor Moses wat die Israeliete uit slawerny gelei het, deur 
die woestyn tot in die Beloofde Land. Dit is ‘n prentjie van Jesus wat 
ons uit die greep van sonde lei tot in ons beloofde land wat vir ons wag 
in die hemel, om met God vir ewig te wees.  
 Maar ek is ook geïnspireer deur God se wonderlike ingryping 
om Sy mense te bevry van die Egiptenare. Vir my is dit een van die 
grootste wonderwerke in die Ou Testament en ek wil hê ons moet 
weer na daardie historiese oomblik gaan kyk, omdat ek glo daar is baie 
waardevolle lesse opgesluit in daardie gebeurtenis.
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Moses se groot probleem

Na die laaste plaag, die dood van die eersgeborenes, het Farao uiteindelik 
die Israeliete laat gaan. Nadat Farao Moses se eise aanvaar het, het hy 
die Israeliete beveel om hul besittings bymekaar te maak en te trek.  
Drie dae later het hulle by die Rooi See aangekom, net om uit te vind 
dat Farao van besluit verander het en wou hê dat hulle moes teruggaan. 
God se volk was egter toe reeds teenaan die Rooi See, met geen plek 
vir omdraai nie. Om die druk op Moses net nog erger te maak, kom hy 
agter dat Farao en sy magtige weermag reg op hul hakke is. Hulle wou 
die Israeliete terug hê as slawe! As jy nou ooit ‘n voorbeeld van ‘n groot 
probleem wou sien, was hiérdie nou daardie voorbeeld.     
  Wat mense gewoonlik in situasies soos hierdie doen, is om teen 
mekaar te draai of  mekaar te begin blameer. Hierdie was geensins 
anders nie. Die Israeliete het Moses begin blameer. Ewe skielik was hy 
die rede vir hulle probleem en was dit as gevolg van hom wat hulle nou 
in hierdie dilemma gesit het!

Die noodsaaklikheid van probleme

Om ’n wonderwerk te sien en te ervaar, het jy ’n 
probleem nodig. As ons na die Bybel kyk, sien 
ons dat elke wonderwerk voorafgegaan was deur 
’n probleem. Hier wil ek verwys na die situasie 
waarin Moses homself  bevind het, in Eksodus hoofstuk veertien. 
 Hy was verseker in ’n hoek gedryf  en kon nêrens heengaan nie. 
Agter hom was die dreigende Egiptiese weermag en voor hom was 
die Rooi See. Hy kon nêrens heen beweeg nie. Dit was hier waar God 

Om ‘n 
wonderwerk 
te sien en te 

ervaar, het jy ‘n 
probleem nodig.
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die wonderwerk gedoen het deur die Rooi See oop te maak en al die 
Israeliete veilig te laat deurgaan.
 Nog ’n voorbeeld in die Nuwe Testament is die eerste wonderwerk 
wat Jesus gedoen het by ’n troue.31 Dit mag onbelangrik klink, maar 
Jesus was daar. Sy moeder het Hom gevra om in hierdie moeilike 
situasie in te gryp. Die wyn was klaar, maar die troue was nog nie klaar 
nie. Die situasie het die bruidegom in ’n verleentheid geplaas en Jesus 
moes intree. So het Hy Sy eerste opgetekende wonderwerk gedoen.  
Ek wil jou aanmoedig om ’n studie te doen oor die verskillende 
wonderwerke in beide die Ou en Nuwe Testamente. Soek die 
gemeenskaplike faktor, en jy sal vind dat daar altyd ’n probleem 
teenwoordig was. As ons oor hierdie belangrike punt kan saamstem, 
sal ek graag vanaf  hierdie grondslag wil aanbeweeg na ons volgende 
boublok, naamlik ons ingesteldheid teenoor probleme.  
 Gedurende my jare in die bediening, het ek al met baie gehore 
gepraat oor probleme en ek stel altyd die volgende vraag aan hulle: 
“Wie van julle wil graag ‘n wonderwerk in julle lewe sien?” Omtrent 
elkeen sal sy hand opsteek. Hierdie is ’n baie normale reaksie, net soos 
met Jesus se volgelinge.  
 Wanneer ek vra: “Wie van julle wil graag ’n probleem hê?” kry 
ek gewoonlik geen reaksie nie! Meeste van diegene in die gehoor sal 
aandui dat hulle in die middel van die een of  ander probleem is, of  dat 
hulle ’n onmoontlike situasie in die gesig staar.  
Dalk bevind jy jouself  tans in so ’n situasie. Miskien begeer jy om ’n 
wonderwerk te sien, of  om ten minste ’n deurbraak in jou lewe te beleef. 
Hou moed, jy is in goeie geselskap. Dit is belangrik om te verstaan dat 
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om ’n wonderwerk te sien of  ’n deurbraak te beleef, jy juis ’n probleem 
nodig het.  Daar sal geen rede vir jou wees om ’n wonderwerk te sien 
as jy nie ’n probleem het nie. Dit mag dalk kanker wees, finansiële 
uitdagings of  probleme in verhoudings; maak nie saak wat nie.
As jy met ’n probleem sit, is daar vir jou goeie nuus. In die middel 
van ’n uitdagende situasie, of  as jy geen uitkoms sien nie, is jy op die 
perfekte plek: jy’s ’n kandidaat vir ’n wonderwerk.

Hoe groter die probleem, hoe groter die wonderwerk.

Wonderwerke

Ek is seker dat elkeen van ons ’n wonderwerk wil sien of  beleef, dalk 
nou of  dalk later in ons lewens. Daar is niks fout daarmee om so 
iets te begeer nie. In Jesus se tyd het die mense ook aangedring op ’n 
wonderwerk as voorvereiste om in Hom te glo.32 
 ’n Bekende Amerikaanse teoloog, Wayne Grudem, definieer ’n 
wonderwerk as volg:

“’n minder algemene daad van God waarin Hy mense se verwondering 
opwek en getuig van Homself ” 33 

Die Groot Woordeboek definieer ’n wonderwerk as volg:

“’n ongewone en misterieuse gebeurtenis wat toegeskryf  word aan ’n god 
omdat dit nie die algemene natuurwette volg nie.” 34

32 Johannes 6:30
33	 https://www.puritanboard.com/threads/grudems-definition-of-miracles.67683/(eie	vertaling)
34 Kritzinger, Steyn, Schoonees en Cronje.1994, Groot Woordeboek. J.L. Van Schaik Beperk
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’n Wonderwerk is ’n ongewone en misterieuse gebeurtenis wat kom 
vanaf  ’n hoër mag en, vir die doel van ons fokus, wil ek beklemtoon 
dat hierdie hoër mag God is.
 Ek wil graag ’n wonderwerk as volg definieer:

’n Gebeurtenis waar God intree, volgens Sy tydsberekening, om my te wys 
dat Hy leef  en aktief  is in ’n situasie wat nie opgelos sou word as dit nie 
vir Hom was nie.

Dit is belangrik om God se tydsberekening te eerbiedig. Daar is tye waar 
God nie vir ’n mens die verwagte uitkoms gee nie, soos ons uitsetting 
uit Turkye. Dit was nie wat ons voorsien het nie, maar die waarheid is 
dat ons uitsetting deel van God se groter plan was om ons uiteindelik te 
gebruik om ’n bediening onder die Turke in Frankryk te begin. 
 Die bogenoemde definisies gee ons ’n idee van wat ’n wonderwerk 
is, maar die vraag bly steeds:  WAT is nodig vir my om ’n wonderwerk 
te sien?” Sommiges sal sê dat, vir ’n wonderwerk om te gebeur, kort 
’n mens geloof, of  dat ’n mens moet bid. Ander sal dalk die gebruik 

van vas byvoeg.  Al hierdie antwoorde is 
nie noodwendig verkeerd nie, maar ek wil 
graag fokus op een spesifieke element wat 
noodsaaklik is vir ’n wonderwerk om te kan 
gebeur. 
Eerstens, wil ek dit duidelik maak dat ek 
glo God teenwoordig moet wees    vir 

enige wonderwerk om plaas te kan vind. ’n Goddelike wonderwerk 
vereis dat God teenwoordig moet wees. ’n Ander algemene faktor wat 

Sonder die 
aanwesigheid van ‘n 
probleem, het mens 
nie ‘n wonderwerk 
nodig nie.
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ook teenwoordig moet wees, is natuurlik die probleem. Sonder die 
aanwesigheid van ’n probleem, het mens nie ’n wonderwerk nodig nie.

Stel dinge op skrif

Ek hou daarvan om boek te hou van my gedagtes en ervaringe. Dit is 
ook die plek waar ek ’n eerlike gesprek met die Here kan voer oor my 
uitdagings, frustrasies, oorwinnings en behoeftes. Agter in my dagboek, 
hou ek ’n lys van die probleme en uitdagings waarmee ek worstel. Ek 
maak ‘n nota van die datum wanneer ek hierdie situasie voor die Here 
bring, en in ’n ander kolom skryf  ek die datum van die deurbraak of  
die antwoord wat ek ontvang het. 
 Hierdie deel van my dagboek is my gunsteling. Om later daarheen 
terug te gaan en te sien wanneer ek die probleem met die Here bespreek 
het en dan na die datum te kyk wanneer Hy my gebed beantwoord het, 
is net so bemoedigend. Ek het werklike bewyse van ’n lewende God 
wat ingryp in die mees onmoontlikste situasies en ’n deurbraak bring.

Blomme in die straat!

My vrou se verjaarsdag is altyd ’n baie spesiale geleentheid vir my. Ek 
probeer altyd om haar verjaarsdag vir haar buitengewoon te maak. Dit 
was ’n klompie jare gelede, gedurende ’n uitdagende finansiële tyd, wat 
Petro haar verjaarsdag in Suid-Afrika gevier het. Hoe graag ek ookal 
wou, kon ek haar nie bederf  nie. Ek het eerlikwaar nie eens genoeg geld 
gehad om vir haar ’n bos blomme te koop nie. My vrou is gaande oor 
Gerbera Madeliefies, veral dié in herfskleure.  
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 Op die oggend van haar verjaarsdag, het ek soos gewoonlik gaan 
draf. Terwyl ek gedraf  het, het ek my frustrasie dat ek haar nie kon 
bederf  op haar spesiale dag soos wat sy verdien nie, teenoor die Here 
uitgespreek. Ek het die Here spesifiek gevra vir Sy voorsiening sodat 
ek vir my vrou kon blomme koop. En toe kom ek om ’n draai en daar 
lê ’n vars bos Gerbera Madeliefies in die middel van die pad!  Ek kon 
beswaarlik glo hoe vinnig God my gebed beantwoord het.  
 Dit was vroeg in die oggend en die lug was nog vars. Met die blomme 
in my hand het ek teruggkeer na ’n baie verbaasde verjaarsdagnooi. Die 
Here het ook gedink dat sy spesiaal is en my gebed beantwoord. My  
onbelangrike klein probleempie was belangrik vir my Hemelse Vader. 
Spesiaal vir haar verjaarsdag het Hy ’n bos van haar gunsteling blomme 
voorsien!

Ons is geneig om wonderwerke te vergeestelik tot so ’n 
mate dat ons altyd aan wonderwerke dink as bonatuurlike 
en kragtige gebeure, maar ons vergeet dat dit ook gewone 

dinge is wat dalk nie vir ander indrukwekkend is nie, maar wel 

belangrik is vir ons.

Deur al die jare saam met Jesus, het ek besef  dat wat vir my belangrik 
is, is ook vir Hom belangrik. God is vir my lief  soos wat ’n pa vir Sy 
kinders lief  is, en Hy is bewus van my alledaagse uitdagings. 

Grootte maak nie saak nie

Jy mag dalk dink, “maar hierdie situasie van my is so klein en nietig, hoe 
kan ek die Almagtige God hiermee pla?” Dis belangrik om te verstaan 
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dat dit nie saak maak hoe groot of  klein ons probleme en uitdagings is 
nie. Wat wel saak maak is die feit dat ons ’n liefdevolle Hemelse Vader 
het wat graag wil deel wees van elke aspek van ons lewens. Al wat ons 
moet doen, is om Hom in ons probleme en uitdagings in te nooi, terug 
te staan en Hom toe te laat om Sy werk te doen.35 
 Ek het agtergekom dat ek nie die krag en energie, of  die wysheid 
het om my eie probleme uit te sorteer nie. Ek het God nodig om my te 
help. ’n Paar jaar gelede in ’n tuin van een van die plaaslike hospitale in 
die noordelike woonbuurtes van Parys, het ons Elif  vir die eerste keer 
ontmoet. Sy was ’n Turkse ma van drie kinders, wat haar lewe onlangs 
aan Jesus oorgegee het. Elif  het haar mediese skandering aan ons gewys 
wat duidelik aangetoon het dat sy ’n breingewas het. Ons klein Turkse 
Christengemeenskap het haar met absolute ope arms ontvang en ons 
almal het ons verbind tot daaglikse gebed vir Elif.
 Ses maande later, met die volgende breinskandering, was daar geen 
teken van ’n gewas meer nie! Haar dokter was baie verbaas en stuur haar 
toe vir ’n tweede skandering by ’n ander spesialis. Daardie restultaat 
was presies dieselfde. Elif  was heeltemal genees van haar breingewas. 
Hierdie was iets fenomenaal en dit het ons klein Christelike groepie 
baie bemoedig.  
 Die feit bly staan dat God nie altyd antwoord op die manier 
wat ons graag wil hê Hy moet nie. Ahmet, een van die leiers van 
die Turkssprekende kerk in Soissons, se swaer Hassan, het omtrent 
dieselfde tyd begin siek word met lewerkanker. Ons het gebid; ons het 
gevas; ons het Die Woord oor hom verklaar. Sy familie het heinde en 
verre gegaan vir die beste mediese raad en behandeling. Ten spyte van 

35 Matteus 11:28-30
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al hierdie pogings, het Hassan agt maande later aan lewerkanker gesterf. 
 Daar was ook ander probleme, soos die groeisel op my vrou se 
eierstokke, en my Turkse vriend wat ná ’n beroerte blind, doof  en 
verlam geword het36, asook finansiële uitdagings wat dringende 
deurbrake benodig het. Die Here het elke keer Sy wonderwerk gedoen. 
Klein of  groot, dit maak nie saak nie, die Here Jesus wat ek ken, wil 
deel wees van my lewe en Sy werk doen in my lewe.
 Ek kan nie verduidelik hoekom Elif  ’n wonderwerk beleef  het en 
Hassan nie. Ek kan net sê dat God soewerein is en dat Hy altyd in 
beheer is. Hierdie dinge sal my nie verhinder om Hom altyd te vertrou 
vir ’n wonderwerk nie, maak nie saak hoe groot of  hoe klein nie.  

’n Hoër Standaard

Ek het agtergekom dat ons as volgelinge van Jesus baie keer leef  asof  
die wêreld ons gaan oorweldig. Ons vergeet so vinnig Jesus se woorde 
in Johannes 16:33:

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die 
wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld 
klaar oorwin.”

Ons is geneig om te reaksionêr te leef. Ons is gewoonlik op die 
agtervoet, desperaat vir een of  ander deurbraak. 
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 Ek glo nie dít is die tipe lewe wat God ingedagte gehad het toe Hy 
gesê het dat ons vertroosting moet vind in die waarheid dat Hy die 
wêreld reeds oorwin het nie. Ek en Petro het besluit om te lewe as 
oorwinnaars. Ons het gekies om ’n pro-aktiewe lewe te lei: ons sal die 
lewe maak gebeur eerder as om toe te laat dat die lewe vir ons dikteer. 
Baie van ons leef  konstant in ’n toestand waarin ons net reageer op die 
lewe. As die lewe goed gaan, dan gaan dit goed met ons. Wanneer die 
lewe dit vir ons moeilik maak, voel ons terneergedruk. 
 Ons moet ‘n hoër standaard handhaaf. 

Ons kan nie bekostig om deur die gety van die lewe beheer te 
word nie. Wanneer ons egter leef volgens die standaard wat 

God vir ons gee in Sy Woord, dan beweeg ons op ‘n hoër vlak. 
Die Woord van God is onveranderd!

Ons maatstaf  en standaard moet die Woord van God wees. Dit sal 
ons benadering tot probleme dramaties beïnvloed. God wil by ons 
lewens betrokke wees. Ons kan God vertrou vir beide die groot en 
klein situasies in ons lewens. Somtyds gryp die Here in; somtyds is Hy 
stil. Dit verander nie die feit dat Hy vir ons lief  is nie.
  
’n Werklike vyand

As volgelinge van Jesus, moet ons verstaan dat ons in ’n werklike stryd 
met die vyand gewikkel is. Satan en sy demone is ons, as Christene, se 
vyande. Hulle haat God en ook alles wat God gemaak het. Satan is in 
’n konstante konflik met God. Sy bestaan word geïdentifiseer deur sy 
toewyding om die werke van God te vernietig. Hy haat ook elke mens 
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omdat die mens na God se beeld geskape is. Hy sal alles in sy vermoë 
doen om die beeld van God te vernietig.  
 Moenie vir een oomblik dink dat Satan en sy demone jou eers een 
dag sal oorslaan nie. Wanneer jy kwesbaar en op jou swakste is, sal hy 
jou aanval en jou probeer vernietig. Daarom is dit so belangrik vir elke 
volgeling van Jesus om te besef  dat ons nie alleen teen die vyand kan 
staan nie. Ons het nie die nodige krag om teen die vyand op te staan 
nie. Ons sal oorweldig en oorwin word. Die enigste manier om staande 
en sterk te bly, is in Jesus Christus. Dit is net Jesus wat die mag van 
Satan gebreek het.37 Wanneer ons in Jesus is, is ons veilig. In Hom vind 
ons ons krag.  
 Ek sê nie dat al ons probleme aanvalle van donker, geestelike magte 
is nie. Daar is tye wat ons probleme net die gevolg is van ons eie foute 
of  onwyse besluite. Dit sal dus onregverdig wees om Satan en sy 
demoniese magte te blameer vir al ons ongelukkigheid.
 Dit sal die verantwoordlikheid om eienaarskap te neem van ons eie 
besluite, kanselleer. 
 Ek wil graag die oorsprong van probleme in die volgende kategorieë 
plaas:

1. Sonde: Ons lewe in ’n gebroke wêreld; die sonde van Adam en 
Eva het elke aspek van die skepping geïnfiltreer. Uit die Woord leer 
ons dat die prys van sonde, die dood is. Hierdie is die rede waarom 
Jesus gesterf  het, en deur Sy lyding en dood aan die kruis is die 
prys vir sonde ten volle betaal. Dit beteken egter nie dat sonde van 
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die aarde af  verdwyn het nie. Dit beteken slegs dat, wanneer ons 
Jesus die Meester en Here van ons lewens maak, sonde nie meer ’n 
houvas op ons het nie. Ons is vry van die slawerny van sonde. 
So, wanneer iemand kanker kry, is dit nie God wat daardie persoon 
kanker gee nie. Dít is ’n valse konsep van God. God is ’n goeie 
God. Wanneer iemand kanker kry, is dit as gevolg van die sondige 
natuur van die wêreld waarin ons leef. Siektes, kankers en dood 
is alles vrugte van sonde. Omdat ons in hierdie wêreld is, sal ons 
somtyds hierdeur beïnvloed en geaffekteer word. 

2. Die eie ek: Partykeer kan die slegte besluite wat jy in jou 
lewe geneem het, die oorsprong van jou probleme wees. Sou jy ’n 
diabeet of  oorgewig wees, hoë bloeddruk of  ander krankhede hê, 
kan dit dalk ook wees as gevolg van ’n ongesonde leefstyl. Hierdie 
is alles uitdagende probleme wat jy moet oorwin. Dit sal verkeerd 
wees om God vir hierdie probleme te blameer. Dalk ervaar jy 
finansiële probleme omdat jy te veel spandeer op jou kredietkaart, 
of  jy het ’n nuwe kar gekoop wetende dat jy nie die maandelikse 
paaiemente kan bekostig nie. Jy het self  hierdie probleem geskep 
en jy sal verantwoordelikheid daarvoor moet neem. Miskien ervaar 
jy probleme in jou huwelik omdat jy al vir jare jou huwelik afskeep. 
Nie God of  Satan kan hiervoor blameer word nie. Jy het nodig om 
dit te erken en verantwoordelikheid daarvoor te neem.  

3. Satan: Om die realiteit van Satan te ontken, sal naïef  wees. 
Sy demone is daarop uit om dit wat aan God behoort, te vernietig. 
Dan is daar situasies waar jy alles reg gedoen het en steeds met ’n 
probleem sit. Dit is wanneer jy moet onthou dat, as ‘n Christen, jy 
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94

in ’n werklike geestelike stryd gewikkel is. Dit is ’n geveg wat jy nie 
in jou eie krag kan wen nie. Jy kan slegs jou toevlug tot Jesus neem 
en Hom vra om die geveg vir jou te veg. Hierdie is ons geestelike 
oorlogvoering. 
 Om die oorsprong van hierdie probleem te gaan soek, gaan nie 
veel daaraan verander nie. Dit kan dalk net verseker dat jy nie weer 
dieselfde fout maak nie, maar dit sal niks aan die huidige verander 
doen nie. Ek sou nie te veel tyd spandeer aan HOEKOM ek die 
probleem het nie, maar eerder fokus op HOE ek die probleem kan 
oorkom.

Die krag van die vlam

Vir ‘n goeie kampeer ervaring, is Afrika die beste plek. Daar is min 
dinge wat kan vergelyk met ’n sonsondergang in die bosveld van Afrika. 
Soos dit begin donker word, is dit asof  die bosveld begin lewe. Die 
naggeluide is ongelooflik. Voeg nou hierby die geknetter van ’n goeie 
kampvuur, en daar het jy die perfekte kombinasie. Ek het al opgelet 
hoe insekte deur die flouste liggie getrek kan word. Wanneer jy so in 
die bosveld is en jy steek ’n kers aan, is daar binne oomblikke ’n klomp 
motte en goggas wat saamdrom om die kerslig. Party kom te na aan die 
vlam en word verskroei. Hulle kan hulself  net nie keer nie. Hulle word 
aangetrek na die lig en dan verbrand hulle. 
 Hierdie is dieselfde beeld wat ek het wanneer ek dink aan die stryd 
wat ons voer teen Satan en sy demone. 

Jou gees word weergebore, die oomblik wanneer jy begin met 
’n verhouding met Jesus. Jou kersie was aangesteek en jy het 38 Kolossense. 2:15

begin skyn. Hierdie is ook die oomblik wanneer jy onder die 
vyand se aandag kom.

As jy nie in ’n persoonlike verhouding met Jesus staan nie, is jy geen 
bedreiging vir Satan en sy demoniese magte nie. Dit is hulle wat deur 
God aangeraak is, hul lewens aan Jesus oorgegee het en geestelik tot 
wedergeboorte gekom het, wat ’n bedreiging vir Satan inhou. 
Satan se hele wese is geprogrammeer om dit wat spesiaal is vir God te 
vernietig, maar soos die motte wat te na aan die kerslig vlieg, verbrand 
Satan sy vlerke elke keer. Hy verloor elke keer! Hy kan nie wen nie! Hy 
werp probleme, moeilike dinge en uitdagings na Christene, maar elke 
keer wanneer daardie Christen tot God nader vir krag, verloor Satan. 
Hy is oorwin, omdat Jesus hom alreeds oorwin het aan die kruis.38  Selfs 
al sou ek my lewe verloor as gevolg van die uitdagings en probleme, sal 
ek by God wees in hemelse heerlikheid en dit beteken dat Satan steeds 
die verloorder is.

Sy verheerliking in my probleme

Volgelinge van Jesus moet hul lewens só aanpas dat hulle in oorwinning 
leef. Probleme, moeilike tye en uitdagings dryf  ons nader aan God.  
Wanneer Christene in die oggend wakker word en dink aan al die 
probleme wat hulle elke nuwe dag in die gesig staar, moet hulle gevul 
word met ’n onuitspreeklike vreugde in die wete dat hulle nie in hul eie 
krag staande hoef  te bly nie. Hulle verheug hulle in die wete dat hierdie 
dag nog ’n geleentheid is om nader aan God te beweeg. Hulle gaan die 
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dag in met ’n hart vol verwagting om hul wonderwerke van daardie dag 
te sien en te ervaar.  
 As Christene kan ons nie soos gewone mense wees nie – ons is 
anders! Ons is immers in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. 
 Ons moet eerder opgewonde en entoesiasties raak wanneer ons 
met probleme gekonfronteer word en ons eerder verheug en voor God 
dans, want dit maak ons afhanklik van God en dit lei tot wonderwerke.
 Probleme is eintlik goed vir ons;  ons het dit nodig! Ons moet dit 
verwelkom, want dit is in ons probleme en swakhede wat ons God se 

heerlikheid sien. Dit gaan uiteindelik oor God 
se heerlikheid. Kom ons leef  op so ‘n manier 
dat die Naam van God altyd verheerlik word.
Wanneer die wêreld na ons kyk, moet hulle 
wonder hoe ons so gelukkig kan wees te 
midde van probleme. Ons is bevoorreg dat ons 
probleme het, want dit maak dat ons in totale 

afhanklikheid van God is, en dat Hy met Sy wonderbaarlike krag in ons 
lewens kan werk.

Om dit prakties te maak

Hierdie hoofstuk sou nie afgehandel kon word as ek nie ’n paar praktiese 
wenke gee oor probleem hantering nie. Dit kom uit my 30 jaar van 
ondervinding in voltydse bediening as sendeling/pastoor/kerkplanter.
 Ek is baie bewus van die feit dat elkeen van ons uiteenlopende 
ervarings het, maar dat daar wel ’n goue draad is in terme van ons 
gesindheid teenoor ons probleme. Ek gebruik die volgende voorbeelde 
in my eie lewe om probleme te hanteer. Dalk vind jy ook baat hierby:
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1. Die God faktor:  Ek glo dat God geïnteresseerd is in my 
probleme, of  dit nou gaan oor blomme vir my vrou se verjaarsdag, 
of  vir ’n breingewas wat moet verdwyn. Daarom maak ek ’n punt 
daarvan om God altyd deel te maak van my probleemoplossings. In 
biddende afhanklikheid van God, maak ek ’n plan en implementeer 
dit. God is die faktor wat my hoop gee in al my probleme. Op hierdie 
manier bly my geloof  en verhouding met God positief  en aktief, 
terwyl ek biddend werk aan ’n oplossing. Ek weet die Bybel sê dat 
niks vir God onmoontlik is nie39 en dit beteken dat Hy allerhande 
maniere het om my na ’n oplossing vir die probleem te lei.  

2. Erken die probleem:  Hierdie klink asof  dit voor die hand 
liggend moet wees, maar jy sal verbaas wees hoeveel mense die 
probleme wat hulle in die gesig staar, ontken. Ongelukkig is dit so 
dat hoe langer jy die probleem ignoreer, hoe langer gaan dit neem 
om dit uit te sorteer. Gee jou probleem ’n naam! Dit gee identiteit 
aan iets wat dalk abstrak is.

3. Praat met ’n vriend: Vir my is dit nodig om my probleme 
verbaal te prosesseer. Gewoonlik beteken dit dan dat ek met iemand 
daaroor moet praat. Afhangende van die probleem, sal ek met ’n 
goeie vriend gesels om sy raad te kry. Die Bybel sê in baie raadgewers 
lê redding.40 As dit iets baie persoonliks is, sal ek met my vrou en 
God daaroor praat. Ek vind dit baie hulpvaardig in my hantering van 
dinge. Miskien is jy ’n persoon wat dinge eerder innerlik prosesseer. 

FLOREER HANDHAAF ‘N POSITIEWE HOUDING TEENOOR PROBLEME
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Jy moet dit dalk eers bedink, voordat jy dit kan verwoord. Jy mag 
dit tot voordeel vind om met iemand wat buite die situasie is te 
praat, en wat vir jou ’n objektiewe opinie sal kan gee. Soms is ons so 
betrokke by die probleem, dat ons nie die oplossing reg voor ons oë 
kan sien nie. Wanneer jy raad vra, tree jy eintlik ‘n bietjie terug van 
die situasie om deur vars oë daarna te kan kyk.

4. Maak ‘n plan:  In hierdie stap pak jy die bul by die horings. 
Gewoonlik stel ons uit op hierdie punt. Dis amper soos om ‘n pad 
te baan na die oplossing. Wanneer jy aan die werk spring om ‘n 
probleem aan te vat, is dit soos om spore te lê vir die weg na die 
oplossing. Afhangende van die aard en grootte van die probleem, 
kan die plan langtermyn of  korttermyn wees. Dit kan ure, weke of  
selfs maande neem om ‘n plan in werking te stel. ‘n Plan help jou 
om beheer van die probleem te neem. Dit laat jou beweeg van ‘n 
reaktiewe posisie tot ‘n pro-aktiewe een. Dit sal jou hoop gee en is 
soos ‘n vars briesie te midde van jou probleem. 

5. Die uitvoer van die plan: Dit sal nie die sweet en moeite werd 
wees om ‘n plan biddend op te stel en dit dan net eenkant te sit en 
verder oor die probleem te bekommer nie. Sodra die plan gemaak 
is, moet dit in werking gestel word. Hierdie is die stap waar jy die 
probleem hanteer, in plaas van om toe te laat dat die probleem jou 
hanteer.  

6. Aanspreeklikheidsvennoot: Soos wat jy die plan uitvoer, is 
dit wys om aan ‘n vriend aanspreeklik te wees. Soms is die probleem 
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van so ‘n aard dat dit ‘n langtermyn verbintenis tot die uitvoer van 
die plan gaan vereis. Dit beteken dat jy ‘n daaglikse besluit sal moet 
neem om die plan uit te voer. Dit is waarom ‘n aanspreeklikheids-
vennoot jou baie sal help om gefokus en vasberade te bly ten opsigte 
van die uitvoering van jou plan. Dit sal wys wees om gereeld na 
die plan te kyk om sodoende veranderings aan te bring waar nodig 
sodat jy op koers kan bly.  

Probleme is ‘n realiteit in ons lewens. Ons kan nie van hulle 
af wegkruip nie, maar ons kan besluit hoe ons hulle gaan 
hanteer. Wanneer ek my probleme daagliks konfronteer, 
moedig dit my aan om dieper in God, deur Jesus, te gaan.

My probleme skep vir my die geleentheid tot groter intimiteit met Jesus. 
Dit is daarom dat ek kan sê: “kom wat wil, want met my God, kan ek 
alles doen.” Geniet jou probleme, want soos jy dit konfronteer, kom jy 
in ‘n dieper verhouding met jou Hemelse Vader. 

FLOREER HANDHAAF ‘N POSITIEWE HOUDING TEENOOR PROBLEME
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Nabetragting:

1. Wat is die grootste probleem waarmee jy tans worstel?

2. Hoe sal jy jou gesindheid teenoor hierdie probleem beskryf?

3. Wat is die praktiese stappe wat jy nodig het om te neem om  
  hierdie probleem te oorkom?

4. Waar in hierdie probleem het jy bo-natuurlike ingryping nodig?
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Die onderwerp oor “self ”, is gewoonlik nie een wat baie aandag in 
Christelike kringe kry nie, veral as dit kom by voltydse Christenwerkers 
soos pastore, sendelinge, beraders, ens. Die besef  dat ons meer op 
ander moet fokus, is juis deel van ons roeping as voltydse werkers. Ons 
tree onselfsugtig op en werk selfopofferend. Baie reken dat die teken 
van ware heiligheid juis daarin lê dat jy geheel en al gestroop is van 
“self ”. Ons word aangemoedig om ander se behoeftes hoër te ag en 
voor ons eie te plaas.  
 Om op jouself  te fokus word gesien as ‘n swakheid of  selfs as 
sonde. Dit hang baie van jou geestelike agtergrond af: hierdie kan wissel 
tussen ultra-konserwatief, waar die “self ” amper as sondig gesien word, 
tot die ander kant van die spektrum op die rand van super liberalisme, 
waar die “self ” amper as ’n god beskou word. Wat ookal jou opinie of  
agtergrond mag wees, ek hoop om vir jou ‘n gebalanseerde, goddelike 
benadering te gee tot die hantering van die “self ”.
 Ek glo ons moet na die Bybel gaan om dit te kan verstaan. Ek wil 
graag jou aandag vestig op die gesprek wat Jesus gehad het met die 
geestelike leiers van Sy tyd. Hulle het Hom gevra watter gebod die 
grootste is. Sy antwoord was direk en duidelik: 

“…Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou 
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verstommend is, is dat Sy gedagtes oor jou gevul 
is met goeie planne vir ’n blink toekoms.   Ek 
wil dit soos volg stel, dat God ’n goeie God is , 
en dat daar geen kwaad in Hom is nie. Wanneer 
Hy na jou kyk en aan jou dink, is Sy gedagtes net 
goeie gedagtes. Hy wil jou seën en vir jou ‘n voorspoedige en blink 
toekoms gee.44  

Op hierdie oomblik, dink God aan jou 

Koning Dawid het ook hierdie gedagte in die Ou Testament herhaal: 
“God het my geken nog voor ek gebore was.”45 Hy het my gesien nog 
voordat ek my eerste asemteug gegee het. Hy het my weë bepaal nog 
voor ek my planne kon maak. As ons na onsself  kyk soos wat God na 
ons kyk, sal ons ’n ander perspektief  van onsself  hê. 
 In die Bybel stel God dit duidelik dat Hy ons liefhet en dat daar niks 
is wat ons, as volgelinge van Jesus, kan skei van Sy liefde vir ons nie. Hy 
kyk na ons en gee ons, as mede erfgename van Sy Seun, Jesus Christus, 
’n plek langs Sy Seun. Hy wek ons op en noem ons Sy kinders.  
 Hierdie is ongelooflike waarhede! Wanneer God na ons kyk, is dit 
met liefde en medelye. Hoekom is dit dan dat wanneer ons na onsself  
kyk, ons iets anders sien? Sê die Bybel nie dat ons dieselfde gesindheid as 

hele siel en met jou hele verstand… En die tweede wat hiermee 
gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’” 41

Vir die meeste Christene, is die eerste deel van hierdie opdrag duidelik.  
 Dit is die teken van ’n ware wedergebore gelowige en volgeling van 
Jesus om God lief  te hê met alles wat ons het. Ons is geneig om met 
die tweede deel van hierdie opdrag te sukkel. Ons sou graag bely dat 
ons ons naaste liefhet want dit is wat Jesus van ons vra en wat ons 
ook as volgelinge van Jesus sal wil doen. Ongelukkig is dit hier waar 
die meeste van ons vashaak, want die tweede deel van hierdie gebod 
ignoreer ons en ons sal dit nie bestudeer of  eers self  toepas nie: die 
opdrag om onsself  lief  te hê.

Jy is …

Laat my toe om ’n paar radikale stellings te maak. En hierdie gaan nou 
net oor jou, die leser: 

• Jy is pragtig
• Jy is kosbaar
• Jy is uniek
• Daar is geen ander mens op aarde soos jy nie
• Jy is deur God geliefd

Die Bybel praat baie duidelik met ons en sê dat God heeltyd aan 
ons dink. Op hierdie oomblik dink God aan jou. Wat selfs nog meer 

104

41 Matteus 22 :37-39 

42 Jeremia 29:11-14
43 Psalm 73:1
44 Efesiërs 1:3-4, Deuteronomium 28:2, Psalm 119:1-3
45 Psalm 139
46 Romeine 8:31-39
47 Romeine 8:17
48 Johannes 1:12
49 Filippense 2:5

Op hierdie 
oomblik dink 
God aan jou.
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Jesus moet hê nie?  Enigiets minder as dit is sonde. Ek moes die manier 
waarop ek na myself  gekyk het, bely. Ek moes die manier waarop ek 
aan myself  gedink het, verander. As God my liefhet, as Hy aan my dink 
as ’n wenner, as Hy my Sy seun noem, hoe durf  ek dan anders oor 
myself  dink? Ons kan so arrogant wees, vasgevang in ons blindheid, 
waar ons voorgee dat ons so vroom is, maar intussen onderdruk ons 
die heeltyd ons eie gevoelens en sien onsself  as onwaardig.

Deur God se oë

Dit is tyd dat ons in pas met God se Woord kom en na onsself  kyk 
deur die oë van ons liefdevolle Hemelse Vader.  
 Jy is ‘n prins, ‘n prinses, ‘n persoon wat op ‘n unieke en baie diep 
manier deur God geliefd is. Dít is wie jy is! God is lief  vir jou en jy 
moet jouself  ook liefhê. Enige iets minder as dit, is ‘n leuen en nie 
van God nie. Die wêreld het meer mense nodig wat vir hulself  lief  is 
soos wat die Here vir hulle lief  is. Slegs dan kan ons goed, liefdevol en 
vriendelik teenoor ons naaste wees en hulle liefhê soos wat God hulle 
liefhet. Slegs dan kan ons die grootste gebod gehoorsaam.  

“God is lief vir wat Hy gemaak het – jy is ingesluit.”50 

Dit is vanaf  hierdie grondslag wat ons moet voortbou en na praktiese 
maniere kyk oor hoe ons onsself  moet liefhê. Hoe kan ek vir my 
liggaam, my verstand en my gees lief  wees? Wel, Die beste manier om 
hiervoor lief  te wees is om vir jouself  te sorg. 

50 Charles F. Stanley, 2008, Life Principles study series: Discovering your identity, find yourself in  
 Christ, Thomas Nelson, (bl. 39) (eie vertaling)

Wat is die eie ek?

Ons kan ons liefde en omgee vir ons naaste, asook diegene in ons 
Christelike gemeenskap en selfs ons families, uitleef. Maar ons sukkel 
steeds om onsself  lief  te hê. Ek vra gereeld vir mense of  hulle hulself  
liefhet, en sien telkemale hoe goeie Christene ineen krimp op hierdie 
vraag. Hulle voel ongemaklik om dit te beantwoord. 
 Hulle reken as hulle bevestigend daarop antwoord, sal dit sonde 
wees, want ons moet immers ’n selfopofferende lewe leef  soos Jesus, 
en daar is geen plek vir die “eie ek” in só ’n lewe nie.  
 Dalk vind jy ook hierdie vraag moeilik om te beantwoord. Ek wil  
jou aanmoedig om in die spieël te kyk en eerlik met jouself  te wees. 
Wat sien jy? Hou jy van wat jy sien? Is jy tevrede met wat jy sien? Die 
antwoorde op hierdie vrae sal vir jou ‘n aanduiding gee of  jy lief  is vir 
jouself.  
 Gewoonlik is mense nie tevrede met hulself  nie, ook nie met wat 
hulle in die spieël sien nie, en is daarom altyd op ‘n missie om hulself  
te verander en iemand anders te probeer wees.  

My behoeftige naaste

Die Bybel is baie duidelik oor hierdie saak. Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself. Dit beteken eenvoudig dat as jy nie jouself  liefhet nie, jy 
ook nie jou naaste kan liefhê nie. Naasteliefde begin by selfliefde.  
 Gun my om iets te bely. Toe ek in 1993 in Turkye geland het, was ek 
nie lief  vir die Turke nie. Ek kon hul kultuur nie verdra nie - hoe hulle 
aantrek, spoeg op die grond of  selfs hoe hulle praat! Ek was bloot uit 
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gehoorsaamheid in Turkye. Ek het God liefgehad en met my hele hart 
geglo dat Hy my in Turkye wou hê om in daardie onbereikte land kerke 
te plant. Ek was nie noodwendig gedryf  deur liefde nie. Een van die 
redes, sonder dat ek dit besef  het, was dat ek toe nog nie vir myself  lief  
was nie. 
 Hoe kon ek my naaste liefhê of  selfs die onbereikte Turk, as ek nie 
eers van myself  gehou het nie? Ek is oortuig hiervan: om meer liefde, 
aanvaarding, opoffering en onvoorwaardelike liefde in hierdie wêreld 
te sien, is daar meer Christene nodig wat hulself  aanvaar en liefhet. In 
my gees was ek ontsteld oor my gebrek aan liefde vir die Turke. Ek het 
skuldig gevoel. Boonop was ek daar om Jesus met hulle te deel.
  Daar was mense in Suid-Afrika wat vir my gebid het en selfs 
finansiële opofferings gemaak het sodat ek die liefde van God kon gaan 
deel met hierdie onbereikte Moslemvolk.  
 Nogtans was ek hier met ‘n leë hart!  My skynheiligheid was pynlik 
en dit het my gedwing om oor die donker toestand van my hart te 
reflekteer. Dit was toe dat ek ontdek het dat ek eerstens myself  moet 
liefhê. Ek het begin om my persoonlike lewe te ondersoek en het 
ontdek dat my ervarings as ‘n jong seun die toestand van my hart direk 
beïnvloed het. Ek kon myself  nie liefhê nie, wat in my vormingsjare het 
ek nie onvoorwaardelike liefde en aanvaarding van my pa ontvang nie. 
Ek is oortuig dat dít die wortel van die probleem was. 

‘n Vader se liefde

Ons is nie lief  vir onsself  nie, omdat ons nie ten volle verstaan hoe ons 
Hemelse Vader oor ons dink en voel nie. Dit is ‘n onomwonde feit dat 
die verhouding wat ‘n kind met sy/haar pa het, die kind se manier van 

51 https://www.deseret.com/2013/6/15/20521033/father-figure-perceptions-of-god-may- 
 stem-from-father-child-relationships#a-jewish-father-helps-his-son-read-from-the-hebrew- 
 holy-books-in-jerusalem (eie vertaling)
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dink en optree teenoor God, beïnvloed.  
 David Dollahite, ‘n professor van Family Life by die Brigham Young 
Universiteit sê:  

“Alhoewel kinders leer dat God regverdig, liefdevol, vriendelik en geduldig 
is, is dit moeilik vir hulle om diep in hul binneste dit in verband te bring 
met God as hulle nie hul eie pa so beleef  het nie.” 51

 
Die wêreld van vandag het baie gebroke verhoudings.
 Dit word amper as die uitsondering beskou wanneer families 
gesonde verhoudings het. Ongesonde vader-kind verhoudings het die 
norm geword. Hierdie realiteit het ‘n negatiewe effek op hoe ons God 
en onsself  sien.

Om ware naasteliefde te beleef, is dit van die uiterste belang 
dat ons onsself liefhet, en hiervoor moet ons kyk na hoe ons 

hemelse Vader na ons kyk. 

Die uiterste voorbeeld

Jesus Christus was die perfekte mens. Hy is uiters geliefd deur God en 
Hy is die enigste een wat aan my onvoorwaardelike liefde bewys het. Dit 
is slegs in Jesus wat ek totale aanvaarding, liefde en begrip ervaar. Jy kan 
kies of  jy jou lewe as ‘n slagoffer wil leef, óf  jy kan besluit om beheer 
van jou lewe te neem. Dit is in die Bybel dat ek liefde ontdek. As ek wil 
weet hoe God oor my dink en voel en hoe lief  Hy vir my is, het ek net 
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nodig om na Jesus Christus te kyk. God is onvoorwaardelik lief  vir Sy 
Seun. Jesus Christus was gehoorsaam aan Sy Vader en was gewillig om 
aan die kruis te sterf, sodat die hele mensdom die geleentheid kon hê 
om geheel en al vry van sonde te wees. 
 Dus, ware liefde word slegs in Jesus gevind. Jesus het vir die Fariseërs 
gesê dat om die Here jou God lief  te hê met jou hele hart, met jou hele 
sien en met jou hele verstand, die grootste gebod is. Om jou naaste 
lief  te hê soos jouself, is die tweede grootste gebod.52 Jesus het baie 
duidelik gewys dat die grondslap en die grondsteen van liefde by Hom 
alleen lê. Totale aanvaarding en ware liefde kom vanaf  hierdie fondasie.  
As jy jou naaste wil liefhê, moet jy eers leer om jouself  lief  te he. 
Op die sendingveld het ek geleer dat om God se ware liefde en totale 

aanvaarding te ervaar, het ek nodig gehad om 
aandag aan my verhouding met Hom te gee. 
Ek kan myself  net liefhê, vergewe en aanvaar 
vanuit my verhouding met God. Dit word dan 
oorgedra na ware liefde vir my naaste. As jy jou 
naaste wil liefhê, leer eerstens om jouself  lief  te 

hê. Hierdie liefde moet deur jou hele menswees ervaar en uitgeleef  
word. 

Die hele mens

“Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak 
en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle 
onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!” 53 

54 Genesis 2:7
55 Prediker 12:7, Psalm 90:3, Job 17:16
56 Sagaria 12:1, 1 Kor 2:11
57 Hebreërs 4:12
58 Prediker 3:21, Job 32:8
59 Prediker 12:7

As jy jou naaste 
wil liefhê, leer 
eerstens om 
jouself lief te hê.
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Wat ek in die Bybel lees, is dat ons meer as net ‘n liggaam is. Die mens 
is geskep uit die stof  van die aarde.54 Dit beteken dat wanneer ons sterf, 
ons fisiese liggame sal vergaan en tot stof  terugkeer.55  Ons is meer as 
dit;  ons is ook gees56 en ons het ‘n siel.57 Ons gees behoort aan God58 
en wanneer ons sterf, keer dit terug na Hom.59 Ons siel of  verstand 
is wie ons is. Sonder ons siel of  ons liggaam, sou ons nie op hierdie 
planeet kon leef  nie. 
 Met hierdie hoofstuk se onderwerp in gedagte, wil ek graag hierdie 
saak benader vanuit die standpunt dat die mens saamgestel is uit 
drie aparte dele (Trigotomie). Dit stem vir my ooreen met die skrifte 
uit 1 Tessalonisense 5:23 en Hebreërs 4:12. Dit ondersteun ook my 
benadering tot die onderwerp dat jy na jouself  moet omsien op ‘n 
holistiese manier - liggaam, siel en gees.
 Al hierdie verskillende areas benodig versorging vir ons om gesonde 
en gebalanseerde lewens op hierdie aarde te leef. 
 Ek wil ook graag deel wat ek rondom hierdie onderwerp geleer 
het. Ek weet daar is baie boeke beskikbaar wat veel dieper op hierdie 
onderwerp ingaan as ek, en ek wil jou aanmoedig om daaroor op te 
lees, dit te bestudeer en dit ‘n prioriteit te maak om na jouself  om te 
sien. Maar vir ons doeleindes, wil ek fokus op wat ek geleer het in my 
reis na selfversorging, en hoe dit beginsels geword waarvolgens ek nou 
leef. 
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Ruk jouself  reg

Ek was nog altyd toegewy daaraan om myself  in goeie fisisese kondisie 
te hou deur ‘n aktiewe lewensstyl te handhaaf. Ek was nog nooit ‘n 
kampioen as dit  by dissipline kom nie, maar fisiese oefeninge gee my 
energie en later in my lewe het dit baie gehelp om spanning te verlig. 
Dit eindig nie met fisiese fiksheid nie. Ek besef  daar is mense wat in 
‘n goeie fisiese kondisie is en steeds voortydig sterf  aan hartaanvalle, 
maar dit moenie ‘n verskoning vir ons wees om nie ons liggame goed 
te versorg nie. Daar is veel meer hieraan verbonde. Dit gaan om na 
jouself  om te sien. En dit beteken om na my hele “self ” om te sien.

 1. Die liggaam
Hoe versorg jy jou liggaam? In die volgende paragrawe wil ek kyk na 
die fisiese versorging van jou menswees. Dit beteken jy moet oplet 
na wat jy eet, fisiese oefeninge doen en ernstige aandag gee aan jou 
gesondheid en om dinge wat jou gesondheid bedreig, te vermy.

My pa se invloed
My pa was ‘n praktiese man, ‘n harde werker en ‘n opgeleide elektrisiën, 
maar hy het homself  nie goed versorg nie. Die lewe van sonde in sy 
jonger jare het later ‘n effek op sy lewe gehad: konstante pyn, diabetes, 
oorgewig, hoë bloeddruk en uiteindelik ‘n hartaanval op die ouderdom 
van vier en sewentig. 
 Dieselfde geld vir my oupa. Alhoewel hy nie gerook en ‘n 
drankprobleem gehad het nie, het hy ook nie na homself  omgesien 
nie. Hy was oorgewig, het aan hoë bloeddruk gely en het ook aan ‘n 
hartaanval gesterf, op twee en tagtig.  
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 ‘n Mens kan argumenteer dat albei van hulle ‘n redelike hoë 
ouderdom bereik het. Miskien is dit so, maar ek kan nie help om te dink 
hoe anders dit kon gewees het as hulle ‘n gesonder leefstyl gehandhaaf  
het nie. Wat kon hulle bereik het as hulle hulself  beter opgepas het? Ek 
glo ons sou mekaar nog vir langer kon gehad het en dat hulle ‘n groter 
impak in God se koninkryk kon gemaak het. 
 Van ‘n jong ouderdom af  het hierdie dinge my beïnvloed om beter 
na my liggaam om te sien. Daar sal altyd ‘n stuk van ons ouers voortleef  
in ons, maar ek het myself  belowe om nie soos my pa te wees nie. 
Hierdie is nie noodwendig ‘n slegte ding nie. Ons ouers het ook goeie 
kwaliteite en ons kan baie by hulle leer. 
 In my geval is dit deursettingsvermoë, harde werk en vasberadenheid, 
asook dalk ‘n bietjie hardkoppigheid, en ‘n liefde vir God en ‘n 
toewyding om diegene in nood te help. Hierdie is alles kwaliteite wat ek 
in my eie lewe raaksien.

My mediese ondersoek
’n Aantal jare gelede tydens een van ons besoeke aan Suid-Afrika, 
het ek my dokters vriend besoek vir my gereelde mediese ondersoek. 
Hierdie besoek het ‘n EKG60  ingesluit, juis as gevolg van my familie 
geskiedenis. Hy het my die trappe laat uitklim sodat my hartklop kon 
versnel. Ek het daarmee begin en na ‘n paar minute was hy verbaas om 
te sien dat my hartklop steeds laer was as wat hy verwag het. Dit het 
hom heelwat langer geneem om my hartklop in die sone te kry waar hy 
my kon toets.
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60  ‘n Elektrokardiogram (EKG) is‘n eenvoudige toets wat gebruik word om mens se hart ritme   
 en eletriese aktiwiteit te toets. Sensors word aan die vel gekoppel om die elektriese seine wat 
 deur die hart geproduseer word te monitor, en help om die hartkloppe duidelik te hoor.
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Ek was fiks en gesond en my hartklop was, en is steeds redelik laag. 
Jy mag dalk wonder waarom ek so ‘n bohaai maak oor ‘n mediese 
ondersoek.   
 Gegewe dat my familie ’n geskiedenis van hoë bloeddruk, 
hartaanvalle en diabetes het, besit my DNA nogal vreesaanjaende gene. 
Met hierdie slegte gene kan ek dalk in ernstige moeiliheid beland as 
ek nie ekstra aandag aan myself  gee nie. Vir my beteken dit om fiks te 
wees en by my ideale LMI61  gewig vir my ouderdom te bly. Alhoewel 
ek my EKG geslaag het, was my bloeddruk en cholesterolvlakke ‘n 
grensgeval. Die dokter het my gewaarsku om nie op te hou oefen nie. 
 Ek is tans vyf-en-vyftig en geniet steeds goeie gesondheid. Ek hou 
daarvan om driekamp te doen, omdat ek die verskillende dissiplines 
van swem, fietsry en hardloop geniet. Dan ondergaan ek ook getrou 
my jaarlikse mediese ondersoek. Wanneer laas was jy by die dokter vir 
‘n behoorlike mediese ondersoek?    
 Deel van die opdrag om jou naaste lief  te hê soos jouself, is eerstens 
om na jou liggaam om te sien. Maak ‘n afspraak met jou dokter en 
vind uit oor jou gesondheid in die algemeen. Doen dít eers, veral as jy 
iemand is wat nog nooit geoefen het nie. Moet asseblief  nie wegspring 
met ‘n een-uur-oefenprogram as jy nog altyd ‘n onaktiewe mens was 
nie. Gaan eers dokter toe. 

115

Implikasies in die bediening

Vir die geestelik-georiënteerde leser wat dink “hoekom moet ek my 
fisiese liggaam so ‘n hoë prioriteit maak?”, volg hier ‘n paar redes wat 
jy dalk aan moet dink: 
 

1. Bediening is stresvol en die konstante druk kan allerhande 
 kondisies veroorsaak soos hoë bloeddruk, maagsere, depressie, 
 hartprobleme en nog ’n klomp ander skete.
2. Wanneer jy jou liggaam beter versorg, sal jy sal meer energie hê, 
 meer dinge kan doen omdat jy minder gereeld moeg voel, en 
 meer bewus wees van die interaksie wat jy met mense het.
3. Wees ‘n voorbeeld vir diegene binne jou invloedsfeer en inspireer 
 hulle ook tot ‘n gesonder lewensstyl.

Die realiteit is dat niks in plek gaan kom sonder ‘n plan van aksie en die 
toewyding om dit deur te voer nie. Daarom stel ek voor dat jy aandag 
aan die volgende sake gee:

Om dit prakties te maak

Jou behoeftes mag dalk anders wees, maar hier is die beginsels:

1. Let op na jou eetgewoontes. Maak seker dat jy gebalanseerd eet. 
Weereens, elkeen se situasie is anders, maar ek glo dat te veel suiker, 
sout, alkohol en vetterige kosse ongesond is. Vul jou eetgewoontes 
aan met vrugte, groente en baie water. Maak seker jy drink ten minste 
een liter water elke dag. Ek is geen dieetkundige nie, so kry asseblief  
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61 Liggaams massa indeks  (LMI) is die gewig en lengte van ‘n persoon. Dit plaas die persoon 
 in ‘n spesifieke kategorie: ondergewig, normale gewig, oorgewig, of vetsugtig, gebaseer op 
 weefselmass (spiere, vet en been) en lengte. Die algemene LMI wat gegee word is ondergewig 
 (onder 18.5kg/m2), normal (18.5-25), en oorgewig (25-30), en vetsugtig (oor 30). LMI onder 
 20 en oor 25 word gekoppel met die hoogste alle-oorsake sterflikheid, met ‘n vermeerderde 
 risiko van 20-25.  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index
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professionele advies indien jy spesiale behoeftes het. Die saak wat 
ek wil beklemtoon, is dat jy let op wat jy eet en verantwoordelikheid 
neem vir wat jy in jou mond sit.

2. Begin beweeg. Skep ten minste drie keer per week vir jouself  
tyd om oefeninge te doen wat vir jou gemaklik is. Fokus op ‘n fisiese 
aktiwiteit waarvan jy hou. Dalk kan jy gaan stap, ‘n balsport doen 
soos sokker of  tennis, of  miskien kan jy gaan swem, hardloop of  
fietsry. Moenie iemand anders probeer wees nie, wees jouself  en 
doen iets wat jy gaan geniet. Begin net ten minste beweeg. Die 
minimum voorgestelde oefentyd vir ‘n normale persoon is ten 
minste drie maal per week vir dertig minute lank.  

3. Begin dagboek hou van jou vordering en hoe jy voel na elke 
oefensessie. Begin eers stadig en vermeerder dit dan elke week of  
twee. Jy sal weldra vind dat jy meer kan doen en soos wat jy ‘n beter 
fisiese toestand bereik, sal jy meer energie kry en beter begin voel 
oor jouself.  

4. Wees toegewyd en kommunikeer met jou gesin, vriende en 
die mense na aan jou. Vra iemand om jou verantwoordbaar te hou, 
sodat dit mettertyd ‘n gewoonte kan word. Hou moed, jy is op die 
pad na ‘n gebalanseerde, gesonde lewe.

Ek en my vrou is albei verbind tot hierdie tipe leefstyl, alhoewel ons 
selde saam oefen. Haar energievlakke is anders as myne en sy oefen 
anders as ek. Ons albei oefen minstens vyf  maal per week en het gevind 
dat die oggende, voordat ons dag begin, die beste tyd hiervoor is.  
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 Sedert ons in Turkye was, het ons met hierdie plan begin. Ons bure 
en vriende was goed bewus hiervan. Dit het ons gehelp om fiks bly 
sodat ons die druk van die voltydse bediening en ‘n groot familie kon 
hanteer.  
 Om aandag aan jou liggaam te gee, is net die begin van selfliefde. 
Kom ons gaan kyk nou dieper na hoe om na jou gees om te sien. 

 2. Die gees

Ons is nie volkome mens met net ‘n liggaam nie. In Genesis hoofstuk 
twee lees ons van Adam wat die eerste geskape mens was. Hy was, na 
al die ander skepsels in die heelal heel laaste geskape. So asof  God 
die beste vir laaste gelos het. Volgens die skeppingsverhaal, het God 
Adam met Sy eie hande uit die stof  van die aarde gemaak. Nadat God 
Adam na Sy beeld geskape het, het Hy oor hom geblaas en het hy mens 
geword.  
 Elkeen van ons het die asem van God in ons.62  In Hebreeus word 
dit die Ruach van God genoem. Ons noem dit die gees van God. Dit 
behoort nie aan ons nie, en daarsonder kan ons nie bestaan nie. Jesus 
was op ‘n keer in gesprek met ‘n Joodse leier. Jesus het vir Nikodemus 
gesê het dat hy weer gebore moet word om die ewige lewe te kan 
ontvang.63   

 Ons kan hieruit aflei dat ons gees dood is. Dit het gebeur toe die 
mens in die tuin van Eden gekies het om na Satan te luister en aan God 
ongehoorsaam te wees. Op daardie oomblik het ons gees gesterf.  

62 Genesis 2:7
63 Johannes. 3:1-15
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 As jy as volgeling van Jesus hierdie boek lees, beteken dit dat jy by 
‘n punt gekom het waar jou gees ook weer gebore is. Jou dooie gees het 
lewend geword toe God se Gees dit aangeraak het.  
 Dit beteken dat jy oppad is na ‘n ewige lewe, waar jy nie gaan sterf  
nie.64  Maar dit beteken ook dat jy na jou gees moet omsien. Jou gees is 
die deur na ’n verhouding met God65,  wat oopgaan sodat God in jou 
lewe kan inkom. 
 Ons gees gedeelte is net so belangrik soos die res van ons menswees. 
Ons moet dit koester, liefhê, ontwikkel, beoefen en daarna omsien.66 
 Ek glo dat God met ons wil praat en op ‘n baie unieke manier 
intiem met ons wil wees. Hy begeer om ‘n persoonlike verhouding met 
elkeen van Sy kinders te hê.67 Die enigste manier om dit te ontwikkel 
en in stand te hou, is om op die groei van ons gees te fokus. Die gees 
is daardie deel van ons wat direk met God in verbinding is. 
 My kinderdae het beïnvloed hoe ek aan myself  gedink het. Ek was 
nie lief  vir myself  nie; ek het nie van myself  gehou nie; ek was oortuig 
dat ek ‘n mislukking is. Toe kom daar ‘n tyd wat ek besluit het om nie 
meer hierdie afdraende pad te volg nie. Ek wou verander. Ons kan slegs 
waarlik verander wanneer ons in ‘n diep, intieme verhouding met God 
staan deur Sy seun Jesus Christus.

Die instandhouding van jou gees

Dit kan dalk moeilik wees om hierdie realiteit te verstaan. Die mens 
se gees is so abstrak; jy kan nie daaraan vat of  dit sien nie, maar tog 

68 Francis Schaeffer, 1972, True Spirituality, Hodder and Stoughton (bl.108).
69 Johannes 4:24

bestaan dit. Daarom moet ons dit versorg. In die jare wat ek voltyds 
in die bediening was, het ek geleer om na my gees om te sien en dit in 
stand te hou. Ek het geleer dat die welstand van my gees die welstand 
van die res van my menswees bepaal.
 Oor ware geestelikheid en die Christelike lewe, skryf  Francis 
Schaeffer dat om in God te glo gaan nie net oor daardie oomblik 
wanneer ons Christus as ons Saligmaker ontvang nie, maar ook oor 
elke oomblik daarna.68 
 Die Bybel leer ons dat God Gees is69 en dat dié wat tot Hom nader, 
dit in gees en in waarheid moet doen.  

Bedieningsimplikasies

Wanneer jy jou gees ontwikkel en in stand hou, sal jy:

1. Sterk kan staan te midde van uitdagings en moeilike tye.
2. Die versoekings waarmee die vyand jou wil teister, kan   
 weerstaan.
3. Die mense rondom jou kan bemoedig en bedien in die krag 
 van die Heilige Gees.

Die vraag wat nog beantwoord moet word is, “Hoe hou ek my gees in 
stand?” Die volgende is voorbeelde van wat ek in my eie lewe doen om 
my gees in stand te hou.
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Maak dit prakties 

Geestelike gesondheid begin by daaglikse dissiplines; die daaglikse 
toegewyde fokus op die gesondheid van jou gees. As ‘n volgeling en 
dissipel van Jesus, en gelowige in God, het ek nodig om tyd saam met 
God te spandeer. Ek doen dit daagliks deur:

1. Lees van die Bybel, die Woord van God.
2. Oordenkende gebed70  - gebed is daardie deel van my   
 geestelike lewe wat my versterk en my behoud is. Gebed is 
 my daaglikse gesprek met God.  
3. Memoriseer van skrif.
4. Periodes van vas.
5. Dagboek te hou van my gebede, insigte en gedagtes.

Elke oggend staan ek vroeg op en spandeer tyd in gebed. Of, ek en my 
vrou sal na ten minste een hoofstuk uit die Bybel luister. Dan sal ons 
met mekaar bespreek wat ons uit daardie hoofstuk geleer het, notas 
maak in ons dagboeke en saam bid. Hierdie is nie die enigste tyd wat 
ek fokus om my gees te ontwikkel, te groei of  instand te hou nie. Ek 
het ook nodig om my eie gebedstyd te hê, want dit is deur gebed wat 
ek met God praat. In my tye van meditasie, luister ek na wat die Heilige 
Gees met my wil deel.  
 Ek glo dat die toestand van my gees ’n direkte invloed het op my 
gedagtewêreld. Dit is daarom belangrik dat ek ook aandag aan hierdie 
deel van my menswees moet gee. 
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3.  Die verstand

Die siel, oftewel die verstand, is een van die areas wat die meeste 
afgeskeep word. Veral as dit kom by voltydse Christenwerkers. 
Gewoonlik stem mense saam dat hulle nodig het om gesond te wees 
en na hulle liggame om te sien. Hierdie is mos iets wat jy kan sien en die 
welsyn hiervan kan meet. Oor die algemeen aanvaar Christene ook die 
verantwoordelikheid om na hul geesmens om te sien. Dit is immers die 
Gees van God wat ons uniek maak.  Dit is egter moeiliker om hulle te 
oortuig dat dit ook belangrik is om na hul verstand om te sien.

Die toestand van my verstand

Ons is geneig om die toestand van ons verstand net so te aanvaar en 
voort te ploeter; maar ons hoef  nie ‘n slagoffer van ons verstand te 
wees nie! Hierdie is ook ‘n area wat ons nodig het om na om te sien.  
 Ons brein is soos ‘n spier wat geoefen en verbeter kan word. 
Wanneer ek van die verstand praat, praat ek van die intellek en die 
emosies van ‘n mens. Jy kan dit ook die siel noem. Wat jy dit ookal 
noem, dit is daardie deel van ons wat ons van diere onderskei, en wat 
ons die vermoë gee om te kan redeneer, besluite neem, planne maak, en 
oor die lewe reflekteer en saam met ons geliefdes droom. Die verstand 
is ‘n wonderlike ding, en ons moet dit koester soos wat ons na die res 
van ons liggame omsien. Dallas Willard sê “Ons siel is soos ‘n waterstroom, 
dit gee krag, rigting en harmonie aan elke ander area van ons lewe.” 71  
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70 Ek omskryf  oordenkende gebed as die fokus en meditering op God se Woord en Sy 
 teenwoordigheid. ‘n Tyd om te luister na die stem van God met n stil hart.  
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Hoe versorg ek die verstand?

Gun my om my lewensreis met jou te deel, nie om met my prestasies te 
spog nie, maar om jou aan te moedig om jou eie lewensreis te ontdek.
 Nadat ek skool voltooi het, wou ek graag geologie of  argitektuur 
studeer. Van jongs af  was ek baie nuuskierig en gaande oor die natuur, 
asook om dinge te ontwerp. Ek sou allerhande uitvindings op papier 
sit. 
 Daardie tyd was ons gesin in ‘n ongesonde finansiële situasie. My 
pa moes deur sy bankrotskap werk terwyl ek skool moes klaar maak. 
Ek wou graag aan ‘n universiteit studeer, maar my familie kon dit nie 
bekostig nie. 
 So het my loopbaan toe by die polisemag begin. Na afloop van my 
ses maande se basiese opleiding, het ek aangemeld vir opleiding as ‘n 
misdaadspeurder. Ek het die afleiding wat hierdie werk behels het, 
baie geniet. Ek het opleiding ontvang as ‘n vingerafdruk en forensiese 
deskundige, fotograaf  en tekenaar. Ek het my werk baie geniet! My 
droom was om myself  verder te verbeter en so vinnig as moontlik 
bevorder te word; derhalwe het ek Regte begin studeer. 
 Binne die eerste paar jaar het ek al die vereiste eksamens geslaag 
en was ek bevorder tot offisier, maar God het ‘n ander plan vir my 
lewe gehad. Ek het ‘n kragtige ontmoeting met God gehad, wat my 
lewenskoers radikaal verander het.

My Damaskuspad

Kort daarna het ek ’n sterk roeping in my hart ervaar om uit die 
Polisiemag te bedank en in voltydse bediening te gaan. Nie lank hierna 
nie, het ek ingeskryf   by ‘n Bybelskool. Ek het my teologiese studies 
geniet en ook hierin goed gedoen. Die studies met die dissipline wat 
die navorsing vereis het, het ek baie stimulerend gevind. Ek sal myself  
nie juis beskryf  as ‘n top student nie, maar ek het dit vreeslik geniet. 
Daarom het dit vir my belangrik geword om myself  intellektueel skerp 
te hou. 
 Later, soos wat ek aan Islam blootgestel was en ervaar het dat God 
my roep om die Evangelie te gaan deel met die groot Moslembevolking 
van Turkye, het ek ook die navorsing en bestudering van Islam geniet. 
Die aanleer van Turks het my verstandelik gestimuleer gehou. Dit is 
iets wat ek waarlik glo, goed is vir ‘n mens.    
 Soos wat my bediening onder die Moslems begin groei het, het ek ‘n  
hele aantal maniere gevind om met hulle te gesels en hulle uit te daag 
oor die redes vir hulle geloof. Dit kan nogal redelik eentonig word as jy 
met Moslems werk. Jy weet naderhand waarmee jy gekonfronteer gaan 
word en hoe om dit te hanteer. Soos klokslag sal Moslems die gesag 
van die Bybel bevraagteken, dan sal hulle die goddelikheid van Jesus 
betwis, en dan vassteek by die Drie Eenheid.  

Om skerp te bly

Na ‘n hele paar jaar hiervan, het ek gevoel dat ek ‘n behoefte het aan 
nog meer intellektuele stimulasie. Dit was van vroeg af  in my bediening 
‘n persoonlike doelwit om ten minste twee boeke per maand te lees. 

123

FLOREER PAS JOUSELF OP

71 John Ortberg, 2014, Soul keeping: caring for the most important part of you,  Zondervan.  
 (bl.15) (eie vertaling)



Ek hou van biografieë, boeke wat handel oor leierskap en sending, en 
ook sekere teologiese onderwerpe. Ek glo dat ‘n mens baie kan leer by 
ander mense en dit is daarom dat ek lees, sodat ek myself  beter kan 
toerus.

Ek spog nie

Jy wonder dalk oor al hierdie gespoggery. Inteendeel. Ek wil aan God 
al die eer gee vir Sy genade in my lewe. Alles wat ek het, en alles wat ek 
bereik het, is slegs deur Sy genade. Ander mense het al baie meer bereik 
as ek. Die rede hoekom ek al hierdie dinge met julle deel, is om julle te 
motiveer om jul eie reis van groei en ontwikkeling te begin. Ons moet 
intellektueel skerp bly, sodat ons bruikbaar in God se Koninkryk is.  
 Soos wat my akademiese opleiding ontwikkel het, het dit my gehelp  
om Jesus en die beginsels van die Evangelie met meer ervaring en 
gesag aan die Moslemgemeenskap oor te kan dra. Dit het my gehelp 
om krities te dink en beter te kan redeneer in my interaksie met nie-
gelowige Moslems. My vermoë om in vier verskillende tale vlot te kan 
kommunikeer, het baie deure oopgemaak en vir my geleenthede regoor 
die wêreld gegee om Jesus met ongelowiges te kon deel. Dit het my 

ook gehelp om ‘n beter mens te word. Met 
‘n toegewydheid om jou verstand verder te 
ontwikkel, ontvang mens wysheid en word 
God nog meer verheerlik. 
 Ek glo dat dit belangrik is vir Jesus 
se volgelinge om toegerus te wees met die 
dinge wat aan God die eer bring. In die 
brief  wat Paulus aan Timoteus geskryf  het, 
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Met ‘n toegewydheid 
om jou verstand 
verder te ontwikkel, 
ontvang mens 
wysheid en word 
God nog meer 
verheerlik.

72 2 Timoteus 2:15
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moedig hy die jong man aan om skerp te bly sodat hy die Woord van 
God op ‘n korrekte wyse kan verteenwoordig.72  Dit behoort ons te 
bemoedig om onsself  beter toe te rus om instrumente in God se hande 
te wees om Sy Koninkryk uit te brei.

Bediening implikasies 

Wanneer jy jou daarop toelê om jou verstand verder te ontwikkel, sal jy:

1. Beter ingelig en bevoeg wees om kwaliteit insette te kan   
  lewer.  
2. Beter toegerus wees om kennis te kan oordra aan diegene  
  binne jou unieke sirkel van invloed.
3. Intellektueel gestimuleerd wees en nog meer wil leer.

Ons moet onsself  daartoe verbind om elke dag iets nuuts te leer. Waar staan jy 
tans intellektueel? Wanneer laas het jy ‘n nuwe vaardigheid aangeleer?  
Wanneer laas het jy ‘n boek gelees oor iemand se ervaringe en 
lewenslesse?  Dalk is jy nou besig om so ‘n boek te lees, en dan is dit 
wonderlik!  Moenie ophou nie. Dit is vir jou nodig om aan te hou groei.  
 Miskien voel jy dat jy nie akademies sterk genoeg is nie. Dit is alles 
goed en wel. Ons hoef  nie almal iets akademies te studeer nie. My vrou 
is byvoorbeeld ‘n baie praktiese mens. Sy hou nie baie daarvan om in 
‘n klas te sit nie, maar kan nogtans vier tale praat en nog ‘n hele paar 
ander vaardighede beoefen. Sy is ‘n fantastiese kok, sy doen allerhande 
soorte kuns, sy kan vir haarself  klere maak - alles vaardighede wat sy vir 
haarself  aangeleer het. 
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 Wees bemoedig! Dit maak nie saak watter ouderom jy is nie, maar 
dit maak wel saak dat jy jou vermoëns ontwikkel. My pad sal anders as 
joune lyk, maar laat ons almal toegewyd wees om nuwe dinge te leer. 
Wat is daardie een ding wat jy nog altyd wou leer? Miskien wou jy nog 
altyd ‘n nuwe taal aangeleer het, of  Bybelverse memoriseer of  dalk ‘n 
musiekinstrument leer speel. Nou is ‘n goeie tyd om te begin. Daar is 
geen rede om nog uit te stel nie.  
 Let op na dit waarmee jy jouself  programmeer. As jy net romanse 
of  wetenskapfiksie lees, of  net heeldag sepies op die TV kyk, gaan 
jy nie juis jou intellek ontwikkel nie. Ons moet vasberade wees om 
ons intellektuele vermoëns te ontwikkel, ongeag ons ouderdom. As ek 
Frans op die ouderdom van ses en veertig kon leer, kan jy soveel meer 
doen!  

Om dit prakties te maak

Hier volg ‘n paar voorstelle wat jy kan oorweeg as jy besluit om jou 
verstand te ontwikkel en te groei:  
            

1. Begin deur te besin oor waar jy nou is. Waarvan hou jy, wat 
  maak jou opgewonde en wat laat jou hart vinniger klop?  Begin  
  daarmee.   
2. Lees ander mense se lewensverhale. Lees oor dinge buite jou  
  belangstellingsveld.
3. Leer ‘n nuwe vaardigheid. Miskien wou jy al lankal leer om 
  ‘n saksofoon te speel. Gaan doen dit! Dalk wou jy ‘n privaat 
  vlieënierslisensie verkry of  miskien ‘n universiteitsgraad wat jy 
  nog altyd agter jou naam wou kry. Skryf  in en begin. 73 Robert E.Quinn. Change the World: How Ordinary People Can Accomplish Extraordinary 
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4. Skakel jou briljante verstand weer aan en verbind jouself   
  daartoe om gereeld iets nuuts te leer.
5. Stel vir jouself  ’n doel om elke jaar ’n nuwe vaardigheid aan te 
  leer. Dit sal jou motiveer om te begin.
6. Deel jou nuwe doelwitte met jou geliefdes en vriende, sodat 
  jy verantwoordbaar aan hulle kan wees. Waar wil jy oor vyf  jaar 
  van nou af  wees? Watter tipe vaardigheid sal jy graag wil aanleer? 
  Bedink biddend jou toekoms met God, sodat Hy altyd deur jou 
  lewe verheerlik kan word.

Robert E. Quinn praat in sy boek Change the world van die belangrikheid 
daarvan om oop te wees vir verandering:

“…we need to change continually. But that doesn’t mean change just for 
the sake of  change. It means change that allows us to become not only more 
effective people, but also more in alignment with our true selves.” 73

Soos wat ons hierdie reis van persoonlike ontwikkeling aanpak, sal  daar 
heelwat veranderinge in ons lewens plaasvind. Gewoonlik hou ons nie 
van verandering nie, maar as ons in gedagte hou dat verandering goed 
is vir ons, sal dit ons help om toegewyd te bly op hierdie persoonlike 
ontwikkelingsreis.
 Bly toegewyd daaraan om jouself  gereeld intellektueel te verskerp. 
Leer elke dag iets nuuts. Pas jouself  op. Wat jy ookal doen, moenie 
tevrede wees met waar jy jouself  nou intellektueel bevind nie.
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 Elkeen van ons moet vasberade wees om te groei. Laat ons tot 
groter hoogtes groei en toelaat dat God met groter krag deur ons skyn.       

‘n Woord aangaande rus

Ek loop nou die risiko om die idee te skep dat ons onsself  konstant 
moet evalueer, in lyn bring en aan onsself  werk soos hiperaktiewe 
hamsters in ‘n draaiende wielietjie. Dit is geensins die indruk wat ek by 
jou wil laat nie. Soos wat ons ons hele menswees en die areas waarin 
ons wil groei ondersoek, glo ek ons moet ook wys wees daarin.
 Om hierdie rede moedig ek jou aan om ook te rus. Ons het nodig  
om na ons hele menswees om te sien, en dit beteken dat ons ook tye 
van rus nodig het. In Jesus se besige tye van bediening, het Hy ook tyd 
gemaak om Sy dissipels weg te vat sodat hulle kon rus.74 
 As jy dalk iemand soos ek is wat heeltyd mense bedien, elke week 
preke en leringe uitwerk en na die geestelike behoeftes omsien van 
diegene waarmee God jou toevertrou het, dan het jy nodig om tyd 
in jou skedule in te ruim om te rus. Ek moedig kerkleiers aan om 
‘n dag af  te vat waarin hulle geen bediening of  administratiewe 
verantwoordelikhede het nie.  
 Hiermee saam, wil ek jou aanmoedig om op ‘n wegbreek naweek te 
gaan om te ontspan en te rus. Persoonlik probeer ek om elke kwartaal 
‘n drie-dag wegbreek naweek te vat en jaarliks ten minste ‘n twee- tot 
drie weke lange vakansie te neem. As jy die kers aan beide kante brand, 
gaan jy jouself  stadigaan vernietig. Onthou, as jy nie hierdie rustye 

75 Filippense 2:5
76 Charles F. Stanley, 2008, Life Principles study series: Discovering your identity, find yourself in 
 Christ, Thomas Nelson, (bl.15) (eie vertaling)
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beplan nie, gaan dit nie sommer vanself  gebeur nie. Daar sal altyd nog 
belangriker dinge wees waaraan jy aandag moet gee. 

Liefde wat alle verstand te bowe gaan

Laat ons nie onkundig of  arrogant 
voortgaan nie; siende dat God ons liefhet, 
wie is ons om onsself  nie lief  te hê nie? God 
is onvoorwaardelik lief  vir jou verstand, jou 
gees en jou liggaam. Tog, ten spyte van hierdie wonderlike waarheid 
van hoe God oor ons dink en droom, weier ons om aan onsself  op 
hierdie manier te dink.
 Paulus nooi ons uit om dieselfde gesindheid te hê wat Jesus Christus  
het.75 As ons ware volgelinge van Jesus Christus is, moet ons onsself  
sien en oor onsself  dink soos wat God na ons kyk. Hierdie is die 
uitnodiging aan elkeen van ons in hierdie tyd.  
 Ons het nodig om te leer om onsself  lief  te hê en te mediteer op die 
Skrif  sodat ons onsself  kan programmeer om te kan verstaan hoe lief  
God ons het deur Sy seun Jesus Christus.  
 Charles F. Stanley som hierdie baie mooi op wanneer hy sê:

As enigeen jou vra: “Wie is jy?” moet jou antwoord die volgende wees: “Ek 
is ‘n gelowige in Christus Jesus. Ek is in Christus.” 76

Laat ons na onsself  omsien! Deur om te sien na onsself, betoon ons 
liefde aan onsself. Hierdie is nie ‘n ongesonde liefde wat ydel, leeg of  
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behep met self  is nie. Ek praat van ‘n onvoorwaardelike liefde, ‘n liefde 
wat gee, ‘n liefde wat ander in ag neem.

 As ons werklik die grootste gebod wat Jesus vir ons 
gegee het wil gehoorsaam, as ons waarlik God en ons naaste 

wil liefhê, moet ons begin deur na onsself om te sien.

FLOREER PAS JOUSELF OP

Nabetragting:

 1. Het jy jouself  lief  op dieselfde manier as wat God jou liefhet?
 Hoekom?

2. Watter stappe moet jy neem sodat jy na jouself  kan omsien:
 a.  Liggaam.
 b.  Verstand.
 c.   Gees.

3. Hoe sal jy jou huidige verhouding met jou aardse pa beskryf?  
 Hoe kan jy hierdie verhouding verbeter?



Digby waar ons gewoon het in Pretoria, Suid-Afrika, is daar ‘n 
bergreeks. Dit is nie baie hoog nie, maar vir ons as jong seuns kon dit 
net sowel “Mount Everest” gewees het. Hierdie bergreeks wat deur 
ons woonbuurt gestrek het en bekend gestaan het as die Magaliesberge, 
was die ideale speelplek vir avontuurlustige seuns. Elke Vrydagmiddag 
na skool het ons bende van vier ons fietse geneem en mekaar by ‘n 
afgespreekte plek ontmoet. Ek het die geselskap van my drie lojale 
vriende, Banie, Tinus en Schalk, vreeslik geniet en ons was regtig baie 
geheg aan mekaar.

Vriende vir ewig

Banie se ma was ‘n huisvrou. Sy het ons avontuurlustige groepie seuns 
altyd met ‘n wantrouige oog dopgehou. Ons sou altyd van Banie se 
huis af  die berg opklim, omdat sy huis die naaste daaraan was. Ons 
het geweet dat wilde donkies en muile bo-op die berg wei en ons was 
vasbeslote om hierdie diere te vang en op hulle te ry - hoe gevaarliker, 
hoe meer pret! Dit was heerlik om hierdie wilde donkies te vang en op 
hulle te ry met die toue wat ons verby die valkoë van Banie se ma moes 
smokkel. Natuurlik het ons gereeld afgeval en seergekry. Daar was ‘n 
goeie rede waarom hierdie donkies wild gelewe het!  
 Wanneer ons weer terug was by Banie se huis, het ons te doene 
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gekry met sy kwaai ma. Sy het ons aan die ore getrek en ons al vier ‘n 
pakslae gegee. 
 Ons het later uitgevind dat sy ons met die verkyker, al die pad tot 
bo-op die berg, dopgehou het. Daar was dus geen manier wat ons ons 
dade kon wegsteek nie en die straf  wat ons saam ontvang het, het ons 
band as vier “broeders” net versterk.  
 Ek is nog steeds vriende met Banie. Dit is nou veertig jaar later, maar 
die vriendskap het met tyd net hegter geword. Ons lewenspaadjies het  
verskillende rigtings ingegaan, maar ons het dit ‘n prioriteit gemaak om 
in kontak met mekaar te bly. Ek moes hierdie storie met jou deel, want 
dit sal jou ‘n blik gee op die gebeure wat my lewe gevorm het en die 
fondasie gelê het van hoe ek die verskillende verhoudinge in my lewe 
benader. Elkeen van ons het ‘n verskillende verhaal, en hierdie een is 
myne. 

Familie is alles

Ek het in my persoonlike lewe besef  dat lojaliteit ‘n deugde is wat ek 
hoogs waardeer. Die lojaliteit wat ek in die Midde Oosterse kultuur 
beleef  het, het ‘n baie groot impak op my lewe gehad. Na ons aankoms 
in Turkye, was ek baie beïndruk en grootliks beïnvloed deur die noue 
familiebande wat ek teëgekom het binne die Turkse gemeenskap. In die 
Midde Ooste beteken familie alles. Dit is baie ongewoon vir iemand uit 
die Midde Oosterse kultuur om onafhanklik van die res van sy familie 
op te tree. Ek is wel bewus daarvan dat daar altyd die uitsondering op 
die reël is. Die pa of  oupa is altyd die hoof  van die familie en sal altyd 
die familie soos ‘n patriarg regeer.  
 Hierdie sisteem is baie vreemd en ongewoon vir ons wat vanuit die 
individualistiese Noord-Amerikaanse en Europese kulture kom. 
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 Die eer van die familie behoort en moet ten alle tye beskerm word. 
Dit beteken dat geen lid van die familie dit mag waag om oneer op 
die familie te bring nie. Verhoudings en familiebande is baie sterk 
in die Midde Ooste en dit is iets wat ek as voltydse Christenwerker 
en kerkplanter in die suidooste van Turkye regtig baie waardeer het. 
Familie is alles!

Geskape vir gemeenskap

Wanneer ons die Bybel se leringe bestudeer, word ons onmiddelik met 
die waarheid en realiteit gekonfronteer dat die mens nie geskape was om 
alleen te wees nie. Hierdie word duidelik weergegee in die verhouding 
wat ons kan sien tussen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 
God is nooit alleen nie. Binne hierdie Godheid, die Drie Eenheid, is 
daar kameraadskap en gemeenskap, en daarom kan ons aanneem dat 
verhoudinge vir God belangrik is.  
 Tydens Jesus se lewe op aarde word hierdie telkemale gesien. Hy 
was in kontak met Sy Vader deur gebed. In Johannes se Evangelie 
praat Jesus van die intieme verhouding en die liefde wat tussen Hom 
en Sy Hemelse Vader bestaan.77 Nadat God alles geskape het,78  het Hy 
gesien dat dit wat Hy geskep het, goed was. Op die sesde dag het God 
die mens geskep uit die stof  van die aarde, Sy Gees in hom geblaas en 
die mens het ‘n lewende wese geword. So het Adam se bestaan begin, 
geskep deur God se eie hande.79  ‘n Rukkie later het God gesê dat dit 
nie goed is vir die mens om alleen te wees nie.80   

77 Johannes 17
78 Genesis 1 en 2
79 Genesis 2:7
80 Genesis 2:18
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81 Genesis2:20
82 Genesis 1:31
83 https://billygraham.org/answer/god-created-us-for-one-reason/(eie vertaling)

Die mens het ‘n vennoot en kameraadskap nodig. Adam het 
nodig gehad om in ‘n verhouding te wees.

Daar was niks in God se skepping wat die regte metgesel vir Adam 
kon wees nie. Eva was vir hierdie rede geskep, ‘n metgesel vir Adam.81 
Uiteindelik was Adam in ‘n verhouding met ‘n ander mens, soortgelyk 
aan homself. Nadat God alles geskape het, het Hy daarna gekyk en 
gesê dat dit baie goed is! 82

 Billy Graham het op ‘n dag gesê:

God het ons vir een rede gemaak: om Hom te ken en Hom lief  te hê en met 
Hom gemeenskap te hê. 83

In die eerste hoofstukke van die Bybel merk ons op dat die mens in 
‘n direkte verhouding met God was. Vir die doel van ons gesprek in 
hierdie hoofstuk, sal ek graag na hierdie verhouding verwys as die 
vertikale verhouding. Hierdie is die verhouding tussen mens en God. Ons 
sien ook dat die mens homself  bevind het in ‘n horisontale verhouding. 
Hierdie is die verhouding tussen hom en ander mense.
 Vir  mens om gesonde, betekenisvolle horisontale verhoudinge te 
hê, is ‘n gesonde vertikale verhouding noodsaaklik. Die gesondheid 
van interpersoonlike verhoudinge is direk gekoppel aan die gesondheid 
van die verhouding wat ‘n mens met Sy Skepper het. In die res van 
hierdie hoofstuk sal ek graag na die verskillende tipe verhoudinge wil 
kyk en hoe ‘n mens dit op ‘n gesonde manier instand kan hou.
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Die verskillende verhoudinge waarin ‘n mens homself  kan bevind, 
word gerangskik in die volgende orde:
       

1. Ons verhouding met God.
2. As jy getroud is, is die verhouding met jou huweliksmaat  
  volgende.
3. Sou jy kinders hê, is hierdie verhouding die volgende belangrike 
  een.
4. Hierna volg die volgende verhoudinge met jou uitgebreide 
  familie, vriende, kollegas en jou naaste.

Dalk is jou situasie anders as myne. Jy is dalk ‘n enkel ouer, of  miskien 
het jy onlangs geskei met geen kinders, of  dalk is jy verloof. In die 
volgende paragrawe wil ek graag kortliks aan al hierdie verskillende 
kategorieë van verhoudinge raak. 

Hou die vuur aan die gang

Enigeen wat al rondom ‘n kampvuur was, weet dat jy die vuur aan die 
brand moet hou. As jy dit nie doen nie, sal die vuur na ‘n ruk doodgaan 
wanneer al die hout deur die vlamme verbrand is. Dit beteken dat jy 
kort-kort nog hout op die vuur moet sit. Sonder die hout, sal die vuur 
eenvoudig doodgaan. Daarom, as jy die kampvuur saam met jou vriende 
of  familie wil geniet, sal jy van tyd tot tyd moet opstaan, hout byvoeg, 
die vuurtjie met ‘n metaal staaf  bietjie oopkrap om die oortollige as 
weg te skraap en dan kan jy weer terugsit en ontspan terwyl julle die 
hitte van die vlamme verder geniet.
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 Dieselfde manier waarop jy na die kampvuur omsien, moet jy ook 
toepas op jou verhoudings. Om verhoudings aan die gang te hou, is 
soos om die vuurtjie in daardie verhouding aan die gang te hou. As 
‘n verhouding nie in stand gehou word nie, kan daardie verhouding 
skipbreuk lei. Die vraag is nou, hoe handhaaf  ek ‘n verhouding op die 
lang duur? Die waarheid is dat nie alle verhoudinge dieselfde aandag 

nodig het nie. Die verhouding tussen God 
en die mens benodig ‘n verskillende tipe 
aandag as die verhouding tussen ‘n man en sy 
vrou. Net so ook sal die verhoudings tussen 
vriende anders versorg en onderhou word as 
die verhouding tussen ‘n pa en sy kinders.
As ‘n verhouding nie in stand gehou word 

nie, is daardie verhouding bestem om te sterf.

Om die regte verhouding as prioriteit te sien

Binne die gemeenskap van voltydse Christenwerkers het ek kollegas 
teëgekom wat die verkeerde verhoudings prioritiseer. Telkemale in 
my interaksie met hulle, vind ek dat sake rakende die bediening en 
die verhoudinge daar rondom, ‘n hoër prioriteit gegee word as wat dit 
behoort te hê. Hierdie ongesonde prioritisering van verhoudinge lei 
baie keer tot spanning in hierdie verhoudinge. Die verhouding tussen 
‘n man en sy vrou kan nooit ‘n lae prioriteit wees nie. 
 Die oomblik wat jy ‘n minder belangrike en van minder waarde 
verhouding belangriker ag, gaan ‘n ander verhouding tweede viool 
moet speel.
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 Die verhouding tussen vriende kan nooit belangriker wees as die 
verhouding tussen ‘n man en sy vrou nie. Die oomblik wat dit gebeur, 
sal daar beslis iemand wees wat omgekrap sal wees. Tog, in ons moderne 
samelewing gebeur dit baie keer dat mense die verkeerde verhoudinge te 
hoog ag. Ek is oortuig daarvan dat ons onnodige spanning veroorsaak 
in ons belangrike verhoudings indien ons ons priotiteite verwar. 
 Ek het vroeg reeds in die bediening die belangrikheid van my 
verhoudinge geprioritiseer. Dit het my gehelp om op alle vlakke gesonde 
verhoudings te handhaaf. Die oomblik toe ek hierdie beginsels in plek 
gestel het, het dit my gehelp om nee te kan sê vir minder belangrike 
verhoudinge wat heeltyd my aandag vereis het.  
 Ten spyte daarvan dat verhoudings baie belangrik is binne die 
Turkse kultuur, gebeur dit gereeld dat die prioriteit van verhoudinge 
gou deurmekaar kan raak. Dit is nie ongewoon vir ‘n Turkse man 
om sy verhouding met sy vriende hoër te ag as die verhouding met sy 
vrou nie. Soortgelyk vir ‘n Turkse vrou wat haar verhouding met haar 
kinders bo haar verhouding met haar man stel.  
 Hierdie kan ook in ons Westerse kultuur gesien word. Dit is om hierdie 
rede dat ek en Petro die beginsel van prioriteite rondom verhoudinge 
vroeg vasgelê het. Ons moes identifiseer watter verhoudings is die 
belangrikste, watter is op die buitesirkel van ons lewens en watter moet 
liewers net laat vaar word.
 In ‘n verhouding waar daar wedersydse voordele is, is dit belangrik 
om te onthou dat jy jouself  moet oopstel en daarin moet belê. As ‘n 
verhouding heeltyd net van een kant af  kom, gaan dit nie lank hou nie. 
Die ideale verhouding is waar daar wedersydse voordele en interaksie is.  
Laat ons begin by die mees belangrikste verhouding waarin ons  onsself  
kan bevind. Hierdie is ons verhouding met God.
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Verhouding # 1 - God

Die vertikale verhouding tussen God en mens is die reddingsboei 
van ‘n mens se bestaan. Hierdie is sonder twyfel dié belangrikste 
verhouding waarin ons kan wees. As dit baie belangrik is, moet daar 
baie moeite mee gedoen. As mens behoort ons hierdie verhouding op 
‘n baie spesiale manier te handhaaf, op te pas en te koester, meer so as 
enige ander verhouding.  
 Dit is dus belangrik om ‘n tipe ritme daar te stel sodat hierdie 
verhouding mooi versorg kan word. Ons moet daagliks met God tyd 
spandeer. Ons het nodig om die Bybel te lees, deur gebed met God te 
praat en onsself  daagliks in ‘n omgewing te plaas waarin ons gees kan 
stil word en ons ore oop kan wees, sodat ons die stem van God kan 
hoor.  
 ‘n Daaglikse tydjie of  ontmoeting met God is van kardinale belang 
vir elkeen van ons om ‘n gesonde geestelike lewe te handhaaf. 
Ek het in my persoonlike lewe agtergekom dat as ek hierdie belangrike 
deel van my verhouding met God afskeep, dit tot ander probleme 

en uitdagings lei. ‘n Daaglikse tyd of  
ontmoeting met God is van kardinale 
belang vir elkeen van ons om te verseker dat 
ons ‘n gesonde geestelike lewe handhaaf. 
Vir my is hierdie tye vroeg in die oggend 
voordat ek met my dag begin. Ek het 
ontdek dat indien ek nie elke dag hierdie 
tye ‘n prioriteit maak nie, dit al moeiliker 
vir my word om later in die dag daarby uit 

140

Daaglikse tyd of 
ontmoeting met 
God is van kardinale 
belang vir elkeen van 
ons om te verseker 
dat ons ‘n gesonde 
geestelike lewe 
handhaaf. 

141

te kom. Dit het al gebeur dat ek myself  oortuig dat ek wel later daarby 
sal uitkom wanneer ek tyd beskikbaar het.  
 As daar net een dag verbygaan waarin ek nie tyd met God spandeer 
het nie, sal daar die volgende dag ook iets voorval en teen die derde dag 
is dit amper asof  dit my nie eers meer pla nie.  
 Wanneer dinge só voortgaan, lei dit gewoonlik tot ‘n geestelike  
afkoeling wat ‘n afstand tussen my en God bring. Dis nie dat God weg 
beweeg van my af  nie. Inteendeel, dit is ek wat al verder weg beweeg 
van God. Ongelukkig raak ek naderhand gewoond aan die situasie en 
bevind ek myself  in ‘n posisie waar ek vir ‘n geruime tyd nie meer tyd 
met God spandeer nie. Hierdie lei dan tot ‘n geestelike droogte. Soos 
die kampvuur wat heeltyd aandag benodig, vereis my verhouding met 
God ook daaglikse aandag.
 Miskien is dit vir jou moeilik om vroeg in die oggend tyd met 
God te  spandeer; dalk is jy meer van ‘n aand-mens, of  miskien kan 
jy tog jouself  daartoe verbind om gedurende die dag tyd met God te 
spandeer. Wat ookal vir jou werk, doen dit. Die belangrikste beginsel 
hier is wel om toegewyd te wees in jou tye saam met God elke dag. 
Daar mag nie ‘n dag verbygaan waarin jy nie met God kommunikeer 
nie. 
 Elke gelowige wat ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus 
het, moet verbind wees tot gereelde tye van gebed, meditasie, Bybel 
lees en om na die stem van God te luister.  
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Om dit prakties te maak

Hier volg ‘n paar riglyne om jou te help in jou verhouding met God: 
 

1.  Kies ‘n spesifieke tyd in jou dag waartoe jy jou verbind om tyd 
 alleen met God te spandeer. Hierdie tydsgleuf  moet ideaal wees 
 vir jou sodat jy elke dag daarby kan hou. Deur op ‘n spesifieke tyd 
 te besluit, prioritiseer jy jou verhouding met God.

2. Vind ‘n plek waar jy heeltemal alleen met God kan wees. Dit mag 
 dalk ‘n stil hoekie in die huis wees, of  in die tuin of  selfs iewers 
 in die kantoor. Ander mag dalk verkies om in ‘n rustige 
 koffiewinkel te gaan sit en op so ‘n manier tyd met God te 
 spandeer. Wat hier belangrik is, is dat die plek wat jy kies gemaklik 
 en van so ‘n aard moet wees dat jy gefokus en ononderbroke met 
 God kan verkeer.  

3. Begin om die Bybel te lees. Dit help geweldig baie om jou 
 gedagtes en gees te fokus op God wanneer jy die Bybel lees. Lees 
 gebalanseerd - uit die Ou Testament asook die Nuwe Testament, 
 ‘n Psalm en Spreuke. Kies selfs ‘n boek in die Bybel en lees dit 
 hoofstuk vir hoofstuk. Daar sal altyd temas in ons Bybellees na 
 vore kom wat persoonlik tot ons spreek. 

4. Bid. Bybellees vuur ons gebede aan. Die volgende vyf  punte sal  
 jou help om te fokus in jou gebedstye:

 • Lofprysing: Ons kom in God se teenwoordigheid deur lof  en
   aanbidding. Prys God vir Sy goedheid en genade oor jou lewe.  
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 • Belydenis: Soos wat ons voor God staan, besef  ons opnuut dat 
  ons nie met sonde in ons harte voor Hom, ‘n Heilige God, kan 
  staan nie. Ons het nodig om ons eie harte te ondersoek en die 
  Heilige Gees te vra om aan ons enige onbelyde sondes uit te 
  wys, sodat ons dit kan bely.  
 • Intersessie: ‘n Gebalanseerde gebedslewe sluit altyd voorbidding  
  vir ander in. Hierdie is die deel in ons gebedstyd waar ons die 
  behoeftes van ander bo ons eie behoeftes plaas. Bid vir die  
  wêreld die behoeftes van jou vriende, familie, geliefdes en 
  ongelowiges.
 • Smeking: Nou het jy die geleentheid om jou eie behoeftes voor 
  die Here te bring. Hy moedig ons aan om ons behoeftes aan 
  Hom bekend te maak en Hom te vertrou om vir ons te voorsien.
 • Danksegging:  Beëindig jou tyd in gebed met danksegging. Dit 
  help om op God se goedheid te fokus en Hom te vertrou om 
  jou gebede te verhoor. Gebed is ‘n geloofsdaad waardeur jy God
   vertrou om Sy wil in jou lewe te laat geskied. In hierdie laaste 
  deel van ons gebedstyd betuig ons ons dank teenoor God.

5.  Hou ‘n joernaal: In ons besige lewens is dit goed om soms ons   
 gedagtes neer te skryf. Ons word onderbreek en dan vergeet ons 
 dit wat ons in die gees ervaar het. ‘n Joernaal kan baie handig 
 wees om dan weer terug te kyk en te sien wat God besig is om te 
 doen te midde van ons besige lewens. 

Hierdie is ‘n aantal praktiese punte wat ons kan help om ons verhouding 
met God te ontwikkel. Kom ons kyk dan volgende na die tweede 
belangrikste verhouding in ons lewens:
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Verhouding # 2 - My eggenoot

Veronderstel jy is ‘n getroude persoon. Die volgende mees belangrike 
verhouding is die een tussen jou en jou huweliksmaat. Petro is my 
Hoërskool-liefde. Sy was sestien en ek sewentien toe ons mekaar 
ontmoet het. Dit was liefde met die eerste oogopslag en ek het nooit 
iemand anders liefgehad nie. Vir beide van ons is lojaliteit een van die 
waardes wat ons najaag en gee in ons verhouding. 
 Ons het almal al gesien wat se rampspoedige gevolge daar kan wees 
wanneer iemand nie hul huweliksmaat waardeer, versorg, of  tyd mee 
spandeer nie. Dit is baie belangrik dat ‘n paartjie ‘n gesonde, oop en rein 
verhouding handhaaf. Gereelde kommunikasie is nodig vir ‘n gesonde 
huwelik. In ons huwelik maak ons ‘n punt daarvan om ten minste 
een maal per dag kontak te maak. Ons hou daarvan om na hierdie 
kommunikasie-tyd te verwys as “rusbank tyd”. In hierdie seisoen van 
ons lewens het ons kinders onafhanklik geword en het hulle die huis 
verlaat vir studies, die getroude lewe of  loopbane van hul eie. Ons huis 
is nou ‘n leë nes.
 Dit maak dit vir ons nog makliker om ons eie lewens te lei. In die  
verlede was ons fokus rondom die grootmaak en versorging van ons 
kinders. Te midde hiervan het ons toé reeds ‘n punt daarvan gemaak 
om ons “rusbank tye” te hou. Petro was nog altyd ‘n huisvrou en ‘n 
wonderlike bedieningsmaat. Ek sou die huis in die oggende verlaat, 
kantoor toe gaan en later in die middag terugkeer ná bediening op 
straat net om weer saans voor te berei vir  bediening met kleingroepe, 
kerkdienste of  dissipelskap in die aande.
 Ons sou maklik ons lewens apart van mekaar kon lei. My vrou sou  
die huis bestuur en na die kinders omsien terwyl ek sou fokus op die 
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bediening, dissipelskap en die evangelisering van die Turke. Om hierdie 
rede het ons vroeg reeds in die bediening besluit om vir onsself  ‘n paar 
riglyne en beginsels neer te lê.  
 Wanneer ek tuis kom, los ek al die uitdagings, woede, teleurstellings  
en frustrasies van die dag buite die deur. Ons albei is daartoe verbind 
om nie ons frustrasies, teleurstellings en uitdagings wat ons gedurende 
die dag beleef  het, op mekaar of  op ons kinders oor te dra nie. Ons 
kinders was baie bewus van die feit dat die verhouding tussen ma en 
pa dié belangrikste verhouding in die gesin is, net ondergeskik aan ons 
verhouding met God.  
 Dit word uitgedruk op verskeie maniere volgens my kultuur. Ek is 
bewus daarvan dat hierdie volgende punte nie vir almal so belangrik is 
soos wat dit vir my is nie:
 
 • uitgaan-aande
 • rusbank tyd
 • saam eet

Ek weet ook dat my verbintenis tot gereelde uitgaan-aande slegs saam 
met my vrou, ‘n westerse of  Europees-Amerikaanse kultuele aktiwiteit 
is. Dit het gewerk en het ons gehelp met ons verhouding. Dalk beleef  jy 
nie dieselfde behoefte aan gereelde uitgaan-aande nie, afhangende van 
jou kulturele oriëntasie.

• Uitgaan-aande
Uitgaan-aande was ‘n baie algemene gebeurtenis in ons gesin. Vir ons 
het dit op ‘n Dinsdag geval. Die kinders het naderhand ook geweet dat 
ma en pa vanaand alleen uitgaan om tyd met mekaar te spandeer. Ons 
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het ‘n kinderopasser gereël om na die kinders om te sien. As beloning 
het ons vir hulle pizza bestel en hulle toegelaat om ‘n video te kyk. 
Hierdie het ook later vir hulle ‘n gewoonte geword.
 Op ‘n keer het ons seun Benjamin gevra of  dit nie die aand is wat ek 
vir Mamma uitvat nie. Ek het verbaas na hom gekyk en gevra ‘hoekom?’  
Hy vertel my toe dat hy reeds baie uitsien na die pizza en die video wat 
hulle daardie aand gaan geniet!  
 Hierdie aande het ‘n baie belangrike reddingstou vir my en Petro 
geword. Dit het ‘n tyd in die week geword waarin ons net rustig kon 
wees, reflekteer en sonder die kinders se teenwoordigheid die lug suiwer 
van enige dinge wat spanning of  ongerymdheid kon veroorsaak het. 
Dit het ons gehelp om gefokus te bly op ons huwelik. Nie een van ons 
het ooit aangeneem dat ons huwelik sonder werk suksesvol sou wees 
nie. Albei van ons was duidelik bewus van die feit dat die geheim tot ‘n 
blywende, liefdevolle huweliksverhouding, toewyding, harde werk en 
goeie kommunikasie vra.  

• Rusbank tyd
Nog ‘n gewoonte wat ons in ons daaglikse roetine gehad het, was 
“rusbank tyd”. Dit het al gebeur wanneer ek moeg van ‘n besige dag 
tuis gekom het, en Petro vir my koffie of  tee gemaak het. Die kinders 
het kom groet voordat hulle verder gaan speel het, en ek en Petro het 
gesels oor die dag se gebeure. Om ‘n gesonde gesin te hê, moet daar tyd 
saam met die gesin en jou huweliksmaat gespandeer word.

• Saam eet
In al ons reise oor die wêreld waar ons al baie gesinne in verskillende 
lande ontmoet het, was ons telkemale verbaas oor hoe min tyd gesinne 
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nog saam met mekaar spandeer. Een van die besluite wat ons as gesin 
geneem het, was om ten minste een ete per dag saam te eet. Dit was die 
absolute minimum waarmee ons tevrede sou wees. In ons samelewing 
vandag, is dit amper uitsonderlik wanneer gesinne nog rondom ‘n tafel 
aansit en ‘n ete saam geniet.  

Gesinne behoort ‘n punt daarvan te maak om saam te eet. 

Hierdie geleenthede moet plaasvind sonder enige selfone.

In ons huis word die gebruik van selfone of  enige elektroniese toestelle 
by die etenstafel verbied. Selfs as jy ‘n gas by ons aan huis is, sal ons jou 
vriendelik vra om jou selfoon weg te sit terwyl ons almal saam aan tafel 
is. Dit is eintlik ontstellend om te sien hoe baie ouers selfone gebruik 
om hul kinders mee besig te hou terwyl die gesin aan tafel is. Hierdie is 
iets wat ‘n slegte gewoonte geword het en ons keur dit baie sterk af, juis 
omdat dit die kommunikasie tussen gesinslede benadeel. Elektroniese 
toestelle moet nooit as ‘n kinderopasser gebruik word nie. 
 In die Bybel sien ons dat om ‘n maaltyd saam te geniet, ‘n voorbeeld   
van gesonde verhoudinge is. In die boek Openbaring nooi Jesus ons 
selfs uit om die deur van ons harte oop te maak, omdat Hy graag saam 
met ons ‘n maaltyd wil hou.84  Om saam met vriende en familie te eet, 
is ‘n baie algemene gewoonte in die Midde-Oosterse kultuur. Wanneer 
jy ‘n vriend besoek word jy uitgenooi om saam te eet.  
 Selfs in die bediening waarby ons tans betrokke is, is dit normaal 
vir  die Turks-sprekende Christene om ons te nooi om saam met hulle 
te eet wanneer ons hulle besoek. Om saam te eet is ‘n teken van die 
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 Maak tyd vir jou vrou, meneer! Maak seker dat jy haar minstens een  
maal per week uitneem. Dames, maak seker dat jy tyd maak om rustig 
by jou man te wees, oogkontak met hom maak en na dít wat op sy hart 
is, luister. Manne, los jou frustrasie, jou uitdagings en agressie buite die 
voordeur. Moenie dit op jou vrou of  kinders uithaal nie.  
 Wy jou daaraan toe om jou verhouding met jou huweliksmaat op te 
pas. Elke huwelik vra ‘n honderd persent toewyding, kommunikasie, 
aandag en werk. Die voordele is hemels.

Om dit prakties te maak

Ons is nou al meer as 30 jaar gelukkig 
getroud en daarom reken ek dat ons, nou 
ons, persoonlike opinies en waarnemings 
kan deel oor hoe om in ‘n gesonde 
huweliksverhouding te wees. A gelukkige 
huwelik gebeur nie sommer vanself  nie. 
Dit verg toewyding en harde werk. Hierdie 
hoofstuk is egter nie ‘n hoofstuk oor 
huweliksberading nie. Die volgende paar punte poog net om jou te 
help om jou  huweliksverhouding te koester en op te pas:

1. Kommunikeer:  Ek verstaan dat daar baie huweliksmaats is wat 
albei deesdae voltyds moet werk om die pot aan die kook te hou, 
en derhalwe is dit ‘n uitdaging om by mekaar te kan uitkom. Ek en 
Petro het onsself  verbind tot gereelde, eerlike kommunikasie met 
mekaar. Dit is belangrik om tye hiervoor in te ruim. Ons noem dit 
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gemeenskap wat ons met mekaar het. Om ‘n ete vir besoekers voor te 
berei is ‘n teken van aanvaarding en liefde. Hierdie is die gewoonte in 
die Midde-Ooste.  
 Om tyd saam te spandeer, hetsy op ‘n rusbank terwyl jy ‘n koppie 
tee drink, of  om ‘n tafel ‘n maaltyd met geliefdes te geniet, is van die 
uiterste belang om so ‘n verhouding te koester en te handhaaf.

Dit is nie die kinders nie

Ons het al met baie families te doen gekry waar die vrou aan haar man 
kommunikeer dat hy die tweede belangrikste persoon in haar lewe is. 
Vir hierdie vrouens is die belangrikste mense in haar lewe, haar kinders. 
Hierdie tipe verbintenis lei gewoonlik tot spanning.  
 Dit gaan verseker probleme veroorsaak as ‘n huweliksmaat haar 
verhouding met haar kinders op dieselfde prioriteitsvlak of  selfs hoër 
plaas as haar verhouding met haar man.  
 Miskien het jy ‘n huis vol kinders - klein mensies wat vir jou lief  
is. Indien dit so is, het jy steeds nodig om toegewyd te wees tot die 
heel belangrikste verhouding waarin jy jouself  bevind. Hierdie is 
nie die verhouding met jou kinders nie. Dit is die verhouding met 
jou huweliksmaat. Die kinders moet weet dat daar liefde, respek en 
aanvaarding is tussen hulle ma en pa.  
 Die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is nie geld of  ‘n 
huis of  klere nie; dit is om hulle ma of  pa onvoorwaardelik lief  te hê. 
Wanneer ‘n kind die liefde tussen ‘n ma en ‘n pa sien en beleef, gee dit 
hom of  haar ‘n gevoel van sekuriteit, vrede en veiligheid, en dit is wat 
hulle nodig het om hul eie gesonde verhoudings te kweek.   
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ons “rusbank tyd”. Na afloop van ‘n besige dag, sit ons saam op die 
bank en gesels met mekaar oor ons dag.  

2. Uitgaan-aande: Ek het reeds vroeër in die hoofstuk hierna 
verwys, maar ek wil dit graag weer uitlig. Wanneer jy jou huweliksmaat  
uitneem, gryp dit aan as die geleentheid om alleen saam met die 
persoon waarmee jy jou hele lewe deel, te wees. Gaan doen iets wat 
albei van julle geniet. Kry ‘n kinderoppasser om na die kinders om te 
sien en gaan geniet die uitkomkans. Trek mooi aan vir ‘n ete, woon 
‘n opvoering by, gaan stap net ‘n ent, of  hou selfs ‘n romantiese 
piekniek. Daar is baie dinge wat ‘n mens kan doen: die punt is om 
alleen saam uit die huis te gaan en die kinders in iemand anders se 
sorg te laat vir ‘n paar ure elke week.

3. Bid saam: Dit is skokkend om te hoor hoe min paartjies daar is 
wat nog saam bid. Ek vertrou dat jy en jou huweliksmaat albei ‘n 
persoonlike verhouding met Jesus het. Indien dit so is, is jy geseënd 
en bevoorreg. Gebruik hierdie seëning om saam en vir mekaar te 
bid. Hoe nader julle elkeen afsonderlik aan God beweeg, hoe nader 
sal julle na mekaar beweeg.  

4. Skoon lug: Hou die lug skoon! Moenie toelaat dat julle verskille 
en misverstande soos ‘n muur tussen julle kom nie. Eerder as om 
dit uit te stel, wees vasberade om dit vinnig uit te sorteer. Die Bybel 
moedig ons aan om te vergewe en nie toe te laat dat die son oor ons 
woede sak nie. Hierdie is baie goeie raad. Moet nooit kwaad gaan 
slaap nie, dis aaklig!   
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5. Wedersydse respek: Enigeen in ‘n langtermyn verhouding sal 
met my saamstem dat respek vir mekaar baie belangrik is. In ons 
verhouding het ek en Petro reëls neergelê oor hoe ons moet optree 
wanneer ons van mekaar verskil: ons aanvaar dat ons van mekaar 
mag verskil, of  soos die Engelse dit stel, agree to disagree. In ‘n 
perfekte wêreld sal almal altyd met mekaar saamstem. In hierdie 
wêreld is dit heeltemal anders.

6. Hou by die reëls: Daar is sekere reëls wat moet geld wanneer dit 
by geskille kom:

• Moenie mekaar se karakter aanval nie.
• Moenie mekaar verkleineer nie.
• Moet nooit mekaar met egskeiding dreig nie.
• Wanneer julle voor die kinders argumenteer, maak seker dat  
  julle ook voor die kinders vrede maak.
• Moenie vuil taal gebruik nie.
• Wees die een wat eerste jammer sê.

Dalk is daar nog punte wat jy hierby kan voeg. Maak gerus so en pas 
hulle toe. Bou aan jou verhouding met jou huweliksmaat en waardeer 
daardie spesiale persoon wat God in jou lewe geplaas het.

Verhouding # 3 - DIE KINDERS

As jy getroud is, kinders het, en ‘n Christen is, is die derde belangrikste 
verhouding dié met jou kinders.
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Op soek na balans

As ‘n pa, moes ek leer om tyd te maak om met my kinders te spandeer. 
Ons is geseënd met drie seuns. Ek onthou met die aankoms van ons 
eersteling dat dit vir my as jong pa, ‘n uitdaging was om ‘n balans in my 
daaglikse skedule te vind. Ons het daarvan gehou om georganiseerd te 
wees.  
 As ‘n enkel persoon is jy in beheer van jou tyd. Die oomblik wat jy 
trou, is daar skielik ‘n ander persoon in jou lewe wat aandag nodig het. 
Dit kan tot spanning lei, siende dat jy gedurig die balans moet vind 
tussen tye met jou huweliksmaat en tye vir jouself. 
 Sodra jy hierdie fyn balans bemeester het, word jy geseën met ‘n 
nuwe lewe wanneer jy die geboorte van jou eerste kind verwelkom. 
Saam met hierdie seën kom verseker baie uitdagings. Die uitdaging wat 
ek beleef  het met die geboorte van ons seun, was om tyd vir myself  te 
vind tussendeur al die ander dinge wat rondom my gebeur het. Met die 
geboorte van ons eersteling, was ek en my vrou bybelskool studente. 
Ons het pas die korporatiewe wêreld verlaat en was daartoe verbind 
om as voltydse bedienaars opgelei te word. 
 Ons was gelukkig getroud, die lewe was goed vir ons, en al was ons 
met tye finansieël uitgedaag en moes ons in geloof  leef, was ons steeds 
lief  vir mekaar. Toe my seun gebore is, moes ek ewe skielik tyd maak vir 
nog iemand in my lewe. Ek wou graag ‘n goeie en goddelike pa wees - 
die tipe pa wat my seun in sy lewe nodig het. Ek was op ‘n sending om 
balans in my lewe te vind. 
 Die meeste ouers, veral nuwe ouers, sal met my saamstem dat kinders 
nie met ‘n handleiding kom nie! Wanneer jou eerste kind gebore word, 
is daar nie ‘n handleiding om jou te leer hoe om die beste ouer te wees 
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nie. Alle ouers leer deur hulle foute en beproewinge. Dit het vir ons 
ook gegeld! Skielik het ons verskillende rolle in ons lewens gehad, en 
moes ons die balans vind as man en vrou, pa en ma en bybelskool 
studente. Voeg hierby die sosiale lewe van ‘n normale gesin en die soeke 
na balans in al hierdie verskillende verhoudinge kan nogal ‘n uitdaging 
wees. Met verloop van tyd raak jy meer ervare, kry jy die ritme van jou 
lewe, en begin jy vorentoe gaan en dan... arriveer die tweede kind!

Wanneer kompartemente deurmekaar raak

Meeste mans deel hulle lewens op in verskillende kompartemente:  daar 
is een vir die vrou, een vir die rol van man, een vir ontspanning, een vir 
vriende, en sport, ensovoorts.   
 Ek het gedink ek het alles mooi uitgewerk gehad! Na ‘n paar maande 
van sukkel, het ek my balans gevind. Maar soos dit in die lewe gaan, net 
wanneer jy jou balans vind, verloor jy dit weer. Vir my het dit gebeur 
met die geboorte van ons tweede seun, Benjamin.  
 Skielik was my lewe weer deurmekaar en moes ek sukkel om die 
korrekte balans te vind tussen tye met my vrou, my kinders, die bediening 
en myself. Toe ons derde seun gebore is, het ek by die punt gekom waar 
ek maar net saam met die stroom gevloei het. Ek het besef  dat dit nie 
altyd werk om alles perfek uitgewerk en in verskillende kompartemente 
te hê nie. Hulle is meeste van die tyd deurmekaar! 
 Dit is hierdie uitdagings wat my en my vrou laat besef  het ons moet 
sekere beginsels in plek kry in terme van verhoudinge, veral met dié 
met ons kinders. Hoe maak jy tyd met elke kind wanneer dit alreeds 
uitdagend is om gesonde tye aan jou huwelik en groeiende bediening te 
spandeer?

FLOREER WAARDEER JOU VERHOUDINGS
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Om dit prakties te maak

Ons het ‘n paar beginsels geïdentifiseer om ons te help om ‘n gesonde 
verhouding met ons kinders te handhaaf:

1. Roetine: Dit is belangrik om toegewyd te wees in die handhawing 
van ‘n daaglikse roetine en ritme wanneer ons interaksie het met ons 
kinders. Hierdie roetine bied aan hulle sekuriteit.
2. Aangesig tot aangesig: Spandeer elke dag tyd met jou kind, 
van aangesig tot aangesig. Wanneer jy met elke kind alleen speel 
of  tyd spandeer, bewys dit vir daardie kind dat hy of  sy vir jou 
belangrik is.
3. Doen lekker dinge saam:  Maak tyd om lekker dinge saam met 
al jou kinders te doen; gaan stap saam in ‘n woud of  in die 
berge, gaan vang vis of  ry fiets, speel in die tuin of  gaan selfs saam 
na ‘n winkelsentrum. Wanneer ‘n pa met sy kinders tyd spandeer, 
gee dit ook vir die ma ‘n blaaskans.
4.  Bid saam met hulle: Maak tyd in jou daaglikse roetine om 
saam met jou kinders te bid. Vir ons het dit gewerk om in die aand 
met slaaptyd, saam met hulle en vir hulle te bid.
5.  Wees teenwoordig: Wanneer jy met jou kinders interaksie het, 
maak seker jy is regtig teenwoordig en dat jou selfoon afwesig is.  
Hierdie is ‘n kosbare tyd: moenie toelaat dat iets dit onderbreek nie.
6.  Wees die ouer:  ‘n Ouer kan nie altyd ‘n kind se beste vriend wees 
nie. Kinders het ouers nodig; ‘n ouer hoef  nie altyd gewild te wees 
nie, maar ‘n ouer moet altyd die regte ding doen. Gee jou kinders 
leiding, wees lief  vir hulle en help hulle om op die regte pad te bly 
deur vriendelike terregwysing. 
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Soos wat ons kinders groot word, benodig hulle nie meer so baie   
persoonlike aandag nie. Soos wat die verhouding verander, spandeer 
mens op ‘n ander manier gereelde tyd met hulle. As jy hierdie riglyne 
volg, sal  jou kinders weet jy is lief  vir hulle en hulle is belangrik vir jou. 

Verhouding # 4 - FAMILIE, VRIENDE EN KOLLEGAS

Kom ons beweeg aan na die volgende belangrike vlak van verhoudings 
in ons lewens. Hierdie kategorie is met familie, vriende en kollegas.

Sosiale media

Redelik onlangs het Petro se broer, Julius, ‘n massiewe hartaanval gehad. 
Ons het geen idee gehad wat gebeur het nie, maar ons het die volgende 
dag daarvan te wete gekom deur ‘n “Facebook” boodskap van een van 
sy kinders. Na ‘n paar dol oproepe, het ons verneem dat hy buite gevaar 
is. Ons was nogal ontsteld oor die feit dat ons hiervan te hore moes 
kom deur sosiale media. Na verdere navrae het ons uiteindelik by Julius 
se jongste dogter uitgekom wat aanvanklik hierdie boodskap geplaas 
het. Sy het erken dat sy die boodskap geplaas het sonder om te dink dat 
sy liewer eers al die broers en susters persoonlik moes laat weet het. Sy 
het gedink dat as sy dit op Facebook plaas, 
sou almal daarvan weet.  
 Hierdie is maar net ‘n weerspieëling 
van die realiteit waarin ons vandag leef. 
Persoonlike verhoudinge en vriende word 
gemeet en bepaal deur die aantal “likes” 
wat jy op sosiale media platforms ontvang. 
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Ek wil dit baie duidelik maak dat die vriende op enige sosiale media 
platform nie ware vriende is nie. 
 Ware vriende is fisiese mense waarmee jy oogkontak kan hê en by 
wie jy fisies betrokke is. Deesdae is dit ‘n hartseer verskynsel om te 
sien hoe lui mense geword het om fisies betrokke te wees by hul regte 
vriende. Dit behoort nie so te wees nie. Sosiale media kan nooit die 
waarde van fisiese persoonlike vriendskappe vervang nie.  
Roger Patulny, ‘n Assistent Professor van Sosiologie aan die Universiteit 
van Wollongong in Australië, het die volgende gesê:  
     

Australiërs raak al hoe meer fisies geïsoleerd. My vorige navorsing het 
gedemonstreer dat persoonlike ontmoetings aan die afneem is en dit word 
vergesel met die toename in tegnologiese kommunikasie. Sosiale media het 
fisiese interaksie vervang. Byna alle verhoudinge word tans deur sosiale 
media beïnvloed. 85

Ek betwis nie die positiewe aspek van sosiale media nie. My besorgdheid 
is met die gewoonte om egte, fisiese vriendskappe en verhoudinge te 
vervang met kunsmatige, kits verhoudinge wat ons teëkom op sosiale 
media. My beroep op elke leser is dat ons toegewyd sal wees om dit eg 
en persoonlik te hou. Dit vra vir ekstra moeite en toewyding.
 Die feit is, ons kan hoe toegewyd wees om ons verhoudinge te laat 
ontwikkel, te bou en te voed, maar as die ander persone nie dieselfde 
toewyding het nie, sal dit uiteindelik spanning in daardie verhoudinge 
bring.
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Ons is geroep tot ‘n leefstyl van gee en ontvang. 86 

Ons almal weet dat die lewe nie net uit swart en wit bestaan nie. Daar 
is baie oomblikke in ons lewens waar ons nie altyd klaarigheid het oor 
wat ons te doen staan nie. 

Wat as...?

Daar is baie “wat as” situasies. Kom ons kyk na ‘n paar.

Wat as ek ‘n enkelouer of  geskei is?
 
Ek het ontsaglike respek vir enkelouers. Volgens my is hulle die helde 
van vandag se tye wat geen krediet ontvang nie. Slegs ‘n enkelouer sal 
verstaan hoe moeilik dit is om ‘n huishouding te bestuur, na kinders om 
te sien, ‘n voltydse werk te hê en ‘n sosiale lewe te handhaaf. 
 Vir ‘n enkelouer is die belangrikste verhouding die verhouding met  
God, daarna met die kinders en dan met die ander mense in sy of  
haar lewe. As jy geskei is met kinders, en jy is nog in kontak met die 
pa van jou kinders, het jy nodig om ook ruimte te maak vir hierdie 
verhoudingsituasie. Dit is hier waar dit ingewikkeld raak in terme van 
die stryd om toesig oor die kinders.  
 Kinders het ook die reg om tyd saam met die ander ouer te spandeer 
en daarvoor sal jy begrip moet hê. Dan is daar die grootouers aan beide 
kante. Ek besef  dit is nie so eenvoudig nie, maar hou moed. Maak tyd 
en plek in jou lewe vir die belangrike verhoudinge en beplan dinge daar 
rondom. Wat ookal jy doen, waak daarteen om jouself  te isoleer.
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vriende. Dit is ‘n beginsel in ons lewe om ‘n noue band met ons ouers 
te behou en aan die  verhouding te bou. Omdat hierdie verhouding 
belangrik is vir ons, sorg ons dat ons tyd daarvoor maak. 
Dit is vir ons een van die grootste opofferings om so vêr weg te wees 
van ons ouers, geliefdes en familie. Om hiervoor op te maak, is ons 
toegewy daaraan om in kontak met ons ouers te bly. Dit beteken dat 
ons ook ons kinders aanmoedig om met hul grootouers in kontak te 
bly.  
 As jy ‘n enkelouer is, maak seker dat jy tyd met jou ouers spandeer. 
Indien jou ouers geskei is, maak nog steeds tyd om met hulle elkeen 
gereeld tyd te spandeer. Gereeld kan een maal per week beteken of  
selfs een maal per maand. Dit bly belangrik dat jy tyd met jou ouers 
spandeer.
 As jy nog jonk is en die verhouding tussen jou en jou ouers het 
skade gely, bid vir hierdie verhouding. Ouers 
is nie perfekte mense nie, ons maak foute. 
Geen handleiding het jou geboorte vergesel 
nie; ons probeer ouerskap op ons eie manier 
hanteer, en daardie paadjie lei dikwels tot 
foute. Verbind jouself  daartoe om die verhouding met jou ma en pa ‘n 
hoër prioriteit in jou lewe te maak.  

Vergifnis

My verhouding met my pa was nie van die beste nie. Vir ‘n groot deel 
van my lewe as jongmens was daar baie spanning tussen ons. Later, toe 
my pa tot bekering gekom het en ek in my geloof  gegroei het, moes 
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Wat as ek verloof  is?

Vir die verloofde persoon sal die verhouding met die geliefde opskuif  
in die prioriteitslys, net onder die verhouding met God. Hierdie is ‘n 
belangrike verhouding in jou lewe en om dit te laat werk gaan jy tyd 
daarin moet belê. Dit is hier waar ouers terugtree en ruimte maak vir 
die toekomstige eggenoot. 

Wat as ek enkellopend en onafhanklik is?

Daar is min mense so besig soos enkellopendes. Hul program is vol en 
hulle het min vrye tyd beskikbaar. As jy so ‘n persoon is, hou jou ouers 
in gedagte. Jy het nodig om gereeld met hulle in kontak te wees. Net 
soos wat jy tyd maak vir sosialisering met vriende en kollegas, behoort 
jy tyd te maak vir jou ouers. Hierdie is die regte ding om te doen. Fokus 
ook op verhoudinge wat jou opbou en bemoedig.
 Ek glo dis goed om ‘n paar belangrike verhoudinge te identifiseer 
en  jou tyd en energie daarop te spandeer, eerder as om met almal te 
probeer vriende wees sonder enige ware, diep vriendskappe.                  
 Ek en Banie is nou al meer as veertig jaar vriende, want albei van ons  
is toegewy aan die koestering en opbou van ons vriendskap. Hierdie 
vriendskapsband is al baie jare vir my ‘n groot seën.

Onthou die ouers

Soos wat kinders ouer word, is hulle geneig om hulle verhouding met 
hulle ouers te begin afskeep in die lig van hul verhoudinge met hul 
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Dit bly belangrik 
dat jy tyd met jou 

ouers spandeer.
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duidelik. Eer jou vader en jou moeder.90 Hierdie opdrag om ons ouers 
te eer, is onvoorwaardelik. Die Bybel praat nie van perfekte model-
ouers of  oor ouers wat ons nooit enige 
onreg aangedoen het nie. Nee, die opdrag 
is duidelik en ondubbelsinnig dat jy jou 
ouers moet eer ten spyte van wie hulle is 
of  wat hulle aan jou doen.

Ek hou nie van jou nie...

Ek loop die gevaar om die indruk te skep dat ek in ‘n perfekte 
verhouding is met almal wat ek ken. Ek wil dit net duidelik stel dat ek 
iemand is wat graag in ‘n goeie verhouding wil wees met almal in my 
lewe. Ongelukkig is die realiteit dat nie almal wat ek ontmoet van my 
hou nie.  
 ‘n Paar jaar gelede, terwyl ek die voorsitter van die komitee van ons  
kompleks in Pretoria, Suid-Afrika, was, was ek verantwoordelik vir die 
bestuur van die 23 wooneenhede.  
 Ek en een van die lede op die komitee het ‘n argument gehad. In ‘n 
poging om ‘n oplossing daarvoor te kry, het ek en ‘n paar ander lede 
van die komitee haar een aand gaan besoek. Gedurende die gesprek 
rondom die tafel, het Hilda opgehou praat, my reguit in die oë gekyk en 
voor al die ander komitee lede gesê:  “Martin, ek hou nie van jou nie!” 
 Haar woorde het ‘n groot letsel op my hart gelaat. Dit was nie lekker 
om te hoor nie, veral vir iemand soos ek wat gedink het almal hou van 
my. Daar was werklik niks wat ek kon doen sodat sy van my sou hou 
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ek leer om my pa te vergewe en was ek ingestel om ‘n mooi, intieme 
verhouding met hom te begin.  
 Jesus het gekom sodat die weg vir ons gebaan kon word om met ons 
Hemelse Vader versoen te wees. Ons as mens staan skuldig en verdien 
eintlik die dood en ewige verdoemenis van God en het daarom geen 
reg om voor God te staan nie.87 Ons verdien die straf  vir ons sonde.  
Jesus Christus het deur Sy liefde en genade die prys vir ons sonde 
betaal en het dit vir ons moontlik gemaak om met ons Hemelse Vader 
versoen te wees.88 Ons Hemelse Vader is lief  vir ons en begeer om ‘n 
intieme verhouding met ons te hê. As God ons kon vergewe vir ons 
oortredinge, moet ons ook ander wat teenoor ons sondig, vergewe. Ek 
moes my pa vergewe vir die onreg wat hy aan my en ons gesin gedoen 
het. Dit was slegs deur vergifnis wat ek vryheid kon verkry. Soos wat ek 
my pa vergewe het, het ons verhouding herstel. 

Die ou kerkvader Polycarp het gesê:

As ons by die Here pleit om vergifnis, behoort ons ook te vergewe; want ons 
staan voor die oë van ons Here en ons God, en “ons gaan almal eendag voor 
die regterstoel van Christus verskyn, en elkeen van ons gaan rekenskap van 
onsself  moet gee.” 89 

Miskien bevind jy jouself  in ‘n soortgelyke situasie en voel jy dat jy 
die reg het om seergemaak te voel. Dalk is jy op ‘n plek van pyn en 
verwerping in jou verhouding met jou ouers. Ek wil jou aanmoedig om 
hulle te vergewe en met hulle versoen te raak. Die Bybel se opdrag is 
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nie; om daaroor te redeneer sou nie gewerk het nie. Ek moes dit net 
aanvaar, respekteer en verwerk.
 Van kindertyd af  was ek in ‘n redelike slegte verhouding met een 
van my naaste familielede. Soos die jare verbygegaan het, het ons al 
verder van mekaar af  wegbeweeg. Ons het nie baie interaksie met 
mekaar gehad nie, maar ek wou nog altyd in ‘n goeie verhouding met 
haar wees. Na soveel jare en baie pogings om in ‘n goeie verhouding 
met haar te staan, is ons vandag nog steeds verwyder van mekaar.   
 Ek moes vrede maak daarmee dat sy nie daarvan hou om met my 
tyd te spandeer nie en dat sy my nie in haar lewe wil hê nie. Nadat ek 
dit aanvaar het, kon ek aanbeweeg. 
 Jy kan niemand dwing om vir jou lief  te wees, van jou te hou of  
by  jou te wees nie. In ons familie word ons gereeld met hierdie tipe 
situasies gekonfronteer. 
 Die Bybel is baie duidelik oor wat ons in sulke situasies moet doen. 
Dit moedig ons aan, om so vêr as wat dit moontlik is, in vrede met 
ander mense te leef.91 

Ons moet ‘n lewe van vrede in ons verhoudings najaag, 
en nie van haat, wraak of onvergifnis nie. 

‘n Gedagte oor konflik 

Waar daar ookal twee mense bymekaar is, sal daar altyd twee verskillende 
opinies oor enige saak wees. In enige verhouding, sal jy waarskynlik 
konflik ervaar. 

 Daar is verskillende maniere om konflik te hanteer en hoe ons dit  
gaan benader hang af  van ons emosionele intelligensie. As iemand wat 
onderdanig is aan Jesus Christus se lering, laat ek myself  deur Bybelse 
beginsels lei. Ek weet dat dit ware en regverdige beginsels is en ‘n 
gesonde gids om my lewe rigting te gee, veral in tye van konflik.
 Hier is ‘n paar Bybelse beginsels wat my al gehelp het in      
verhoudingsake:

 1.    Doen aan ander wat jy aan jouself  gedoen wil hê.92 
 2.   Verwyder eers die balk in jou eie oog, voordat jy die splinter in    
  iemand anders se oog verwyder.93 
 3.    Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.94

 4.   Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, maar besleg ‘n 
  saak so gou as moontlik.95 
 5.   ‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af.96 

‘n Paar maande gelede het ‘n goeie Turkse vriend en sy vrou, wat baie 
nou saam met ons in die bediening betrokke was, besluit om van ons af  
weg te stap. Hy het verskeie redes aangevoer hoekom hy nie meer saam 
met ons in die bediening wou werk nie. My vriend het ‘n probleem met 
woede uitbarstings  en nadat ek hom daaroor gekonfronteer het, het hy 
geweier om dit te erken of  om dit uit te sorteer. Hy het eerder verkies 
om ons vriendskap te beëindig en uit ons lewens te verdwyn. 
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 Geen ingrypingspoging van my kant, of  van gerespekteerde 
gelowiges in ons gemeenskap, kon hom anders oortuig nie. Nadat ek 
my bes probeer het om hierdie situasie op te los, moes ek aanvaar dat 
ons vriendskap tot ‘n einde gekom het. Vir my en Petro was hierdie ‘n 
baie pynlike proses en ons het lank getreur oor hierdie vriendskap wat 
eens op ‘n tyd heg en kosbaar was.
 In hierdie situasie het konflik die vriendskap vernietig, en my vriend 
het besluit om eerder weg van die verhouding te beweeg, as om die 
konflik te probeer oplos. Maar daar is verhoudings waarvan jy nie net 
eenvoudig kan wegstap nie en jy toegewyd moet bly en daaraan moet 
werk. Dis soos die verhouding met jou huweliksmaat of  jou kinders. 
Daar sal nooit ‘n tyd kom waar jy vir jou kind sal sê dat hy nie meer jou 
kind is nie. Jy mag verskille hê, maar jy kan nooit hierdie band afsny nie. 
Jou kind sal altyd jou kind wees deur verwantskap, afkoms en bloed.
 Op dieselfde manier het ek en Petro onsself  daartoe verbind om  
nooit die woord “skei” in ons verhouding te gebruik nie. Dit was net 
nooit ‘n opsie nie. Vir ons is die huweliksverhouding nie iets waarvan 
ons ooit kon wegstap nie, en ons moes getrou hieraan werk. 
 Die omvang van konflik oplossing is baie wyd en diep, en ek kan 
geensins aan jou ‘n volledige gids aanbied wat jou sal toerus om dit altyd 
op die regte manier te hanteer nie. Maar ek kan met jou ‘n paar punte 
deel wat in my lewe en bediening gehelp het om konflik te hanteer.

1. Bid - Voordat ek in ‘n konfliksituasie betrokke raak, moedig ek 
  al die betrokkenes aan om saam te bid. Ek weet hierdie voel 
  dalk nie altyd van pas nie, maar deur saam te bid is almal in 
  ooreenstemming dat daar ‘n hoër mag is en dat ons vir God, 
  deur Sy Heilige Gees, uitnooi om beheer te neem van hierdie 
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  situasie terwyl ons ‘n oplossing soek. As jy jouself  in ‘n 
  konfliksituasie bevind waar een van die partye ‘n ongelowige is, 
  kan jy steeds in jou hart bid en die Here vra om jou te help en 
  te lei terwyl jy ‘n oplossing probeer vind.
 
2. Wees kalm - Moet nooit ‘n konfliksituasie in woede betree 
  nie. As die situasie oorlaai is met emosie of  woede, maak seker 
  dat die betrokkenes eers kalmeer voordat julle enigsins 
  voortgaan. Sou emosies weer opvlam, is dit beter om eers ‘n 
  pouse te neem voordat daar verder gegaan word. 

3. Luister - Voordat jy jou opinie wil lewer of  jou gevoelens wil 
  deel, neem ‘n oomblik en luister eers na al die betrokke partye. 
  Dit sal jou ‘n beter begrip van die saak gee en jou help om ‘n 
  goeie perspektief  daaroor te kry voordat jy jou punt maak. Om 
  te luister, het jy nodig om stil te wees. Moenie die ander persoon 
  in die rede val terwyl hy of  sy die saak bespreek nie. As jy stil 
  bly, sal jy wel die kans gegun word om jou kant van die saak te 
  stel.
 
4. Probeer verstaan - Dit is baie belangrik om jouself  in die plek 
  van die ander persoon met wie jy in konflik is, te plaas. Probeer 
  om na die situasie te kyk vanuit hulle perspektief. 
5. Identifiseer die “gevoelens” - In enige soort konflik is daar  
  sekere emosies betrokke. Hierdie gevoelens sal die gesindheid 
  van die persoon met wie jy in konflik is, of  die situasie self, raak. 
  Probeer om hierdie gevoelens te identifiseer deur toepaslike 
  vrae te vra, soos:
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   a.  Wat het jy gevoel toe ek vir jou gesê het...?
   b.  Hoe het ek jou laat voel toe ek so en so opgetree het...?
      Ek het al beleef  dat my optrede mense anders laat voel as wat 
  ek bedoel het, en daarom is dit belangrik om hierdie emosies 
  te identifiseer en op te klaar. Baie keer beleef  ‘n mens ‘n situasie 
  heeltemal anders as wat die ander persoon se bedoeling was.
 
6. Identifiseer die probleem – Wanneer daar eers ‘n naam vir die 
  probleem is, kan jy op die oplossing vir die probleem begin 
  fokus. Die betrokke partye kan dan besef  dat dit nie persoonlik 
  is nie, en dan kan ‘n oplossing gevind word.
 
7. Die oplossing - Met die probleem geïdentifiseer, kan die 
  betrokkenes nou vorentoe beweeg om ‘n oplossing te vind. 
  Hierdie plan van aksie skep hoop en ‘n nuwe toewyding aan die 
  verhouding. As albei partye ooreenstem met die oplossing, kan 
  hulle mekaar verantwoordbaar hou terwyl hulle die verhouding 
  verder ontwikkel.  
 
8. Sê dat jy jammer is - Dit is belangrik om jou foute te erken,  
  maak nie saak hoe nietig dit is nie. Sê dat jy jammer is; vele 
  konfliksituasies kan onmiddelik opgelos word wanneer een van  
  die partye sy of  haar fout erken en daardie goue woorde “Ek is 
  jammer!”, sê.

9. Moenie uitstel nie - Moenie ‘n konfliksituasie ignoreer nie. Dit
  vergiftig net die fontein en lei tot bitterheid en haatdraendheid. 
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97 Efesiërs 4:26

  Sodra jy in ‘n konfliksituasie kom, slaan dadelik daarop ag. Dit 
  sal nie net verdwyn omdat jy dit ignoreer nie. Daar word gesê 
  dat tyd wonde genees, maar as dit by konflik kom, begrawe tyd 
  net die bitterheid en haatdraendheid onder beton. Hierdie het 
  dan die potensiaal om eendag in die toekoms in jou gesig te  
  ontplof, as jy nie hieraan aandag gaan gee nie.  
          Daarom moedig die Bybel ons aan om nie die son oor ons 
  toorn te laat sak nie97 en om seker te maak dat ons probleme 
  in ons verhoudings dadelik uitsorteer. Soos ek vroeër genoem 
  het, as die ander party nie belangstel in versoening nie, moet jy 
  dit respekteer en die situasie aan God oorgee. Hy sal dit op Sy 
  tyd en Sy manier hanteer.
 
10. Betrek ‘n bemiddelaar  - Soms kan die betrokke partye nie 
  saamstem oor die weg vorentoe nie. Hulle bevind hulself  op ‘n 
  plek waar hulle geen uitkoms sien nie. Hier is waar ‘n 
  bemiddelaar benodig word. Die bemiddelaar moet deur beide 
  partye aanvaar word. Dit moet iemand wees wat neutraal sal bly 
  en gewillig is om geduldig en onpartydig te luister na alle 
  betrokke aspekte. Die bemiddelaar sal dan moontlike voorstelle 
  maak vir ‘n oplossing vir die konfliksituasie.

Moenie wegskram van konflik in verhoudings nie. 
Wanneer dit op die regte manier hanteer word, sal dit die 

verhouding versterk.

FLOREER WAARDEER JOU VERHOUDINGS
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Wees geduldig, dit neem harde werk om ‘n verhouding te ontwikkel en 
te bou. Dit is deurlopende werk met enorme voordele.

Die pad van genesing

‘n Hele paar jaar gelede het my ouers ons in Turkye kom besoek. Ek en 
my pa het op ‘n reis na al die verskillende Bybelse plekke gegaan. Die 
een aand het ons aan die kus van die Swart See by die stad Rize gestop 
en ‘n ete op die dak van die hotel se restaurant geniet. Ons was uitgeput 
na ‘n lang dag se besienswaardighede. Ek onthou nog dat ek vir my vis 
vanuit die area bestel het, terwyl my pa ‘n Turkse vleisgereg bestel het. 
Net voordat ons kos opgedaag het, het my pa my liefdevol aangekyk. 
Sy oë het vol trane geskiet  en hy het my net daar om vergifnis gevra vir 
die onreg wat hy my in die verlede aangedoen het.  
 Dit was ‘n baie spesiale oomblik. Alhoewel ons albei toe reeds  
wedergebore Christene was, het ons nooit oor die pyn en hartseer van 
sy drankprobleem gepraat nie. Ek het my pa al vroeër vergewe vir sy 
dade, maar hy het tot op daardie stadium nog nooit sy drankprobleem 
erken en my om vergifnis gevra vir die pyn en seer wat dit veroorsaak 
het nie. Dit is wat daardie geleentheid op die hotel se restourantdak 
so spesiaal gemaak het. Met trane in my oë kon ek my vergifnis gee; 
hy het dit aanvaar, ons het  omhels en gehuil en ‘n goddelike oomblik 
ervaar waarin die Heilige Gees ons harte verenig en herstel het. Dit is 
‘n oomblik in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie - die oomblik waarin 
‘n pa vergifnis vra en ‘n seun dit aanvaar en hom kan vergewe. 
 Miskien bevind jy jouself  in ‘n situasie waar jy nodig het om ‘n 
ouer of  ‘n kind te vergewe. Moet dit nie uitstel nie. Herstel daardie 
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verhouding. God wil hê dat ons met mekaar versoen moet wees, soos 
wat ons met ons Hemelse Vader deur Jesus Christus versoen is. 

Moenie ‘n vullisdrom wees nie!

Spandeer jy tyd met mense wat jou opbou en bemoedig, of  gebruik die 
mense in jou lewe jou oorwegend as iemand op wie hulle hul probleme 
kan uitstort? Dit is eerbaar van jou om te bemoedig, te luister en mense 
op te bou en soms ‘n skouer te wees waarop hulle kan huil. As hierdie 
tipe verhoudinge tans die enigste verhoudinge in jou lewe is, is dit 
ongesond. 

Ek glo die geheim in ons benadering tot gesonde verhoudings 
is om onsself te omring met mense wat vir ons lief is, in ons 

glo, ons opbou en ons bekragtig.

Die lewe is kort. Moenie jouself  aan langtermyn mishandeling in 
verhoudinge blootstel wat jou net afbreek en jou nie opbou nie. Soos 
wat jy verhoudinge aanpak, bly biddend oor die mense met wie jy elke 
dag in kontak is, en nie ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus 
het nie. Wat moet jou benadering tot hulle wees? Sal jy daardie vriend 
of  kollega kan wees wat Jesus Christus bekendstel aan iemand wat 
vryheid, ewige lewe en vrede in sy lewe begeer? Verhoudings vereis 
toewyding, lojaliteit en begrip. Dit is soos ‘n kampvuur wat aan die 
gang gehou moet word. Maak seker jy gee genoeg aandag aan die 
verhoudinge wat belangrik is in jou lewe. 
 Hierdie beginsels het vir ons gesin gewerk. Dit het ons gehelp om 
tydens die verskillende ouderdomme en groeifases van ons kinders 
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se lewens steeds goeie verhoudinge met hulle te kon handhaaf. Selfs 
vandag nog behou ons hierdie ritme en roetine om met ons kinders te 
kommunikeer ten spyte van die feit dat ons op verskillende kontinente 
woon. 

Ons is nie geskape om alleen te wees nie. Laat ons die verhoudinge 
wat God in ons lewe geplaas het koester en versorg.
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Nabetragting:

1. Maak ‘n lys van die belangrike verhoudings in jou lewe.

2. Watter stappe kan jy neem om hierdie verhoudings te laat  
 groei?

3. Het jy nodig om iemand te vergewe?
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As jong Christen gedurende my grootword jare, was vrygewigheid in 
terme van geld, amper nooit bespreek nie. Ek moes maar deur my 
foute leer en my eie weg hierin vind. Die kerk wat ek bygewoon het, 
was toegewyd aan  maandelikse tiendes en offergawes. Omdat ek dit 
nie verstaan het nie, en   niemand gehad wat my lering daaroor gegee 
het nie, is ek deur wettiese gebruike onder druk geplaas en het die kerk 
verlaat. Ek wou vry wees en nie gebonde voel aan nog meer reëls nie.
 Dit het egter nie die leemte in my lewe rondom geld gevul nie. 
Die ouderlinge vir wie ek baie respek gehad het, het nooit met my 
hieroor gepraat nie en geld was gesien as ‘n taboe onderwerp. Dit het 
my jare geneem om my eie weg hierin te vind en ‘n beginsel te vorm 
wat my kompas vir die toekoms geword het. Dit is as gevolg van die 
gebrek aan leiding oor die onderwerp van vrygewigheid in my vroeë 
Christenwandel dat ek besluit het om oor my eie ervaring daaroor te 
praat.  

Dit is persoonlik

Hierdie is seker die mees persoonlike hoofstuk in die boek. Ek deel hier 
baie intieme oortuigings wat ek en Petro nog nooit met ander bespreek 
het nie. Ek wil deursigtig wees oor die onderwerp van vrygewigheid, 
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98 Kritzinger, Steyn, Schoonees en Cronje.1994, Groot Woordeboek. J.L. van Schaik Beperk
99 Kritzinger, Steyn, Schoonees en Cronje.1994, Groot Woordeboek. J.L. van Schaik Beperk

want as ‘n jong Christen was daar niemand wat gewillig was om my oor 
hierdie onderwerp leiding te gee nie. Niemand was gewillig om openlik 
en reguit met my te wees en my te wys hoe dit gedoen moet word 
nie. Ek vertrou dat die voorbeelde en ware verhale in hierdie hoofstuk 
gelees sal word in die lig van ‘n opregte poging deur my om kwesbaar 
en oop te wees aangaande my eie ervaringe. Ek vertrou dat dit geensins 
gesien sal word as ‘n poging om oor myself  te spog en jou as leser te 
laat skuldig voel nie.
 Om die term vrygewigheid te definieer kan ingewikkeld wees. 
Wanneer jy dit definieer, moet jy besluit of  jy dit wil doen volgens die 
meer algemeen aanvaarbare ‘wêreldse’ definisie, of  eerder volgens ‘n 
Bybelse definisie.  

 Die woordeboek definieer vrygewigheid as volg:

Die kwaliteit of  feit daarvan om vrygewig te wees.98

Hierdie beantwoord nie regtig die vraag vir my nie. Die woordeboek 
definer vrygewigheid ook as volg:

om rojaal te gee: met ope hande.99

Hierdie het vir my ‘n bietjie meer sin begin maak, maar ek was nog  
steeds nie heeltemal tevrede nie. Dit het my gelei om my eie definisie 
van vrygewigheid te maak:
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Om die toewyding en gesindheid te hê dat alles wat ek 
besit van God af kom en dat Hy enige iets van my kan neem 

wanneer Hy ookal wil.

Die idee van vrygewigheid en om te gee, was nie maklik vir my nie. 
Hierdie hoofstuk vertel van die pad wat ek moes stap om by hierdie 
punt uit te kom. 
 Ek is gebore en het groot geword in die Suidelike Halfrond. Vir 
‘n groot deel van my lewe was my verjaarsdag, in Februarie, in die 
middel van die Suid-Afrikaanse somer. Dit is baie warm en almal 
dra kortbroeke, T-hemde en plakkies. Verjaarsdae is veronderstel om 
vreugdevolle geleenthede te wees waar familie en vriende, saam met die 
mense vir wie hulle lief  is, die buitelug geniet.

Lesse van Hot Wheels

Op my vyfde verjaarsdag was my oupa, my sussie, my ouers se vriende 
en hulle kinders, asook my nefie, gesellig bymekaar in ons ou huis in 
Pretoria. My ma het vir my ‘n groot verjaardagkoek gebak en dit met 
wit versiersuiker versier, my gunsteling!  Sy het vyf  kersies mooi bo-op 
die koek gesit.
 My pa het vir my ses “Matchbox” tipe karretjies gekoop vir my 
verjaarsdag. Hierdie metaal karretjies is beter bekend as Hot Wheels. 
Ek was mal oor hierdie karretjies. Vrygewigheid was geensins hoog op 
my agenda die dag toe ek vyf  geword het nie. Ek was baie besitlik oor 
my nuwe geskenk.
 Wanneer die maatjies met my geskenke wou speel, het ek dit gladnie 
goed hanteer nie. Ek het my ses Hot Wheel karretjies gegryp, dit in my 
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broek se sakke gedruk en baie aggressief  van my vriende weggestap. 
Ek het hul laat verstaan dat ek geensins van plan was om my geskenke 
met hulle te deel nie. Tipies van die tyd waarin ek groot geword het, 
was die straf  van ouers dadelik en intens, en dit het pyn ingesluit!
 My onwilligheid om my geskenk met my maatjies te deel, het my 
pa baie vinnig laat optree. Hy het my met een hand aan my kraag 
gegryp en met sy ander hand ‘n pak gegee. Ek het daar voor almal in 
trane uitgebars. Soos enige vyf-jarige, het ek na my ma gehardloop vir 
vertroosting. Sy was ook nie baie simpatiek teenoor my nie!  
 Deur my onwilligheid om met die ander kinders te deel, het ek ‘n 
duidelike lyn oorskry, ‘n vasste beginsel, en my ouers het gevoel hulle 
moes dadelik optree. Om nie vrygewig te wees nie, was onaanvaarbaar 
vir my ouers. Hulle wou my leer om mededeelsaam te wees, en as 
daardie les dan op my vyfde verjaarsdag partytjie en voor al my vriende 
gegee moes word, so moes dit dan maar wees. 
 Ek kan nie met sekerheid sê dat daardie dag se pakslae my in ‘n  
vrygewige persoon verander het nie. My ma het wel gesê dat ek ná my 
pa se teregwysing, dadelik my geskenke met die ander kinders gedeel 
het.

Ware verhale

Om vrygewigheid in jou lewe te vestig, wil ek graag ‘n paar praktiese 
punte met jou deel. Ek wil jou bemoedig met ware verhale en insidente 
wat in my eie lewe plaasgevind het. Laat ek dit net beklemtoon dat 
hierdie stories en beginsels is wat ek in my eie lewe geleer het en ek het 
volle begrip vir die feit dat God met elkeen van ons op ‘n baie unieke 
manier werk. 
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 In latere jare, het hierdie toewyding om vrygewig te wees ‘n groot  
prioriteit in my ouers se lewe geword. Nadat my pa ‘n ontmoeting met 
Jesus gehad het, het sy lewe heeltemal verander en het beide hy en my 
ma na hawelose mense begin omsien. Dit was nie vir hulle vreemd om 
mense in ons huis te akkommodeer nie. My pa het ‘n paar jaar gelede 
gesterf, maar my ma sien nog steeds fisies en geestelik om na honderd 
en vyftig hawelose mense.  Sy is nou sewe-en-sewentig jaar oud en sorg 
steeds vir ander mense.
 Vir my was dit nie so maklik nie. Ek het nie baie daarvaan gehou om 
te deel nie. Ek moes leer om te deel. Alhoewel ek in ‘n omgewing groot 
geword het waar dit van jou verwag was om te deel, het dit nie vir my 
natuurlik gekom nie.  

‘n Lewe van geloof  - die eerste tree

Nadat ek uit die polisiemag bedank het en in voltydse bediening 
ingegaan het, moes ek leer om vanuit geloof  te lewe. Dit het beteken 
dat ek en Petro God moes vertrou vir alles wat ons nodig gehad het. 
Ons kon nie na iemand toe gaan om vir ‘n salaris te vra nie. Die Here 
Jesus was ons Bron; Hy was die Een wat na ons omgesien het.
 God werk deur mense. Gewoonlik sal God op geen ander manier  as 
deur mense gee nie. God verkies om deur mense vir mense te voorsien.
 In al my jare van vertroue en in die geloof  lewe, het daar nog 
nooit ‘n tjek uit die hemel geval nie. My finansiële voorsiening het nog 
altyd deur mense gekom. Mense sal geraak word deur wat ons in die 
bediening doen en dan vir ons geld gee. As hierdie mense nie die leiding 
van die Heilige Gees gehoorsaam het nie, sou ons nie kon ontvang wat 
die Here vir ons wou gee nie. Ek moes ook leer om te gee. 
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As ek nie ‘n lewe van vrygewigheid leef  nie, het ek geen reg om te verwag dat 
ander mense vrygewig teenoor ons bediening sal wees nie.

Die Bybel is baie duidelik hieroor:

 “...doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen...” 100 

Hierdie was vir my ‘n moeilike les. My natuurlike neiging was om alles 
wat ek het, vir myself  te hou. Net vir ingeval. Ek was die een wat 
behoeftig was – die Here het seker nie van my verwag om te gee nie! 
Ek het geglo dat in my  toegewyding om dit wat God my gegee het te 
behou, het ek Hom gehelp om vir my te voorsien. Die Here sou dit tog 
sekerlik verstaan.
 Met my studie van die Bybel, is ek uitgedaag deur die vele voorbeelde 
van gee en ontvang. As jong sendeling het dit vir my belangrik geword 
om te leer hoe om vrygewig te wees. Vrygewigheid het later ‘n gewoonte 
begin word.

Die man met die koevert

Kort voor ons vertrek na Turkye in 1993, het ons ‘n diens by ‘n groot 
kerk in   Pretoria Noord bygewoon. Tydens die erediens het ek ‘n sterk 
leiding ondervind om al die geld wat ek in my beursie het, tydens die 
offergawe vir die kerk te gee.  
 Al die geld wat ek besit het, was op daardie stadium in my beursie, 
‘n  totaal van sowat R1,000. Ek onthou hoe ek met die Heilige Gees 

100 Matteus 7:12
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geredeneer het oor hoekom ek nie hierdie geld moes gee nie. Eerstens, 
moes die Here verstaan dat dit die enigste geld was wat ek in my besitting 
gehad het!  Tweedens, moes Hy verstaan dat ek ‘n verantwoordelike pa 
en man is en dat ek vir my gesin moes sorg. Hoe kon God van my 
verwag dat ek alles moes gee wat ek het? Derdens, hierdie sou ‘n swak 
voorbeeld van goeie rentmeesterskap wees.
 Maar ten spyte van my redenasies, het die gevoel in my hart net 
sterker geword. Ek moes daar en dan, gedurende die kerkdiens, ‘n 
keuse maak. Sou ek die Here gehoorsaam, of  sou ek probeer om die 
verantwoordelike persoon te wees wat die bietjie wat ek oorgehad het, 
te beskerm?
 Ek het besluit om na my hart te luister. Toe die offergawemandjie 
verbykom, het ek my beursie oopgemaak en alles wat ek gehad het, 
daarin geplaas. Op daardie oomblik, wat ek in gehoorsaamheid gegee 
het, het ek ‘n buitengewone vrede in my gees ervaar. Dit was asof  
die Heilige Gees my vertroos het met die versekering dat God sou 
voorsien. 
 Ons het na die diens opgestaan om uit te loop. Ons het ons beurt 
afgewag om saam met die stroom mense by dieselfde deur uit te gaan, 
toe ‘n vreemde man na my kom. Hy het bevestig dat ons mekaar nie 
ken nie, maar dat hy ervaar het dat die Heilige Gees dit op sy hart druk 
om vir my hierdie koevert te gee. Ek het sy geskenk aanvaar, en hom 
bedank vir sy  goedhartigheid, en hy het weggestap. Ek het die wit 
koevert in my sak gesteek  en gewag totdat ek by die kar kom voordat 
ek dit oopgemaak het: daar was ‘n bedrag van R4,000 daarin! 
 Ek kon my emosies nie keer nie en my trane het vrylik gevloei. Ek 
het vir Petro vertel wat gebeur het.  

FLOREER WEES VRYGEWIG



180

Hierdie insident het my nederig gemaak en God het vir my ‘n kosbare 
les geleer. Dit is veel beter om gehoorsaam te wees ... selfs al moet jy 
alles weggee wat jy het.

Dit is nie vir my nie

Mens sou aanneem dat oomblikke soos hierdie, die lesse geleer op 
ons lewenspad, ‘n mens se benadering tot vrygewigheid vir altyd 
sal korrigeer. Realiteit spreek egter van iets heeltemal anders. Dit is 
deur baie lesse dat ‘n gevestigde gesindheid deurgaans aanpassings 
ondergaan om dit in lyn met God se wil te bring. 
 Gedurende my eerste jare in die sendingveld, het ek myself  as ‘n 
vrygewige mens beskou. Ek het egter op daardie tydstip van my lewe, 
net af  en toe gegee en soos wat ek op daardie oomblik kon. Ek was 
oortuig dat die gee van tiendes ‘n Ou Testamentiese beginsel was en dat 
ons as Nuwe Testament gelowiges onder ‘n nuwe bedeling was en nie 
meer gebind was aan die wette van die Ou Testament nie. 
 Dit het beteken dat sover dit vrygewigheid en die gee van my tiendes 
aangegaan het, sou ek gee wat ek wou en soos ek wou. Daarom het ek 
my tiende volgens my eie beginsels gegee. Ek het geglo dat ek onder 
die genade leef  en dat God my behoeftes ken, en was geensins teen 
enigeen wat sy of  haar volle tiende aan die kerk gegee het nie. Ek 
het egter geglo dat ek op ‘n hoër weg loop, op die pad van genade, 
liefde en begrip. Volgens my het gee en vrygewigheid afgehang van 
beskikbaarheid. 
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Gee dit weg!

In 2006, na veertien jaar van bediening in die Suid-Ooste van Turkye, 
was ons gedwing om die land te verlaat. Die plaaslike regering in die 
stad van Malatya het geweier om ons verblyf- en werkspermitte te 
hernu, en het ons gedeporteer na ons tuisland. Dit was vir my en Petro 
‘n groot skok, want ons wou so graag langer in Turkye wou aanbly. 
Hierdie onvoorsiene omwenteling, het baie finansiële spanning op ons 
gesin geplaas. Hoe hervestig jy jou gesin in jou geboorteland binne ‘n 
paar weke sonder geld?
 Daar was baie korrespondensie tussen ons en ons kerk in Suid- 
Afrika. Planne was gemaak, begrotings was bespreek en intussen het 
die datum van ons vertrek al nader gekruip. Dit was duidelik dat ons ‘n 
enorme bedrag nodig gehad het om onsself  in Suid-Afrika te hervestig. 
Ons moes vlugkaartjies vir vyf  persone koop en al ons meubels en 
besittings oor twee kontinente trek na Suid-Afrika toe. 
 Volgens ons berekeninge, sou dit eenvoudiger gewees het om ons 
hele huishouding in een skeepshouer te plaas en te laat oorvaar, as 
wat dit sou wees om alles weer van voor af  aan te koop wanneer ons 
terug was in Suid-Afrika. Die begroting was duskant R200,000, en was 
bo ons vermoëns. Soos alle goeie sendelinge, het ons hieroor gebid, 
gevas en ons situasie met ons finansiële vennote gedeel. Die geld het 
stadigaan begin inkom, en binne ‘n paar dae het ons die onverwagse 
bedrag van R10,000 in ons bankrekening gehad.  
 Laat een aand, terwyl ek wakker gelê en luister het na die sagte 
geluide van  Petro wat slaap, het ek dit moeilik gevind om God te 
vertrou. Hy het ons al op interessante reise geneem en het nog altyd vir 
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ons voorsien, maar ek het gladnie geweet hoe Hy ons deur hierdie een 
gaan kry nie! Ons moes die land so gou as moontlik om wetlike redes 
verlaat. Tog het dit gelyk of  God sy voete sleep om dit vir ons moontlik 
te maak. “Ek wil U vertrou, Here” het ek saggies gebid. “Maar U bewys 
Uself  nie nou as baie geloofwaardig nie. Ons het soveel geld nodig, 
maar U het net vir ons ‘n bietjie gegee. Wat is ek veronderstel om met 
net R10,000 te doen?”
 Die instruksie wat ek op daardie oomblik van die Heilige Gees 
ontvang het, was genoeg om my maag te laat draai: “Gee dit weg!”
 Slegs vyf  minute gelede het daardie R10,000 na ‘n patetiese klein  
bedraggie gelyk. Noudat God my uitdgedaag het om die grootste 
bedrag geld wat ek nog ooit besit het, weg te gee, kon ek in my kop net 
‘n groot rooi nul op ‘n wit bord sien. Ek het Petro wakker gemaak, in 
die hoop om soort van ‘n kwytskelding vir my skuldgevoel te kry eerder 
as advies. “Praat met my deur my vrou, Here” het ek God gesmeek 
terwyl Petro regop sit en haar moeë oë vryf. “Gebruik haar om vir my 
te wys dat hierdie ‘n belaglike idee is wat van die vyand kom en nie 
van U af  nie.” “Ons het nie eintlik ‘n ander keuse nie, het ons?” het sy 
droogweg gesê nadat ek die situasie aan haar verduidelik het, selfs toe 
ek die belaglikheid van hierdie idee vir haar onderstreep het.  
 “Ek bedoel, jy kan nie net vir God ignoreer en dan hoop Hy sal vir 
ons voorsien nie. Gee dit weg!” Ewe rustig het sy op haar sy gedraai 
en weer aan die slaap geraak en my gelos om vir die res van die nag 
met God hieroor te worstel. Die volgende oggend het ek die situasie in 
die gesig gestaar en ‘n kollega wat vir OM in Istanbul werk, gekontak. 
Huiwerig het ek ons situasie aan hom verduidelik en dat ek in die vroeë 
oggendure die duidelike opdrag ontvang het om vir hom die volle 
bedrag van R10,000 te stuur.
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 Ek het snikke aan die anderkant van die lyn gehoor. Tussen die 
snikke deur het hy my vertel dat hulle ook moes trek en dat hulle presies 
daardie bedrag nodig gehad het om die skuif  na ‘n nuwe omgewing in 
Turkye te kon maak. Hy het God gesmeek om te voorsien, en nou het 
die Here presies dit gedoen. Vir hom was dit ‘n absolute antwoord op 
gebed!
 Ons het nie die volledige bedrag ontvang wat vir al ons uitgawes 
op een slag sou voorsien nie. Ek sou dit verkies het. Dit sou makliker 
gewees het om God te vertrou met die wete dat daar ‘n massiewe 
bedrag geld in my rekening was. Maar, bietjie vir bietjie, soos wat elke 
nuwe rekening ingekom het vir ons internasionale verhuising, het ons 
net genoeg geld ontvang om skuldvry te kon bly. Ons vlugkaartjies was 
net betyds betaal. 
 Ons het ‘n vervoermaatskappy in Malatya gehuur wat Petro gehelp 
het om al ons meubels en huishoudelike items in kratte te pak en ek 
het net genoeg geld gehad om hulle te kon betaal op die laaste dag 
van hul arbeid. Die kwotasie van die skeepshouer het ‘n wonderlike 
ooreenkoms getoon met die klein bedraggie krediet wat ek een dag 
in my bankrekening ontdek het. Dag vir dag het God ons van ons 
daaglikse brood voorsien, sowel as dit wat nodig was om aan Hom 
gehoorsaam te wees.

Les geleer - uiteindelik

Ek glo dat as ek nie vroeër vrygewig en gehoorsaam was met die 
weggee van die R10,000 nie, sou ons nie die voordele van daardie 
vrygewigheid kon oes nie. Deur tot die uiterste vrygewig te wees, was 
ons genoodsaak om op die enigste bron van voorsiening in daardie 
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moeilike tyd te steun – op Jesus Christus alleen.  
 Wanneer ons op die plek kom van totale vertroue op Jesus alleen, 
is ons op die beste plek om Sy wonderwerkende krag te kan ervaar. 

God self  roer die harte van mense sodat Sy 
dienaars se behoeftes vervul kan word.       
 Ek sal nooit weer dieselfde kan wees 
na my ervaring met ons verhuising na Suid-
Afrika nie. Ons is toegewyd tot vrygewigheid. 
Ons het altyd in vrygewigheid geglo, maar 

ons moes dit net uitbrei tot ver bo ons eie vermoëns.
 Maar lesse geleer is nie altyd lesse wat toegepas word nie. Soms 
vergeet ons wat ons geleer het. Alhoewel ons gesien het hoe God in die 
verlede gewerk het, kan die huidige omstandighede waarin ons onsself  
bevind, ons soms oorweldig tot die mate dat ons weer in die ou patrone 
verval. Ou patrone lyk verskillend vir alle mense. Vir my beteken dit 
om vas te hou aan dit wat ek het en om God te help om vir my te 
voorsien. Tog, keer op keer moes God my leer om Hom alleen my 
enigste bron van voorsiening te maak, en ek moes leer dat God nie my 
hulp nodig het om vir my te sorg nie.

Dit alles behoort aan God

Hierdie is ‘n gesindheid wat ek al telkemale by baie voltydse 
Christenwerkers en sendelinge regoor die wêreld gevind het. 
Nieteenstaande dit, bely ons dat vrygewigheid ‘n belangrike deel van 
ons lewens is, en dat vrygewigheid aansienlik onbeduidend blyk te 
wees, in vergelyking met die wonderlike seëninge wat ons ontvang.  
 Wêreldwyd gee Christene nie meer as twee en ‘n half  persent van 
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101 https://nonprofitssource.com/online-giving-statistics/church-giving
102 Bestudeer hierdie Bybelverse oor die onderwerp van  “Alles behoort aan God” 
 Genesis 14:19&22, Eksodus 9:29, Eksodus 19:5, Levitikus 3:16, Levitikus 25:23, 
 Levitikus 27:26, Levitikus 27:30, Deuternomium 10:14, Job 41:11, Psalm 24:1, 
 Psalm 50:10,11&12, Psalm 74:16, Psalm 95:4&5, Psalm 104:24, Jeremia 46:10, 
 Daniël 2:20, Haggai 2:8, Romeine12:19, 1 Korintiërs 10:26.
103 https://www.kevinhalloran.net/the-best-timothy-keller-quotes/(eie vertaling) 

Lesse geleer is nie 
altyd lesse wat 
toegepas word nie.
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hul inkomste aan die kerk of  vir Christelike welsynsorganisasies nie, 
om nie eers te praat van die tien persent wat die tradisionele Christelike 
lering is nie.101  Dink net hoe dit sou wees as ons werklik geglo het dat 
alles wat ons het aan God behoort.102 

“As jy vandag enige geld, mag of  status het, is dit te danke aan die era en 
plek waarin jy gebore is, en aan jou talente, bevoegdheid en gesondheid - niks 
daarvan het jy verdien nie.  Kortliks, al jou hulpbronne is eintlik net ‘n 
geskenk van God.”  Tim Keller103

As alles wat ek dan besit aan God behoort, beteken dit dat ek slegs ‘n 
rentmeester is van dit wat Hy aan my toevertrou. So, die Eienaar van 
alles wat ek besit, het die reg om te besluit wat ek daarmee moet doen. 
Hy is in beheer daarvan.     

Gee jou kar weg

Om in Europa te bly, kan duur wees, veral vir sendelinge wat uit ‘n land 
soos Suid-Afrika kom.  
 Om ons finansiële behoeftes in konteks te plaas, gaan ek dit soos 
volg probeer verduidelik. Neem die algemene maandelikse salaris van 
‘n onderwyser in Suid-Afrika en maal dit met vier. Dit sal vir jou ‘n idee 
gee van hoeveel ons as ‘n gesin moes hê om te kan oorleef. Soos ek 
dit gesien het was die formule, hoe groter my finansiële behoeftes, hoe 
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groter moes my geloof  wees om God te vertrou vir Sy voorsiening.  
 Die bedieningswerk onder die Turke in Frankryk het tot so ‘n mate 
gegroei dat ons nodig gehad het om elke maand na ses verskillende 
stede regoor Frankryk moes reis. Ons het ‘n meer betroubare kar nodig 
gehad vir die langer afstande wat ons moes aflê. Deur die genade van 
die Here, kon ons genoeg geld ingesamel om ‘n tweede-handse kar 
met lae kilometers en wat in ‘n goeie toestand was, te kon koop. Ek 
was besig met planne om ons vorige kar te verkoop toe Petro my een 
oggend nader. Sy het gelei gevoel dat ons die ou kar aan ‘n behoeftige 
familie moes skenk. Ek het nie verstaan nie!
 Ek het gedink dit was nogal ‘n uitdaging om die R10,000 weg te 
gee en ek het verseker my les geleer. Na hierdie gebeurtenis was ons 
aangemoedig om meer te gee. Ons het meer en meer begin gee. Soos 
wat ons meer vrygewig geword het, het ons groter finansiële seën begin 
ontvang. Ek wil dit duidelik maak dat vrygewigheid nie noodwendig 
‘n voorvereiste is vir finansiële voorsiening nie. Inteendeel, ons 
grondbeginsel en uitgangspunt bly steeds dat alles wat ons besit aan 
God behoort, en dat Hy die volle reg het om daarmee te doen wat Hy 
wil. Ons is verder ook oortuig dat as ons die gesindheid het dat alles 
aan Hom behoort, die Here Jesus self  in al ons behoeftes sal voorsien.
 Om ‘n voertuig weg te gee was nog nooit iets waaraan ek gedink het  
nie. Ek het daardie voertuig gesien as ‘n verdere finansiële hulpbron. Ek 
was van plan om ons klein Nissan Almera te verkoop en daardie geld 
te hou “vir ‘n reëndag”. Klaarblyklik het die Here ander planne gehad 
en het Hy besluit om met my vrou daaroor te praat! My aanvanklike 
teenstand, terwyl my lieflike vrou haar indrukke met my gedeel het, het 
vinnig verdwyn nadat ons saam daaroor gebid het. Ons het albei in ons 
harte beleef  dat ons die voertuig vir ‘n spesifieke gesin moes gee. Ek 

187

het nog nooit ‘n voertuig weggegee nie!  Nadat die besluit geneem is, 
het ons met daardie gesin ‘n afspraak gemaak. 
  Hierdie Turkse Christen gesin het geen idee gehad wat ons beplan  
het nie. Terwyl ons rondom die tafel gesit en ons hulle uitgevra het na 
hulle behoeftes, het ons met groot belangstelling geluister na dit wat 
hulle ons vertel het. Ons het hulle meegedeel dat die Here dit op ons 
harte gedruk het om vir hulle ons voertuig te gee. Ons kon sien dat 
dit vir hulle moeilik was om te begryp dat ons as sendelinge regtig ons 
voertuig vir hulle wil gee.  Ons moes onsself  ‘n paar keer herhaal en na 
‘n rukkie het my Turkse vriend die Here met trane in sy oë bedank vir 
Sy voorsiening. Hulle het ‘n behoefte gehad en hulle het nie geweet wat 
om te doen nie. Die Here het Sy wens op ons harte gedruk en ons kon 
‘n kanaal van God se seën vir hierdie gesin word. 
 Deur te gee het ons die seën van God oor ons eie finansies vrygelaat  
en kon ons ‘n seën vir hierdie gesin wees. Ons het die sleutels en die 
eienaars  dokumente aan die gesin oorhandig en oppad huistoe het ons 
albei gejuig en soveel vreugde in ons harte beleef  omdat ons hierdie 
gesin kon seën.

Die sluise van die hemel open 

Ek kon my nie voorstel wat ons in die geesteswêreld begin het nie, 
maar in die daaropvolgende maande het ons ‘n hele paar deurbrake in 
terme van ons behoeftes begin beleef. 
 Ons het in ‘n woonstel gebly en wou baie graag ‘n huis met ‘n klein 
tuintjie huur sodat ons ook tyd buite kon spandeer. Enigeen wat al in 
Frankryk gebly het, weet hoe moeilik dit is om enige soort akkomodasie 
te huur te kry. Maar binne twee weke, het ons nie net ‘n huis met ‘n tuin 
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104 Handelinge 20:35

binne ons begroting gevind nie, maar ons kon ook intrek.  
 Hierdie baie onverwagse verwikkeling het ander behoeftes tot 
gevolg gehad, soos ‘n yskas, wasmasjien en skottelgoedwasser. Binne 
die volgende paar weke, het een van Petro se goeie vriendinne haar 
gevra of  sy vir haar ‘n wasmasjien kan koop. Sultan het geweet dat ons 
nie ‘n wasmasjien het nie en dat Petro gereeld na die wassery moes gaan 
om ons klere te was en droog te kry in die tipiese reënerige weer van 
Parys. Die wasmasjien was spoedig afgelewer, geïnstalleer en werkend.
 ‘n Week later, het ‘n Turkse gelowige ons genader en gevra of  hy vir 
ons ‘n yskas kan koop. Jy kon my met ‘n veertjie omtik! In al die jare wat ek 
die Turke bedien het, was ek altyd die een wat in hulle behoeftes voorsien het. Nog 
nooit in my lewe en bediening onder die Turke wou hulle ooit vir my 
iets doen nie. Hiermee wil ek nie sê dat hulle nie gasvry is nie. Verseker 
is hulle! Die buitelanders is maar altyd gesien as welaf, in staat om in 
behoeftes te kan voorsien, en genader te kan word wanneer hulle iets 
benodig.  
 En hier word ek genader deur ‘n Turkse gelowige wat aanbied om 
vir  my ‘n splinternuwe yskas te koop. ‘n Paar dae later was die yskas 
afgelewer en nie lank daarna nie, het ons nog ‘n geskenk ontvang van 
nog ‘n Turkse gelowige, waarmee ons ‘n skottelgoedwasser kon koop.  
So, met die saai van ‘n eenvoudige ou motorvoertuig, het ons iets in 
die geestelike realm losgemaak wat ‘n uitstorting van seëninge vir ons 
gesin beteken het. 
 Ons het inderdaad weer geleer wat geskryf  staan:

“dit is beter om te gee as om te ontvang.” 104 

Daar is nog vele soortgelyke stories wat ek kan deel uit my  persoonlike 
lewe en ervaringe, maar dit is vir ‘n volgende boek. Ek wil nie die fokus 
van hierdie hoofstuk verskuif  nie. Hierdie persoonlike insidente het 
ons aangemoedig om ‘n lewe van vrygewigheid te leef. 

Met ‘n gesindheid van vrygewigheid, sal seën vanaf  God vloei.

Kom ons praat oor geld

Ek het gevind dat in ons tradisionele Christen kringe, daar ‘n 
huiwerigheid is om oor geld en vrygewigheid te praat, te debateer of  
daaroor te preek. Oor die algemeen vermy Christene die onderwerp 
van geld. Dit kan dalk wees as gevolg van die houding en oortuiging 
dat geld en alles daaraan verbonde, ‘n euwel is. Ek glo dat hierdie idee 
vanuit die volgende Bybelvers kom:  

“...die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad.” 105

 
Baie mense met goeie bedoelinge in ons Christen gemeenskappe haal  
hierdie vers aan as ‘n rede om nie oor geld te praat nie. Ek is oortuig 
daarvan dat dit die verkeerde interpretasie van daardie skrifgedeelte is. 
Hierdie dierbare Christene fokus net op die tweede helfte van die vers 
wat sê:

“...geld is die wortel van alle kwaad.” 
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105 1 Timoteus 6:10
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106 Filippense 2:5

Ons het nodig om na die vers in konteks te kyk. Dit sê: 

“..die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad.” 

As jy geld meer liefhet as wat jy God liefhet, dan is jy op ‘n afdraende 
pad.  Dit sê nie dat geld sleg is nie. 
 In die Bybel vind ons dat Jesus self  gereeld oor geld gepraat het. 
Die onderwerp waaroor Jesus die meeste lering gegee en oor gepreek 
het, was die Koninkryk van God. Hierdie is die enkele, mees belangrike 
onderwerp wat ons in Jesus se leringe sien. 

Die onderwerp waaroor Jesus die tweede meeste gepreek 
en lering oor gegee het, was oor besittings en ons 

hantering van geld. 

Jesus het gereeld gepraat oor ons gesindheid teenoor besittings en ons 
hantering van geld. Naas hierdie twee onderwerpe, is gebed, geloof  en 
heiligheid waaroor Jesus onderrig gegee het, net so belangrik.
In Paulus se brief  aan die kerk in Filippi, moedig hy hulle aan - en 
vir ons - om dieselfde gesindheid te hê as wat Jesus Christus gehad 
het.106 Dit beteken dat my wandel en my woorde soos die wandel en 
woorde van Jesus moet wees. Ek moet gereeld oor die koninkryk van 
God praat, en ek moet ook oor besittings en geld praat en hoe ons as 
Christene daarmee moet werk. Ons is geneig om dit as ‘n baie private 
saak te sien, maar in die lering van Jesus en die vroeë kerk, was die 
bespreking van besittings en geld ‘n baie algemene onderwerp. As 
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107 Lukas 6:38

Christene behoort ons ook dieselfde beginsels toe te pas. Kom ons kyk 
waaroor Jesus gepraat het. 

Die Bybelse fondasie vir vrygewigheid

Deur die jare het ons geleer om vrygewig te wees. Ek wil die woord 
geleer beklemtoon, omdat dit nie vir my en Petro van nature was nie. 
Om dit te kon leer, moes ons ons denke oor vrygewigheid verander.  
 Ons was oortuig daarvan dat die manier waarop ons vrygewigheid 
benader het, nie noodwendig die manier was wat Jesus ons in die Bybel 
geleer het nie.
 Vir ons was dit ‘n prioriteit om in lyn te kom en aan die leringe van 
Jesus gelykvormig te word. Die Bybel is baie duidelik oor vrygewigheid.

Vir ‘n Christen beteken dit dat alles wat hy besit, aan God 
die Vader behoort.

Een van die verse in die Evangelie van Lukas het ons benadering tot 
vrygewigheid verander:

“Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk 
en geskud en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want 
met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet 
word.” 107

Ek is bewus daarvan dat ‘n mens nie ‘n hele teologie of  leerstelling 
moet baseer op net een vers in die Bybel nie. Hierdie spesifieke vers het 
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my benadering tot vrygewigheid verander en in die lig van die Skrif  in 
die geheel, stem dit ooreen met Jesus se benadering tot vrygewigheid.
 Die opdrag hier is duidelik: 

 “...gee, en vir julle sal gegee word.”

Vir jou om te kan ontvang, moet jy eerstens gee. Die manier waarop  
God aan ons teruggee, is nie dieselfde manier of  mate waarop ons vir 
Hom gee nie. Wanneer God vir ons gee, sal dit wees:

• ‘n goeie maat...
• ingedruk...
• geskud...
• en oorlopend...

Die beeld wat Lukas gebruik is een van ‘n houer wat gevul is met 
iets soos meel. ‘n Persoon wat die houer vul wil seker maak dat elke 
millimeter in die houer gebruik sal word. Die meel word ingedruk en 
die houer word geskud, tot dit oorloop! Die manier hoe God vir ons 
teruggee is ook in ‘n goeie maat en mildelik in hoeveelheid. Wanneer 
God gee, is dit ook goed - so oorvloedig dat dit oorloop! Die mees 
boeiende gedeelte is in die tweede deel van hierdie vers waar Lukas 
verklaar dat met die maat wat ons gebruik, sal daar aan ons teruggegee 
word, oor en oor.

God se kas

Ek het ‘n gesonde verbeelding en wanneer ek aan hierdie vers dink, wil 
ek ‘n prentjie van ‘n hipotetiese situasie verf. Vir my beteken dit dat 
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daar ‘n maatstaf  en ‘n houer is. Die houer is my maatstaf. Die mate van 
die houer is die hoeveelheid wat ek weggee. 
 Vir die doel van ons bespreking oor vrygewigheid, laat ons fokus 
op die finansiële aspek van vrygewigheid. Ek wil nie die ander aspekte 
daarvan afwater nie, soos die gee van jou tyd, jou gawes of  ander 
hulpbronne nie. Om by die fokus van hierdie hoofstuk te bly, wil 
ek graag oor die geldelike aspek van vrygewigheid praat, maar met 
die veronderstelling dat die onderwerp van vrygewigheid ook ander 
aspekte bevat en nie net oor finansies handel nie.  
 Wanneer die Bybel praat van die maatstaf  wat ek gebruik wanneer ek  
gee, beskryf  dit ‘n spesifieke volume, spesifieke houers en ‘n spesifieke 
bedrag geld. Hierdie houers kan groot of  klein wees. Die interessante 
veronderstelling hier is, dat ek as die gewer, bepaal die grootte van die 
“gawe”. Met die mate wat ek uitgee, sal dit aan my teruggegee word.

Dit kom neer op hierdie eenvoudige feit: as jy min gee, sal jy min 

ontvang.  Die teendeel is dat as jy baie gee, sal jy baie ontvang. 

My verbeelding wil nou nog verder gaan! Kom ons verbeel ons dat daar 
in die hemel ‘n sluitkas is, of  ‘n gewone kas of  ‘n kabinet, hoe ookal jy 
dit wil beskryf. 
 Kom ons praat ook oor ‘n plek waar die houers van ons gawes 
gestoor word. Ek verbeel my dat elkeen van ons so ‘n houer in die 
hemel het met ons name onderaan geskryf. Kom ons sê dat daar ‘n 
3D-drukker in die hemel is. Wanneer ek geld gee, neem God my mate 
en maak ‘n 3D-kopie van die maat wat ek gebruik het. My mate kan dalk 
‘n teelepel-grootte wees of  ‘n een liter bottel, of  as ek baie vrygewig is, 
kan ek dalk die hoeveelheid van ‘n vyf-en-twintig liter drom gee.  
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Jy kan opgradeer

As God sê dat Hy vir ons wil gee in dieselfde mate as wat ons aan 
Hom gee, beteken dit ook dat ek die wonderlike geleentheid het om 
my mate van gee op te gradeer. As ek tot nou toe elke keer ‘n teelepel-
mate aan God gegee het - hetsy ‘n groot of  ‘n klein mate - kan ek 
ook maklik en toepaslik my mate van gee vermeerder. Soos wat ek my 
gawes vermeerder, so sal ek ook die grootte van my mate vermeerder. 
 Die vraag aan jou vandag is, wat is die grootte van jou mate in God 
se kas in die hemel? Jy voel dalk dat jou mate genoegsaam is, maar slegs 
tyd sal leer. Dit sal weldra openbaar word of  jou mate voldoende is. 
Die volgende keer wanneer jy ‘n behoefte het, gaan God na Sy stoorkas 
toe loop, die deure oopmaak, jou naam opsoek en dan die mate met 
jou naam op, aan jou begin teruggee.  Sal dit 
voldoen aan jou huidige behoeftes?  
 Die goeie nuus is dat as jy dink dit sal nie 
genoeg wees nie, jy jou  mate kan opgradeer. Jy 
wonder seker hoe kan ek my mate opgradeer? 
Die antwoord is eenvoudig; gee meer as wat jy gewoonlik gee. Hoe 
meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang.  

In die boek van Handelinge lees ons: 

 “... dit is saliger om te gee, as om te ontvang.” 108

Dit beteken dat ek in die unieke posisie is om myself  te kan seën. Hoe 
doen ek dit? Deur te gee. Ek glo regtig dat God bedoel wat Hy gesê het. 
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 Kom ons verbeel ons dat ons Almagtige Vader ‘n nota maak van 
die mate waarmee ons al gegee het, dan sleutel Hy die inligting in die 
3D-drukker en maak ‘n presiese kopie daarvan. Nadat Hy die 3D-kopie 
gemaak het, neem Hy dit uit die masjien, stap na die kas en soek ‘n 
plekkie waar Hy hierdie kopie van my maat kan stoor. Hy plaas dan my 
naam op ‘n plakker en plak dit aan die onderkant van my houer. Dan 
maak God die kas toe en gaan aan met waarmee Hy besig was.
 Die volgende keer wat ek ‘n behoefte het, sal ek as kind van God wat 
die Skrif  ken en Sy liefde vir my begryp, Hom nader vir Sy voorsiening. 
Ek sal my behoeftes met Hom deel; miskien is dit vir finansiële 
voorsiening. Ek herinner God daaraan dat Hy my uitgenooi het om 
Hom enigiets te vra in die Naam van Jesus, en Hy sal in Sy genade 
voorsien aan my behoefte. Ek verbeel my dat God, as ons liefdevolle 
Vader, my dophou terwyl ek bid. Hy sê dat ek ‘n oomblik moet wag, 
terwyl Hy na die kas toe loop; die stoorplek van almal se houers. Hy 
maak die deur oop en kyk na die alfabetiese lys van name totdat Hy my 
naam kry en my houer uithaal.  
 Dit is dalk ‘n teekoppie, of  ‘n teelepel of  ‘n groot drom, en Hy 
begin die mate wat ek belê het, oor my vry te laat. Dit is wat Hy beloof  
het. Hy sal dieselfde mate waarin ons aan Hom gegee het, aan ons 
teruggee. 
 As my behoefte egter groter is as die maathouer, kan ek my indink 
hoe ek in frustrasie sal uitroep na my liefdevolle Vader omdat ek meer 
benodig. Ek kan my verder indink hoe my Hemelse Vader liefdevol na 
my sal kyk en vir my sal sê dat Hy jammer is, maar hierdie is die houer 
met my naam. Jy sien, my vriend, God bly getrou aan Sy beloftes.
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Hoe meer jy gee, 
hoe meer sal jy 

ontvang.
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As Hy sê dat dit saliger is om te gee as om te ontvang, dan is dit presies 
wat dit is. Hy sê ook op ‘n ander plek:

 “... God het ‘n blymoedige gewer lief.” 109 

Aan al hierdie aksies - die aksie van gee, die vrylating van vrede oor ons,  
om vreugde te ervaar – kan ons iets doen, en vir een of  ander rede wat 
net God verstaan is al hierdie dinge gekoppel aan ons vrygewigheid.
As ons kyk na die bogenoemde verse, kom ons tot die gevolgtrekking 
dat die mate waarin ons ontvang beïnvloed word deur die mate waarin 
ons gee. Dit is duidelik dat wanner ek meer gee, ek kan verwag dat God 
ook daarvolgens aan my sal gee.   
 Ek is geensins ‘n voorloper vir die voorspoed teologie nie. God kan  
doen wat Hy wil en in watter manier Hy ookal verkies. Ek wil net my 
persoonlike ervaring in my wandel met God met jou deel. Jy kan besluit 
of  jy van hierdie beginsels hou of  nie. Dalk voel jy aangemoedig om 
hierdie beginsels toe te pas in jou eie lewe en ook die voordele daarvan 
te geniet. 
 Of  dalk het jy ‘n ongeërgde houding en veronderstel dat dit nooit 
vir jou sal werk nie, of  dalk is dit teen jou geloof. Wat ookal jou 
benadering, verstaan asseblief  dat hierdie my eie ervarings is. Ek het 
God op hierdie manier in my lewe ervaar.
 Ek en my vrou het baie vroeg in ons verhouding met God geleer 
dat as ons Sy finansiële sëen op ons bediening en lewens wou aanhou 
geniet, dan moes ons altyd vrygewig wees.  

110  Maleagi 3:10
111  Genesis 4

Die beginsel van eerste

Ek het vroeër genoem dat ek oortuig was dat die gee van tiendes aan 
die kerk, ‘n Ou Testamentiese110 gebruik was, en dat ons as Nuwe 
Testamentiese gelowiges en volgelinge van Jesus, in ‘n nuwe bedeling 
is. Ons is vry van die gebondenheid en vloek van die wet. Jy mag dalk 
saamstem, maar laat ek net eers praat oor die beginsel van “eerste”. 
 Hierdie het te make met die eerste vrugte. Reg aan die begin van 
die Bybel word ons voorgestel aan die verhaal van Kain en Abel.111  
Van julle sal hierdie storie goed ken. Beide Kain en Abel het offers 
aan die Here gebring. Die Bybel leer ons in Genesis hoofstuk vier dat 
Kain van die vrugte van die land gebring het en dat Abel een van 
die eersgeborenes van sy kleinvee as offer aan die Here gebring het. 
Kain se offer was nie aanvaar nie, terwyl 
Abel s’n was. In groot woede het Kain sy 
broer Abel doodgemaak, en nadat God hom 
gekonfronteer het, is hy deur God vervloek.
 Het jy nie ook al gewonder hoekom God 
so onregverdig opgetree  het nie? Hoekom het 
God Abel se offer aanvaar maar Kain se offer verwerp? Die Bybel sê 
in Genesis vier dat Kain van die vrugte van sy land gebring het, terwyl 
Abel sy eerstelinge gebring het. As ons na latere wette van Moses kyk, 
stem dit ooreen met God se begeerte om die eerste vrugte te wil hê. 
God was nog nooit tevrede of  beïndruk met oorblyfsels nie. Toe ons 
Vader in die hemel ‘n weg tot versoening met Homself  gemaak het, het 
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God was nog 
nooit tevrede of 

beïndruk met 
oorblyfsels nie.
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Hy Sy enigste Seun, Jesus Christus, gegee sodat die wêreld met Hom 
versoen kon word.  
 God het Sy eersteling gegee, en as Here en Koning verdien Hy die 
beste, en nie die oorblyfsels nie. 
 Let op dat Kain en Abel ‘n offerande van hul arbeid vir die Here 
gebring het. Dit was die aanvaarbare manier van doen. Die mens het dit 
verstaan nog voordat die Wet van Moses bestaan het. 

Die gee van die eerste porsie was nie ingestel deur die Wet van Moses nie. Dit 
was ‘n aksie en gesindheid wat lankal reeds bestaan het. 

Dit is dus verkeerd om die gee van jou tiendes en offergawes aan God 
te sien as ‘n Ou Testamentiese konsep wat sy oorsprong het in die Wet 
van Moses, en dat na die opstanding van Jesus, ons nie meer onder die 
wet is en verplig is om tiendes en offergawes te gee nie. Die idee om die 
eerste porsie aan God te gee, het lankal reeds bestaan, voor al hierdie 
dinge, en God eer dit nog steeds.   
 Jy sien vriend/vriendin, God het gewilliglik Sy enigste Seun, Sy  
eersgeborene gegee.112 Op dieselfde manier verwag God dat ons ook 
aan Hom dit moet gee wat aan Hom behoort - die eerste vrug. Kain se 
offer was verwerp omdat dit nie van die eerste vrug was nie, en Abel se 
offer was aanvaar omdat dit wel van die eerste vrug was.
 Selfs as jy ‘n boer onder die Wet van Moses was, en of  jy met  gewasse 
of  vee geboer het, het die eerste porsie daarvan aan God behoort.113 
Prakties gesproke het dit beteken dat die eersgeborene van alles, of  dit 

112  Johannes 3:16
113  Eksodus 34:19
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manlik of  vroulik was, aan God geoffer moes word. Die wet sê dat die 
eersgeborene van elke dier wat die moederskoot geopen het, aan God 
geoffer moes word.  
 Die wet stel dit verder duidelik dat in die geval van ‘n onrein of  
onheilige dier, soos ‘n donkie, daar ‘n heilige dier soos ‘n lam in sy plek 
geoffer moes word, sou die boer besluit om die onrein dier te hou. Dit 
het beteken dat jy ‘n lam in die plek van die donkie moes offer. As die 
boer besluit om nie die donkie se eersteling te hou nie, moes hy die nek 
van daardie donkie breek.114 
 Die eersgeborene behoort aan God en die eerste vrug behoort ook 
aan God. 
 Daar is geen manier om verby dit te kom nie. God is nooit tevrede 
met oorblyfsels nie. As ons na ons finansiële bydraes op ‘n globale skaal 
kyk, kan ons net ons koppe in skaamte laat sak. Die volgelinge van 
Jesus Christus gee nie hul eerste vrug aan God - in hierdie geval, aan 
die kerk - nie. 
 Die beginsel hier is die beginsel van eerste: die eerste behoort aan 
God. Hoe raak dit my persoonlike finansies?

Maak dit persoonlik 

As jy in die bevoorregte posisie is om ‘n vasste inkomste, weekliks of  
maandeliks te ontvang, moet jy jou eerste vrug vir God gee. Jy wonder 
dalk hoe lyk my eerste vrug as ek ‘n salaris ontvang?  
 Argumentsonthalwe, kom ons sê dat jy R10,000 per maand ontvang 
vir jou dienste gelewer aan ‘n maatskappy. Jy ontvang jou geld met 
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vreugde en gaan huistoe en deel dit met jou gesin, terwyl jy God dank 
vir hierdie inkomste wat julle aan die lewe hou. Wat ons as Christene 
gewoonlik doen is om eerste al ons rekeninge uit daardie R10,000 te 
betaal. Jy sal ‘n sekere bedrag neem en vir jou huur betaal of  dalk die 
paaiement op jou voertuig, dan nog geld spandeer op kos en ander 
benodighede. Dan, as jy nog geld oor het, besluit jy om ‘n deel daarvan 
aan God te gee.  
 Omdat jy as ‘n Christen, die Bybel gehoorsaam, glo jy dat jy vir die 
kerk iets MOET gee. Jy kyk na dit wat oor is in jou hand, en dink aan 
nog moontlike uitgawes wat gaan opduik in die komende paar dae en 
besluit jy daarvolgens hoeveel jy vir die kerk gaan gee. Jy plaas dalk 
‘n paar munte in die offergawe mandjie of  dalk note in ‘n koevertjie 
en gee dit aan die kerk as jou tiende, wetende dat dit nie jou volle tien 
persent is nie. Jy glo ook verder dat ons nie meer onder die wet is nie 
en siende dat God jou situasie verstaan, Hy sekerlik nie van jou gaan 
verwag om meer te gee as wat jy kan nie!  
 Dit is hier waar ons die fout maak! Dit is nie die regte gesindheid 
ten opsigte van vrygewigheid nie. My verbintenis tot vrygewigheid en om aan 
God te gee wat aan Hom behoort, begin nog voordat ek my salaris elke maand 
begin spandeer. Wanneer ek my maandelikse inkomste ontvang, is ek 
veronderstel om huis toe te gaan, die Here te dank vir wat Hy aan my 
gegee het en dan, voordat ek enige rekeninge betaal of  geld op myself  
spandeer, my tien persent/twaalf  persent/vyftig persent van daardie 
geld te neem en dit eenkant te sit vir my offergawe. Dan eers gebruik 
ek die res om van te leef. Hierdie is basies wat die beginsel van eerste 
impliseer, menende dat wat aan God behoort, word eerste aan Hom 
gegee. 
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 Laat my toe om op ‘n baie persoonlike vlak met jou te deel, wat ek 
en Petro doen rondom hierdie saak. Ek deel dit nie met jou om jou te 
laat skuldig voel, of  om vir jou te wys hoe heilig en beskeie ons is nie, 
maar om jou aan te moedig om God te vertrou en hierdie beginsel in 
jou persoonlike lewe te begin toepas.

Voorraadopname

Toe ek leer dat dit saliger is om te gee as om te ontvang, het ons 
voorraadopname begin neem van hoe en wat ons gee. Hierdie is ‘n baie 
maklike oefening om te doen. As jy getroud is, kan jy en jou lewensmaat 
dit saam doen. As jy enkellopend is, dan is hierdie iets wat jy alleen 
doen. Kyk na wat jou inkomste die afgelope twaalf  maande was. Wat is 
die totale inkomste wat jy ontvang het, hetsy van jou werkgewer of  van 
enige ander besigheidsinisiatief  waarin jy betrokke was? Skryf  daarna 
neer hoeveel geld jy vir God se Koninkryk gegee het. Dit mag dalk direk 
aan jou kerk gewees het, aan ‘n sendeling of  sendingorganisasie, of  aan 
‘n welsynsorganisasie van jou keuse. Ek moedig altyd my vriende aan 
om eerstens hulle tiendes en offergawes aan die kerk te gee. Natuurlik 
mag hulle ook meer gee aan ‘n organisasie of  agentskap van hul keuse. 
 Vergelyk nou die eerste bedrag wat jy neergeskryf  het met die tweede  
bedrag. Jy sal nou kan uitwerk watter persentasie van jou jaarlikse 
inkomste jy vir God se Koninkryk gegee het. Hierdie eenvoudige 
oefening sal dadelik vir jou wys hoeveel jy die afgelope jaar gegee het. 
Hierdie berekening was vir my en my vrou ‘n ontnugtering. Alhoewel 
ons oortuig was dat ons vrygewige mense was en daarin geglo het om 
te gee, was ons geskok om te sien hoe min ons vir God se Koninkryk 
gegee het. 
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 My doel hiermee is om jou aan te moedig om meer vir God se 
Koninkryk te gee. Hopelik is jy ‘n lidmaat van ‘n Christelike gemeenskap. 
Jou verantwoordelikheid sover dit jou algemene vrygewigheid betref, 
is aan  hierdie gemeenskap. Wanneer jy aan jou kerk gee, sal hulle 
besluit hoe om dit  te bestee ter uitbreiding van God se Koninkryk. 
Hierdie kan geskied deur evangelisasie programme, sending uitreike, 
sendingbetrokkenheid of  ondersteuning, hulp aan behoeftiges, 
kerkwerkers se salarisse te help betaal, en die algemene instandhouding 
van die fasiliteite op ‘n gereelde basis. 
 In die begin het ons minder as vyf  persent gegee en dit was  
ongereeld, soos ons goedgedink het, en deur God gelei gevoel het. Maar 
ná ons die voorraadopname gedoen het, was ons toegewyd daaraan om 
hierdie persentasie te verhoog. Ons wou God aan Sy Woord toets. Sou 
God werklik in al ons behoeftes voorsien as ons aan Hom gee wat 
aan Hom behoort en as ons vir Hom die eerste vrug van alles wat ons 
ontvang, gee?

Die uitdaging om nog meer te gee

As ‘n paartjie het ons op daardie stadium gevoel ons het genoeg geloof  
om ten minste aan hierdie vyf  persent getrou te bly. Maar ons wou dit 
elke maand  doen. Na ‘n paar maande van toewyding, kon ons sien hoe 
God aangehou het om in al ons behoeftes te voorsien. Na afloop van 
een jaar, was ons albei oortuig daarvan dat indien ons ons geloof  wou 
versterk, ons ook ons gawes moes vermeerder. God maak dit immers 
duidelik in Sy Woord dat dit nie moontlik is om meer vir God te gee as 
wat Hy vir ons kan gee nie. 
 Ons het ons maandelike offergawe met twee persent vermeerder en  
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toe later na tien persent. En daar het ons vir ‘n rukkie stilgestaan. Soos 
wat die tyd verbygegaan het en ons gesien het hoedat God aanhou om 
in ons behoeftes te voorsien, wou ons ons geloof  nog verder rek en 
het ons twaalf  persent begin gee. God het net aanhou gee! Ek moet 
bely, met tye was dit moeilik om by hierdie besluit te bly. Somtyds het 
ek dit bevraagteken of  met God probeer onderhandel, wetende dat Hy 
sou verstaan as ek nie by hierdie besluit kon bly nie. Ek wou dit nooit 
‘n wettiese saak maak nie. Vir my en Petro was dit altyd ‘n beginsel van 
gehoorsaamheid, vertroue in God en die belydenis dat God ons enigste 
bron is, wetende dat Hy altyd sal voorsien.  Ons was vasberade om aan 
God te gee wat aan Hom behoort, in hierdie geval die eerste vrug van 
alles wat ons ontvang het.
 Later het ons ‘n aparte bankrekening hiervoor geopen. Omdat 
ons finansiële ondersteuning en donasies van verskillende mense en 
kerke regdeur die maand ontvang het, was ons toegewyd daaraan om 
aan die einde van elke maand, voordat ons ons rekeninge betaal en 
bedieningsuitgawes gedek het, die twaalf  persent - ons eerste vrug - 
in ons “gawes rekening” oor te plaas. Ons gebruik die geld in hierdie 
rekening om ander sendelinge en die kerk mee te ondersteun.  
 Vandag gee ek en Petro twintig persent van ons maandelikse  
inkomste!  Dit het vir ons elke maand ‘n vreugdevolle geleentheid 
geword om in God se Koninkryk te saai. Ons het nog nooit honger 
bed toe gegaan nie, behalwe as ons gevas het. Ons het nog nooit ‘n 
tekort gehad nie. As voltydse sendelinge, het die Here nog altyd in al 
ons behoeftes voorsien.
 Hierdie beginsel werk al die afgelope dertig jaar vir ons. Aan die 
begin van elke jaar, word ons uitgedaag om nog meer te gee. As die 
Here dan getrou was om die afgelope jaar vir ons te sorg, sal Hy dan 
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nie aanhou om dit te doen, soos wat ons meer en meer gee vir Sy 
Koninkryk gee nie? As jy genoeg geloof  gehad het om vir God jou 
eerste vrug elke maand vir die afgelope jaar te gee, kan jy nie aanhou om 
dieselfde bedrag die volgende jaar te gee nie. Jy het God se getrouheid 
die afgelope jaar gesien. Dit het jou geloof  versterk en jou vertroue in 
Hom gebou. Die jaar daarna moet jy meer gee, sodat jou geloof  sterker 
kan word. Dit is waarom ons vasberade is om elke jaar meer en meer 
te gee. Dit is ‘n opwindende reis van geloof. Die Bybel moedig ons aan 
om in geloof  te wandel en dit sê ook dat dit God behaag115  wanneer 
ons in geloof  wandel. Hierdie is ons doel, om aan te hou om in geloof  
te wandel en om God voor oë te hou as ons enigste bron.  

Begin volgens jou geloof

Ek wil jou aanmoedig om ‘n besluit te neem om aan God te gee. Nie 
die oorblyfsels nadat jy al jou finansiële verantwoordelikhede nagekom 
het nie, maar die eerste vrug wat aan Hom behoort. 

God het ons eerste gestel. Ons is die kroon van Sy skepping en 
Sy oogappel. Jy is nie God se tweede keuse nie. 

Jy is Sy eerste keuse! Deur jou eerste vrug te gee, kom jy in lyn met God 
se gesindheid teenoor jou. Sal jy God eerste stel in alle aspekte van jou 
lewe?  Hy het jou die eerste gemaak. Dit is die regte ding om te doen. 
Ek glo ons het geen ander opsie as om ons eerste vir Hom te gee nie. 
Dit is hoe ons Hom wys dat ons Hom liefhet.  

 Jy mag miskien dink dat ek geen idee van die uitdagings wat jy in jou 
spesifieke situasie ervaar, het nie. Jy is reg. Jou situasie en omstandighede 
is baie anders as myne. Ek het geleer dat ons liefdevolle Hemelse Vader 
dieselfde is vandag, gister en vir ewig.116 Ek het geleer dat God lief  is 
vir Sy kinders117 en dat Hy absoluut toegewyd is daaraan om vir hulle 
te sorg. Die vraag is, sal jy God genoeg vertrou om aan Hom te gee 
wat aan Hom behoort? Of, aan die ander kant, sal jy aanhou vat en van 
God steel wat aan Hom behoort? In my lewe het ek besluit om aan 
Hom te gee wat aan Hom behoort, en ek het die vrugte van hierdie 
besluit al herhaaldelik gepluk.

Daar is lewe wanneer jy gee

In die land van Israel is daar twee watermassas. In die Noordelike deel 
van Israel, nie ver van die grens met Sirië nie, is die See van Galilea. 
 Hierdie meer is verbind met ‘n tweede een, die Dooie See, sowat 
150km na die suide, deur die Jordaan Rivier. Die See van Galilea is 
‘n meer wat wemel van lewe, met allerhande soorte varswater visse. 
Suidwaarts is die Dooie See, onder seevlak, met geen uitgang vir sy 
water nie. Daar is amper geen lewende organismes in die Dooie See nie. 
Jy sal geen visse daarin vind nie, want die water het ‘n gekonsentreerde 
sout- en mineraal inhoud.   
 Ek wil die See van Galiliea gebruik as ‘n voorbeeld van ‘n watermassa 
wat beide ontvang en gee, en vol lewe is. Vergelyk dit nou met die 
doodsheid van die Dooie See wat net water ontvang deur die Jordaan 
Rivier, maar nooit water uitlaat nie.  
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Hierdie is vir ons ‘n goeie voorbeeld. Vir ons 
om te ontvang moet  ons hande oop wees. 
Jy kan nie dit wat God vir jou het in besit 
neem as jou hande toegeklem is nie. Om te 
ontvang, moet jy jou hande oopmaak. Die 
oopmaak van jou hande impliseer dat jy ook 

wil gee. Dit neem ons weer na die geestelike beginsel wat ons in Lukas 
6:38 bestudeer het:

“Gee, en dit sal aan jou gegee word.” 

Seën kom met vrygewigheid!118  

Ek weet nie van jou nie, maar ek het AL die seëninge van God in my 
lewe nodig. Ek wil nie onder ‘n vloek lewe nie. Ek is vrygemaak van 
die vloek, deur die lewe wat Jesus vir my gegee het. Ek kan in hierdie 
seën leef, en as ‘n uitdrukking van hierdie seën sal my vrygewigheid 
meer seëninge tot gevolg hê, nie net in my eie lewe nie, maar ook in die 
lewens van diegene teenoor wie ek vrygewigheid bewys.
 Dit is jou besluit of  jy hierdie baie belangrike beginsel van 
vrygewigheid in jou lewe wil toepas en of  jy dit wil ignoreer. Die keuse 
is joune. Wat ek wil uitwys is dat die beginsel van vrygewigheid in ons 
lewens en bediening, al vele keer geseën was, want dit is ‘n beginsel wat 
God eer en instand hou weens Sy liefde vir ons.  
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Alles behoort aan God

Ek wil dit net duidelik maak dat my motivering om vrygewig te wees 
nie gedryf  is deur my begeerte vir baie seëninge van God nie. Hierdie 
idee sou grens aan die lering van die voorspoedteologie wat ek beslis 
nie aanhang nie.  

Die rede hoekom ek vrygewig is, en hoekom ek glo dat ek ‘n gesindheid van 
gee in my lewe moet handhaaf, het te make met die feit, die kennis en my 
bewustheid daarvan dat alles wat ek het, aan God behoort.

Die dag toe ek my lewe aan Jesus Christus gegee het, het ek die reg op 
alles wat ek besit het, prysgegee. Ek was ‘n sondaar wat die dood en 
ewige straf  en verwydering van God verdien het. Die oomblik toe God 
in my lewe ingekom het, het Hy my geheel en al verlos.
 Die nuwe lewe wat God my gegee het, was ‘n lewe wat deur Jesus 
Christus in besit geneem was. Die dag toe ek my lewe aan Jesus gegee 
het en bely het dat Hy die nuwe meester van my lewe is, het ek die reg 
op my lewe prysgegee. Toe ek die reg op my lewe prysgegee het, het ek 
ook die reg op my besittings prysgegee. Alles wat ek het en wat vir my 
kosbaar is, behoort aan God, deur Jesus Christus. In ruil hiervoor, het 
God my ‘n nuwe lewe gegee, ‘n lewe wat ek nooit weer kan verloor nie. 
God het my met Homself  versoen deur Sy Seun Jesus Christus. Die feit 
dat ek nie meer in vyandskap teenoor God staan nie en as mens direkte 
toegang tot my Hemelse Vader het, het my gemotiveer om al my regte 
prys te gee.
 Voortvloeiend hieruit verstaan ons dat vrygewigheid beteken dat 
ons  aan God gee wat aan Hom behoort. Ek het geen reg op die 
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inhoud van my beursie nie, of  die bedrag in my bankrekening nie. Ek 
het geen reg op die eienaarskap van my voertuig, my huis, of  selfs my 
huwelik of  kinders nie. Dit alles behoort aan God. As dit alles aan 
God behoort, hoe kan ek dit dan vir Hom teruggee as dit dan reeds 
aan Hom behoort? Dit maak nie sin om die lewe op so ‘n manier te 
benader nie. Die manier waarop ek en Petro die lewe benader is vanaf  
die fondasie, die waarheid, die realiteit dat alles wat ons het aan God 
behoort en dat ons net ‘n kanaal is waardeur Sy seëninge na die mense 
rondom ons vloei. 
 Dit is ‘n vergeefse oefening om die hele teologiese benadering van 
tiendes en offerandes gee, met die kerk te debatteer. Net die feit dat ons 
dit oorweeg om hieroor te debatteer en te praat, en oor hierdie saak te 
verskil, is ‘n bewys daarvan dat ons nog nie verstaan dat alles wat ons 
het aan God behoort nie.  
 My benadering elke maand wanneer ek die twintig persent saai, is 
om God te dank dat Hy my toelaat om die ander tagtig persent te kan 
gebruik vir my eie behoeftes en dat Hy my so baie gee en my toelaat om 
‘n rentmeester van alles wat Hy aan my toevertrou het, te wees. Die feit 
bly staan dat alles aan Hom behoort en dit is hoekom ek en my vrou 
besluit het om vrygewig te wees, sonder enige bybedoelings. Dit gaan 
nie net oor die geld nie!

Baba treetjies

Miskien besef  jy dat jy nodig het om aan hierdie beginsel te moet werk, 
maar jy weet nie waar om te begin nie. Begin met baba treetjies. Begin 
vandag. As jy getroud is, bespreek dit met jou huweliksmaat en maak ‘n 
besluit oor hoeveel julle van vandag af  gaan gee. Dalk sien jy jouself  as 
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behoeftig. Miskien het jy net een hoender en ‘n paar eiers. Wat as jy die 
eerste eier vir God gee en dan van die res lewe? Dalk is jy bevoorreg 
met baie besittings, ‘n stewige bankrekening en geen behoefte aan 
enigiets in jou lewe nie. Doen voorraadopname en onthou dat alles wat 
jy het aan God behoort. Sou jy gewillig wees om alles weg te gee aan die 
Here? Ek wil jou aanmoedig om nie langer uit te stel nie; maak vandag 
‘n besluit en begin gee wat aan God behoort.  
 Ek het in ons lewens en bediening gesien dat wanneer ons ernstige 
finansiële nood ervaar het, het ons meer begin gee. Gewoonlik het 
die vyand ons toewyding tot vrygewigheid aangeval. Hy het allerhande 
goeie redes gegee oor waarom ons nie vrygewig moes wees in die 
donkerste tye van ons lewens nie. 

Hou aan in die donkerste oomblikke

So ‘n seisoen het in 2020 in ons lewens gebeur. Die wêreld was lamgelê 
deur die Covid-19 pandemie. Die wêreld ekonomie was, en is nog 
steeds, aan flarde en mense het hulle werk verloor. Dit het gelei tot 
‘n ketting reaksie, waar die finansiële gawes aan die kerk, grootliks 
gekniehalter was. 
 So ook was ons finansiële vennote - kerke en individue - onder 
toenemende finansiële druk, en dit was geen verrassing toe sommige 
van ons vennote aangedui het dat hulle nie meer hulle finansiële 
ondersteuning aan ons en ons bediening kon nakom nie. Halfpad deur 
2020 het ons toe reeds vyf  en twintig persent van ons maandelike 
inkomste verloor. Dinge het glad nie goed gelyk nie, en ons het onder 
druk gevoel om ons persoonlike gawes te heroorweeg. Die Here sou 
mos verstaan!
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meer gegee. Elke keer het ons gesien hoedat 
God voorsien op maniere wat ons nie gedink 
moontlik was nie.

‘n Vrygewige OTM

‘n Paar jaar gelede, gedurende ‘n besoek aan Suid-Afrika, het ons min 
geld in ons bankrekening gehad. Ek onthou dat ek een middag na die 
outomatiese tellermasjien gegaan het om die laaste paar rand uit ons 
rekening te trek. Terwyl ek die nommers ingetik het, het ek die Here 
gevra om ons genadig te wees en in ons behoeftes te voorsien. Hy het 
dit al soveel kere vantevore gedoen en ek het geweet dit is ‘n kwessie 
van tyd voordat ons ‘n finansiële deurbraak sou sien. 
 Toe die masjien se slot oopgaan om die paar banknote wat ek 
benodig het uit te stoot, het my oë behoorlik gerek toe ek die dik pak 
note sien wat uitkom! Ek het dadelik die pak note gegryp en in my sak 
gedruk, my kaart geneem en vinnig na die motor toe gestap en die deur 
gesluit. Ek het die pak note uit my sak geneem en dit begin tel. My 
verbasing, of  laat ek eerder sê tot my skok, het ek besef  dat die OTM 
verkeerdelik vir my R3,000 gegee het! Ek het die motor aangeskakel en 
vinnig huistoe gery om hierdie nuus met Petro te deel.  
 Omdat ek geweet het dat die bank hierdie geld sou terugvra, was ek 
proaktief  en het hulle sommer daar en dan gebel met die besonderhede 
van die transaksie. Die persoon aan die ander kant van die lyn het 
baie mooi na my geluister en my bankbesonderhede in die rekenaar 
sisteem ingetik, net om my mee te deel dat daar geen rekord van hierdie 
transaksie by daardie spesifieke tellermasjien was nie. Alhoewel die 

Toe ek en Petro hieroor gebid en dit bespreek het, het ons uitgedaag 
gevoel om nog steeds ons maandelikse verbintenis te handhaaf  en om 
op ander terreine van ons lewens te sny. Ons het besluit om persoonlike 
opofferings te maak, eerder as om ons finansiële ondersteuning aan 
sendelinge op te skort, en ons het nog steeds ons twintig persent bly 
gee. 
 Deur die genade van die Here, het nuwe finansiële ondersteuners 
bygekom, terwyl sommige van ons vennote besluit het om hul 
ondersteuning  te verhoog. Teen die einde van 2020, het ons al die 
verliese van daardie jaar, herwin. Wat meer is, vir die eerste keer in 
jare het ons die jaar afgesluit met  ‘n oorskot wat ons kon oordra na 
die volgende jaar toe. Hierdie was ongewoon en dit het gebeur in die 
moeilikste jaar wat ons nog ooit ervaar het. 
Dit is so ‘n sterk getuienis van hoe God aanhoudend voorsien het, selfs 
in die tyd wat ons ‘n finansiële verlies in ons ondersteuning ervaar het.  
Ek glo werklik dat ons besluit om nie op te hou gee nie, direk verband 
gehou het met God wat in harte van individue gewerk het om vir ons 
meer te gee, of  aan boord te kom as nuwe finansiële vennote.

It is not possible to outgive God.119 

Ons natuurlike reaksie is om vas te hou aan dit wat ons het, vir  daardie 
“eendag”. Wanneer jy egter meer gee in moeilike tye, stuur jy ‘n 
duidelike boodskap uit na die magte daarbuite, dat jy nie deur finansies 
beheer sal word nie. Wanneer die druk groter geword het, het ons ook 
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Wanneer die druk 
vermeerder het, 

het ons ons gawes 
ook vermeerder.
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persoon my wou help, was dit nie moontlik nie, want die transaksie was 
nie op rekord nie.
 Totaal verbysterd, het ek die foon neergesit. Ek het God uitbundig 
gedank  vir  Sy voorsiening. Dit was beslis ‘n bonatuurlike gebeurtenis! 
Hierdie soort insident het nog nooit weer gebeur nie. In die jare daarna 
het ek al baie gedink hoe wonderlik sou dit wees as die Here dit weer 
sou doen!   
 Verstaan net dat God enige manier kan gebruik om jou te seën, 
in  jou behoeftese te voorsien en jou te versorg. As God vir my geld 
kon gee uit my rekening wat ek nie eers gehad het nie en die bank nie 
eers kon vind nie, hoeveel te meer sal Hy ook aan jou behoeftes kan 
voorsien! Ons kan nooit meer gee as wat God kan gee nie; ons kan 
nooit die bronne wat God vir ons het, uitput nie. 
 Laat ons met vreugde en vol vertroue gee, wetende dat God altyd 
sal voorsien.

Om dit prakties te maak.

So, waar begin ‘n mens? Miskien was jy bemoedig deur die stories in 
hierdie hoofstuk, of  is jy geïnspireer om uit te stap in geloof  en hierdie 
beginsels ook in jou lewe te probeer toepas. Miskien het die Heilige 
Gees jou in jou hart oortuig om te gee soos nog nooit vantevore nie. 
Ek hoop dit is die resultaat van hierdie hoofstuk.
 Hier is ‘n paar voorstelle wat jy kan oorweeg, wanneer jy “op die 
water” begin loop: 

1. Bid - As jy iemand is wat dit nog nie voorheen gedoen het 
  nie, vra die Here om jou te help en te lei. Miskien moet jy bely
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   dat jy vasgehou het aan dit wat tereg aan God behoort het.
   Hierdie is ‘n goeie plek om te begin. Die Here ken ons 
  onsekerhede en die sonde in ons harte, en Hy verstaan.

2. Die Skrif - Bestudeer “vrygewigheid” in die Bybel. Daar is baie
  Skrifgedeeltes wat jou in jou geloof  kan versterk op jou pad 
  van vrygewigheid. Mediteer oor hierdie verse en kyk weer met 
  nuwe oë na die verse wat ek vroeër in die hoofstuk gedeel het.
 
3. Die stryd - Die stryd is ‘n werklikheid! Wanneer jy uitstap om
  jou vrygewigheid te vermeerder gaan jy onder druk kom om  
  dit nie te doen nie. Dit is ‘n geestelike stryd. Jy sal weerstand 
  beleef, maar hou net aan - die Here sal vir jou die oorwinning  
  gee.

4. Doen voorraadopname - Doen ‘n opname van wat jy tans  
  gee. Doen die oefening waaroor ek gepraat het. Hoeveel   
  ontvang jy en hoeveel gee jy?  Wees eerlik.

5. Klein treetjies - Begin om volgens jou geloof  te gee. Bly  
   toegewyd hierin en evalueer dit elke jaar.

6. Eerste vrug - Wees verbind tot die gee van jou eerste vrug en 
  nie die oorblyfsels nie. As jy alreeds gee, is hierdie ‘n goeie  
  plek om mee  weg te spring en om getrou te bly om aan God  
  te gee wat aan Hom behoort. 

Wees vrygewig, want dit is die regte ding om te doen.     
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Nabetragting:

1. Skryf  in jou eie woorde ‘n definisie vir vrygewigheid neer.

2. In watter areas van jou lewe word jy uitgedaag om meer   
 vrygewig te wees? Maak ‘n kort lysie en bid dan daaroor. 

3. Kyk na jou jaarlikse inkomste en jou finansiële bydraes: hoe  
  kan jy meer gee?



Die eerste keer toe ek Hussein ontmoet het, was ek ietwat onwillig 
om betrokke by hom te raak. Hy was in sy laat twintigs met ‘n blas 
vel en pikswart hare soos ‘n tipiese Turk. Hy was netjies aangetrek en 
soos meeste Turkse mans, ongeskeerd. Om te skeer is iets wat eerder 
weekliks gedoen word as daagliks.

Vervloek deur Allah

As gevolg van komplikasies met sy geboorte, het Hussein ‘n 
liggaamsgebrek gehad. Dokters het ongelukkig sy gebrek te laat 
agtergekom en hy kon nie gehelp word nie. Hy het soos ‘n skêr geloop 
wat veroorsaak het dat sy voete die vloer skraap wanneer hy loop. Sy 
skoene en voete was altyd vol stof  gewees. Hy kon ook nie vinnig 
beweeg nie. As jy saam met Hussein wou loop, moes jy baie geduld hê.  
 Daar is twee hoofstrome in Islam onder Moslems in Turkye. Die  
meer konserwatiewe stroom staan bekend as Sunni. Hulle beskou 
hulself  as ‘n suiwer vorm van Islam wat verbind is aan die vyf  pilare 
van Islam. Hulle gaan getrou na ‘n moskee om te bid en beskou die 
Koran as hul enigste lering van hoe om God te ken.  
 Dan is daar ‘n kleiner tak van Islam bekend as die Alevi stroom.   
Hierdie is die meer geheimsinnige deel van Islam. Alevis hoef  nie 
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na die moskee toe te gaan nie; hulle kom in klein groepies in huise 
bymekaar om hulle geloof  te beoefen met liedere en leringe deur een 
van die leiers van die groep. Hierdie is die Islamgroep waaraan Hussein 
behoort het. 
 In die Moslemgeloof, is dit ‘n teken van God se straf  en oordeel op die familie 
as iemand met ‘n gebrek gebore word. ‘n Gebrek is iets waarop Moslems 
neerkyk en die gebreklike persoon word gesien as iemand wat deur 
God gestraf  is. Dit word in die algemeen beskou dat so ‘n persoon ‘n 
groot sondaar is, of  dat sy familie een of  ander groot sonde gepleeg het 
wat deur God gestraf  word.
 Wanneer Hussein op straat was, het sy totale menswees uitgeskreeu  
dat hy deur God gestraf  is en dat God hom vervloek het. Hierdie staan 
in skrille kontras met die tradisionele groetwyse van die Moslems, 
wanneer hulle mekaar groet met die bekende “Salaam aleikum” wat 
beteken “God se vrede  rus op jou”. In Hussein se geval was hierdie 
vervang met oordeel en “God se vloek is op jou”.

Aanvaar deur Jesus

Dit is dan geen wonder dat Hussein deur die gemeenskap verwerp 
gevoel het nie. Hy was erg ontnugter deur Islam en het besluit dat daar 
nie ‘n God is nie. Hy het homself  as ‘n ateïs beskou. Dit het egter nie 
beteken dat hy opgehou soek het na God nie. Een dag het hy deur 
die koerant geblaai en ‘n advertensie gesien wat hom uitgenooi het 
om ‘n gratis kopie van die Nuwe Testament vanaf  Istanbul te bestel. 
Die volgende dag het Hussein ‘n brief  geskryf  aan die kantoor van 
die Bybel korrespondensiekursus en ‘n gratis kopie van die Nuwe 
Testament aangevra. 
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 Twee weke later het die Nuwe Testament aangekom en Hussein het 
dit begin lees. Hy was so geboei deur die boodskap van liefde en hoop 
op die ewige lewe deur Jesus Christus, dat hy nie die Nuwe Testament 
kon neersit nie.
 Toe hy die Nuwe Testament klaar gelees het, het Hussein op 15 
Desember 2002, in die privaatheid van sy kamer, langs sy bed gekniel 
en God om vergifnis van sy sonde gevra, en Jesus in sy hart ingenooi. 
Ek weet dit, want ek het die datum gesien wat Hussein op die eerste 
bladsy van sy klein Nuwe Testamentjie geskryf  het. Hussein het nog 
nooit ‘n ander Christen ontmoet nie, en heeltemal op sy eie, het hy sy 
lewe aan Christus gegee. Ek het hom ‘n paar maande later ontmoet 
toe ons na Malatya verhuis het. Hy was een van die kontakte wat ‘n 
besoek van ‘n Christen aangevra het. Deel van my bediening op daardie 
stadium was om kontakte wat ‘n belangstelling toon in Jesus, op te volg.

Wat het van vertroue geword?

Ons leef in ‘n dag en era waar wedersydse vertroue ‘n 
uitsondering geword het. Dit is baie moeilik vir mense om 

mekaar te vertrou.

Die rede hiervoor mag verskil van persoon tot persoon, en dalk voel ons 
versigtig om ander te vertrou omdat ons in die verlede seergekry het. 
Dit kan ook moontlik wees dat ons groot gemaak was met ouers wat 
ons gereeld gewaarsku het om nie met  “...vreemdelinge te praat nie...” 
Dit sou derhalwe beteken dat ons geen vreemdelinge mag vertrou nie.
 My houding het nie veel verskil aangaande vreemdelinge nie. Die 
eerste keer wat ek Hussein in Malatya in die suidoostelike deel van 
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Turkye ontmoet het, was ek nogal skepties oor hom. Ons gesin het pas 
na hierdie deel van die stad verhuis om met ‘n nuwe kerkplantingsprojek 
te begin. Ons was die heel eerste hedendaagse sendelinge in hierdie 
totaal onbereikte stad van agthonderd duisend mense, en ons het soos 
pioniers gevoel, en inderdaad was ons pioniers. Ons het vreemde grond 
betree in ‘n donker, Islam-gesluierde stad. ‘n Baie konserwatiewe tak 
van Islam was diepgewortel in Malatya.

Ons wil glo 

Die storie van Hussein het my in verwondering gelaat. Ek was geseën 
deur sy kinderlike geloof  in God. Omdat ons glo dat mense die 
beelddraers van God is, en dat ons hulle moet vertrou en liefhê soos 
God hulle liefhet, het Petro en ek onsself  oopgemaak vir Hussein. Ons 
het besluit dat ons in Hussein sal glo. Ons wou deel van God se plan 
wees om hom te seën. Almal rondom Hussein het geglo dat hy onder 
die vloek van God was, maar ons het geweet dat God hom liefhet en 
hom wou seën. 
 Petro het sy voete ‘n paar keer verpleeg wanneer hy vir ons kom 
kuier  het. Ons het nuwe skoene vir hom gegee en vir hom gesorg. Ek 
het hom later werk gegee in my literatuur verspreidingsmaatskappy. Ek 
het hom die werk en verantwoordelikheid gegee om na ons kliënte in 
die hele streek om te sien. Hussein kon nie gelukkiger gewees het nie! 
Uiteindelik het iemand hom ‘n kans gegee en in hom geglo en hom 
waardeer. Dit het sy lewe heeltemal verander. 
 Ons het die krag van verandering in iemand se lewe aanskou toe 
ons besluit het om in hom te glo en hom te vertrou. Hussein was ‘n 
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klassieke voorbeeld van iemand wat nodig gehad het dat ander mense 
in hom moes glo. Ons het dit reggekry om genoeg finansies bymekaar 
te skraap sodat Hussein ‘n operasie kon kry om meer beweging in sy 
bene te kry. 
 Die operasie was ‘n groot sukses, en met die hulp van ‘n kierie, kon 
hy vinniger en met minder pyn beweeg. Die ontmoeting met Hussein 
het ons lewens verander asook die lewens van Hussein en sy familie. 
Hierdie is ‘n direkte resultaat van vertroue, ‘n gewilligiheid om in 
iemand te glo en om iemand ‘n kans te gee. 

Iemand glo in my 

As ‘n jong polisie offisier was ek die minder belangrike sake gegee om 
te ondersoek en voor te berei vir hof  verhore. My verantwoordelikheid 
as ‘n misdaadtoneel ondersoeker het beteken dat ek in nou saam met 
die speurders wat die verskillende sake toegewys is,  gewerk het. As ‘n 
leerling, word jy blootgestel aan verskeie misdaad tonele, en soos wat 
jou selfvertroue en ondervinding ontwikkel, sal die hoof  offisier jou 
met meer ernstige misdaad tonele vertrou. My rol as ‘n misdaadtoneel 
ondersoeker was om bewysstukke bymekaar te maak, die misdaad 
toneel te dokumenteer en om dit dan so bes moontlik aan die speurder 
voor te lê en later aan die hof. 
 My bevelvoerder was ‘n luitenant wat my ‘n baie harde tyd gegee 
het. Soms het dit vir my gevoel asof  hy geen genade vir my gehad 
het nie. Telkens wanneer ek ‘n misdaadtoneel besoek het, het hy my 
meedoënloos gedruk om my beste te lewer. As ek nie volgens sy 
standaard gewerk het nie, het hy my teruggestuur om dit oor te doen. 
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 Na my aanvanklike twee jaar van voorbereiding en opleiding in 
hierdie spesiale ondersoek eenheid van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, 
het ‘n dag wat soos enige ander dag begin het, uitgedraai om een van 
die waterskeiding oomblikke in my loopbaan te word.  
 Dit was ‘n gewone dag soos enige ander op kantoor. ‘n Telefoonoproep 
het ingekom en my bevelvoerder het my geroep en vertel dat ek moes 
voorberei om uit te gaan na ‘n veelvuldige moordsaak. Hy sou my 
vergesel en terwyl ons voorberei en ons toerusting bymekaar gekry het, 
het hy na my gedraai en gesê, “hierdie is jou saak”. Dit het beteken dat 
ek die verantwoordelike persoon sou wees, die hoof  persoon in hierdie 
ondersoek. Ek was oorweldig! Hierdie was my tyd om te bewys dat ek 
dit kon doen. Die misdaad toneel was afgryslik. ‘n Jaloerse eggenoot 
het sy vrou en haar minnaar in hulle kamer met ‘n broodmes vermoor, 
terwyl hulle sesjarige seuntjie in die kamer langsaan weggekruip het. Dit 
was ‘n aaklige toneel. Ek het gedoen wat ek moes en die bewysstukke 
bymekaar gemaak. 
 In die daaropvolgende weke, met die hulp van die speurder, 
het ek die saak noukeurig voorberei om aan die hof  voor te lê. My 
bevelvoerder was baie beïndruk met die kwaliteit van my werk. Ek 
was so opgewonde! Uiteindelik het iemand genoeg in my geglo om my 
verantwoordelikheid te gee. En ek het hul nie teleurgestel nie. Ek het 
aan sy verwagtinge voldoen, en het bewys dat ek die hoë kwaliteit wat 
van my eenheid verwag word, kon lewer. Hy het my geluk gewens met 
die goeie werk wat ek ingedien het, en ek het gevoel asof  ek op wolke 
loop. 
 Hierdie insident bly my altyd by. Dit was omdat iemand in my geglo 
en my vertrou het, dat ek aan hulle kon bewys dat ek bekwaam en hulle 
vertroue waardig was. Hoeveel te meer behoort ek dan nie ‘n lewe te 

leef  waarin ek ander mense vertrou nie? In ons jare van bediening is 
hierdie een van die beginsels wat Petro en ek besluit het om in ons 
lewens te toe te pas.
 In die Turkse kultuur is nie daar nie veel vertroue nie. Mense is 
in die algemeen baie onwillig om mekaar te vertrou. Agterdog is wyd 
verspreid, en samesweringsteorieë is aan die orde van die dag. 

Om te vertrou of  nie te vertrou nie 

Dit is nie ongewoon om hierdie gebrek aan vertroue ook binne ‘n 
familie waar te neem nie. Mense word mislei om te glo dat Moslems 
mekaar onvoorwaardelik vertrou. As iemand 
wat vir meer as drie dekades tussen Moslems 
gewoon het, kan ek bevestig dat daar baie min 
vertroue tussen Moslems is. Dit verskil nie veel 
van die gebrek aan vertroue wat ons in ons 
normale daaglikse lewe vind nie.  
 In ons bediening, het ons besluit om te vertrou. Dit mag miskien 
naïef  klink, maar ons is baie bewus van die uitdagings en probleme wat 
hierdie benadering veroorsaak. Wanneer ‘n Turk by ons deur inkom, 
hetsy by die kantoor of  by ons huis, wil ons hê dat daardie persoon 
moet weet en voel dat ons hom vertrou en in hom glo. Dit was nie 
ongewoon dat hulle ‘n verskeidenheid stories oor hulle redes vir hul 
belangstelling in die Evangelie gehad het nie. 
 In ons werk tussen die Turkse mense het ons gevind dat baie Turke 
‘n belangstelling in die Christendom getoon het omdat hulle geglo 
het dat hulle ‘n buitelandse paspoort, ‘n werksgeleentheid, of  selfs ‘n 
buitelandse vrou om mee te trou, sou kon kry. Dit sou hul kaartjie 
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bediening het 

ons besluit om 
te vertrou.
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besluit het om jou ‘n tien te gee, die beste gradering wat ek jou kan gee. 
‘n Nommer een sou beteken dat ek jou as persoon verag en dat ek niks 
van jou hou of  tyd met jou wil spandeer nie. Tien beteken dat ek dink 
jy is ‘n wonderlike mens en dat ek graag 
tyd met jou wil spandeer en jou beter leer 
ken. 
 Wanneer ek iemand nuut ontmoet, 
besluit ek om daardie persoon as ‘n tien 
te behandel. Hierdie persoon is iemand 
spesiaal, iemand van wie ek hou en tyd mee wil spandeer. Ek toon my 
belangstelling in hierdie persoon deur my volle aandag aan hom te gee 
wanneer ons ontmoet. Ek waardeer hierdie persoon en ek sal seker 
maak dat hy waardeer voel.
 Ek glo dat mense aan die verwagtinge wat ander mense vir hulle het, 
kan voldoen. As ek jou my vertroue gee, dan is die verantwoordelikheid 
joune om dit werd te wees. Ek gee aan jou die bal om te speel. Indien jy 
die bal laat val is dit nie omdat ek jou nie vertrou het nie. Om iemand 
wat jy nie noodwendig ken nie te vertrou, vereis ‘n mate van geloof. Ja, 
dit kan lei tot teleurstelling, wat ek dikwels ondervind het.

Ons is almal gebrekkig en onvolmaak, maar wanneer iemand die beste in 
ons sien, sal ons eerder na daardie hoër standaard rys.120 

Mense kan ons emosioneel seermaak. Hulle kan die vertroue wat ons 
in hulle het, verwerp en van ons af  wegloop. 

uit Turkye beteken! As dit nie hul oortuiging was nie, was daar die 
verstandhouding dat buitelandse sendelinge, soos ons, hope geld gehad 
het wat hulle van gebruik kon maak om in hulle eie finansiële behoeftes 
te voorsien. Dit was nie ongewoon om vir geld gevra te word, of  ‘n 
werk, of  selfs ‘n buitelandse paspoort nie. 
 Turke verwag om nie vertrou te word nie, wat veroorsaak het dat 
hulle stories opgemaak het om ons vertroue te wen en eg voor te kom. 
Wanneer ons ‘n nuwe Turkse kennis ontmoet het, wou ons nie ‘n gevoel 
van wantroue weerspiëel nie. Ons wou gehad het dat daardie persoon 
moes ondervind dat ons dit wat hy ons vertel het, geglo het. Ons wou 
dat hierdie nuwe kennis ons vertroue sou ervaar. 
 Ons was baie bewus daarvan dat ons moontlik sou seerkry wanneer 
ons op so ‘n manier sou vertrou, maar vir ons was dit belangrik om 
‘n honderd persent vertroue oor te dra. Daar was genoeg mense in 
hulle omgewings wat hulle nie vertrou het nie en ons wou anders wees. 
Ons wou Jesus vir hulle wees. Ons wou gehad het hulle moes weet dat 
hulle eerlik en hulself  kon wees wanneer hulle by ons was. Dit het ook 
beteken dat ons hulle vertrou het. 

Wat is jou nommer?

Ek glo vas dat mense jou gesindheid jeens hulle binne die eerste paar 
sekondes van ‘n ontmoeting kan agterkom. Ek het besluit dat ek elke 
keer wat ek iemand nuut ontmoet het, ‘n groot nommer tien op hulle 
gesigte sou plak. Dit is natuurlik nie ‘n letterlike nommer op ‘n stuk 
papier wat ek op hulle gesigte plak nie! Dis net in my gedagtes. Wanneer 
ek die nommer tien noem beteken dit, op ‘n skaal van een tot tien, ek 

224

Ek glo dat mense aan 
die verwagtinge wat 

ander mense vir hulle 
het, kan voldoen.
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 (eie vertaling)
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Jy sal seerkry 

Ek het my medewerker, Eric, vir baie jare geken terwyl ons saam kerke 
in die Suid-ooste van Turkye geplant het. Hy en sy familie het in die 
stad Tarsus gewoon, die geboorteplek van Paulus. Daar was twee klein 
gemeenskappe van Turkse gelowiges wat gereeld in die gemeenskap 
vergader het. Op ‘n dag bel Eric my en vra dat ek hom  moet ontmoet 
in een van die teetuine in die middestad. Daar, in die pragtige skaduwee 
van vele eikebome, het Eric en ‘n jong Turkse man vir my gewag. Dit 
was die eerste keer dat ek Levent met sy baie donker vel, sou ontmoet. 
 Vir een of  ander rede het ek ongemaklik oor Levent gevoel en 
het ek my bes probeer om ‘n houding van vertroue en belangstelling 
weer te gee. Eric wou gehad het dat ek Levent ontmoet, wat onlangs 
‘n volgeling van Jesus geword het, en hy het geglo dat Levent my in my 
besigheid sou kon help. Ek het onlangs ‘n verspreidings maatskappy 
begin en was gefokus op die verspreiding van die Bybel en ander 
Christelike literatuur regoor die Ooste van Turkye. Die bediening was 
besig om te groei en vinnig uit te brei en ek het hulp dringend nodig 
gehad. 
 Eric het geweet dat ek meer hulp soek. Om ons kliente en kontakte 
te behou, het ek plaaslike Turkse manne benodig , wat bereid sou wees 
om regoor die suid-ooste van Turkye te reis om ons kliente op te volg 
en om die kliente se bestellings vir nuwe literatuur te handhaaf. Levent 
het geen ondervinding in hierdie spesifieke area gehad nie en hy was ‘n 
nuwe gelowige, maar omdat ek Eric geken en sy oordeel vertrou het, 
het ek besluit om Levent die voordeel van die twyfel te gee, en het hom 
aangestel as deel van die span wat na ons kliënte omgesien het. 
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 Gedurende die volgend paar weke, met Levent wat deel van die 
span begin word het en bietjie opleiding ontvang het, het ek hom beter 
leer ken en ontdek dat hy vanuit ‘n gebroke agtergrond en uit ’n baie 
konserwatiewe lyn van Islam kom. Hy was onder baie druk van sy familie 
as gevolg van sy besluit om Jesus te volg. Dit het my aangemoedig om 
meer tyd met hom te spandeer om hom te help groei in sy geloof. Soos 
wat die maande verbygegaan het, het my vertroue in Levent verdiep 
en ek het hom met meer verantwoordelikheid vertrou. Levent het my 
nooit teleurgestel nie. Dit het natuurlik my vertroue in hom versterk, 
wat tot volg gehad het dat ek hom steeds meer verantwoordelikheid 
gegee het. Na ‘n paar jaar van saamwerk, het ons na ‘n ander stad 
in Turkye getrek om ‘n nuwe takkantoor te vestig, asook om  met ‘n 
pioniers kerkplanting projek in die stad van Malatja te begin. Intussen 
het my spanmaat in Mersin beheer geneem van die kantoor wat ons 
daar gevestig het. Toe my spanmaat Turkye verlaat, het ek besluit dat 
Levent die ideale persoon sou wees om daardie kantoor te bestuur. 
 Ek was oortuig daarvan dat na twee jaar van opleiding, 
dissipelskap en die pad met Levent stap, ek hom kon vertrou met die 
verantwoordelikheid om een van ons kantore te bestuur. Dit was ‘n 
groot fout!  Die oomblik toe Levent op sy eie was, het hy verwoesting 
in die maatskappy gesaai. Hy het nie die rekeninge betaal nie en die 
elektrisiteit is gevolglik afgesny. 
 Gedurende my besoeke aan die kantoor het ek niks verkeerd 
opgelet nie, aangesien Levent gereel het om ‘n verlengingskabel deur 
die venster na ‘n naburige maatskappy te laat aanbring, waarvandaan hy 
in die geheim elektrisiteit ontvang het, om my onder die indruk te bring 
dat daar elektrisiteit in ons kantoor was. Levent het naderhand ons 
kliënte begin dreig deur telefoonoproepe, en dit het ‘n kettingreaksie 
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van onaangename gebeurtenisse veroorsaak wat uiteindelik tot ons 
deportasie uit Turkye gelei het. 
 Na ‘n ondersoek en die moord van my vriende baie jare later, sowel 
as die hofsake wat gevolg het, het dit tot die lig gekom dat Levent ‘n 
geheime informant vir die sekuriteitspolisie was. Hy was ‘n informant 
van die oomblik wat ek hom in ons maatskappy ingeneem het. Levent 
het al die intieme werkinge van ons werk geken. Hy was deel van ons 
Bybelstudiegroep, leringe en opleiding en was daarom ‘n deurlopende 
stroom van inligting aan die plaaslike owerhede gewees. 
 Toe ek Levent ontmoet het, het ek ‘n nommer tien op sy voorkop 
geplaas en het besluit dat ek hom sou vertrou en hom ‘n kans sou 
gee. Ongelukkig kon hy nie hierdie verantwoordelikheid nakom nie. 
Levent het besluit om die vertroue wat ek in hom gestel het, te vertrap.  
Alhoewel ek in Levent geglo het, het hy nie in homself  geglo nie. 
 Ek deel hierdie storie met julle vir ingeval daar gedink word dat alles 
goed sal uitdraai as ons besluit om iemand te vertrou. Die werklikheid 
bewys anders. Wanneer ons ander mense begin vertrou is dit baie 
moontlik dat ons teleurgestel sal word, maar dit is die uitsondering op 
die reël. 

Die wonde is eg 

Maar, dit is nie vir my om te besluit nie. Dit is vir die persoon in wie ek 
my vertroue stel om te besluit. Ek wil nie die oorsaak wees dat ‘n ander 
persoon nie sy potensiaal kan bereik nie. 

My droom is om ander mense te help om alles wat God vir 
hulle het, te bereik.

Onder geen omstandighede wil ek dit wat God in die lewe van iemand 
anders wil doen, verhinder nie. Sover dit my betref, is my verbintenis 
om ander mense te help om dit in hul lewens te bereik. 
 Ek het al baie mense ontmoet wat my vertel het dat hulle besluit 
het om nooit weer enigiemand te vertrou nie. Wanneer ek bietjie 
dieper grawe, ontdek ek dat hierdie persoon in die verlede deur iemand 
seergemaak is. Ek dink dat een van die pynlikste gebeurtenisse wat ‘n 
persoon kan ondervind, is wanneer jou eggenoot ontrou aan jou is. 
‘n Gebroke huwelik is sonder twyfel een van die mees verwoestende 
dinge wat in enige iemand se lewe kan gebeur. Dit vernietig vertroue. 
 Hierdie is moontlik die mees intieme vertroue, en wanneer dit 
verbreek word, sny dit baie diep en los ‘n groot letsel. Baie mense loop 
rond met hierdie oop, onversorgde wonde wat veroorsaak dat hulle 
nooit weer iemand sal vertrou nie. 
 Aan die ander kant is jy miskien deur ‘n besigheidsvennoot verraai. 
Jy het miskien ‘n werklike finansiële verlies gelei as gevolg van die 
verraad van ‘n goeie vriend. 
 Ek is al daardeur! Ek is al verraai, nie deur ‘n besigheidsvennoot of  
my eggenoot nie, maar deur mede Christen gelowiges wat ek vertrou 
het. Hierdie tipe verraad sny diep en kan mens skade aandoen vir die 
res van jou lewe. As jy ‘n letsel dra as gevolg van verraad, hoop en bid 
ek dat jy genesing sal vind en bemoediging om weer te kan vertrou. 

Die heropbou van vertroue

Ek wil nie die indruk skep dat dit aanneemlik is om ‘n slaansak te 
wees nie. Wanneer vertroue geskend word, is dit moontlik om dit te 
herstel. Die eerste stap sal wees om te vra vir vergifnis en dan ook om 
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dit te gee. As volgelinge en gelowiges van Jesus 
is ons bewus daarvan dat ons nodig het om te 
vergewe, net soos die Here Jesus ons vergewe 
het.121

Vergifnis is iets wat binne ‘n oomblik aangebied en aanvaar 
kan word. Dit is ‘n keuse.

Jy kan kies om iemand te vergewe vir watter skade ookal aan jou of  
iemand anders gedoen is. Jy kan ook besluit om vergifnis te vra, waneeer 
nodig. Hierdie optrede kan vinnig wees as jy dit toelaat. 
Aan die anderkant, is vertroue iets wat tyd nodig het om te ontwikkel.                                                                                    

 Vergifnis is onmiddellik. Vertroue neem tyd. 

Dit is moontlik dat vertroue in sekere situasies nooit weer herstel sal 
word nie. Moenie te hard op jouself  wees nie. Dit neem tyd om vertroue 
weer op te bou; maar ek wil jou aanmoedig om onmiddellik te vergewe. 
 In my ontmoetings met die Turke, het ek altyd besluit om aan die 
persoon voor my, die voordeel van die twyfel te gee. Ek wou vertroue 
aanbied. Maar toe hierdie vertroue verbreek is, was ek vinnig om te 
vergewe maar het tyd en spasie nodig gehad om weer te kan vertrou. 
In party gevalle, soos met Levent, is vertroue nooit herstel nie. Tyd het 
verby gegaan en Levent het geen begeerte getoon om die verhouding 
te herstel nie. 
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Moenie potensiaal blok nie 

Wanneer ons nie in ander mense glo nie, blokkeer ons die potensiaal 
wat in ons medemens gestoor is. Ek word altyd bemoedig deur die 
houding van Jesus Christus self. Wanneer ons kyk na die mense waarmee 
Jesus homself  omring het, sien ons dat dit die mees onwaarskynlike 
groep mense was om die boodskap van die Koninkryk van God aan 
die wêreld te bring. Sover dit my aangaan, sou ek nooit hierdie groep 
mense gekies het om my dissipels te wees nie. Ek sou eerder meer 
geleerde, invloedryke en suksesvolle mense gekies het. 
 Ons sien dat die benadering van Jesus heeltemal verskil het. Hy 
roep gewone mense om Hom te volg en Sy dissipels te word. Hierdie 
mense het moontlik geen formele onderwys gehad nie: vissermanne, 
vakmanne, en selfs belastinggaarders. Hulle was nie noodwendig die 
room van die gemeenskap nie, maar tog het Jesus hierdie groep mense 
gekies om saam met Hom te stap, gemeenskap mee te hê en vir drie 
jaar deur Hom onderrig te word. 
 Jesus het Judas Iskariot deel gemaak van hierdie groep van twaalf  
dissipels. Judas het ‘n baie unieke verantwoordelikheid in hierdie 
groep gehad. Hy was verantwoordelik vir die daaglikse bestuur van die 
finansies van die bediening. As enigiemand finansies aan Jesus en Sy 
bediening wou gee, het Judas dit ontvang. As die groep akkommodasie 
of  kos nodig gehad het, het Judas dit georganiseer en daarvoor 
betaal. Vandag sou ons sê dat hy die boekhouer, die rekenmeester en 
die tesourier van Jesus se bediening was. Hy het toegang tot ‘n baie 
belangrike kommoditeit gehad: finansies. 
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122  Filippense 2:5

123  Romeine 3:23
124  Romeine 5:8
125  Romeine 6:23

Alhoewel Jesus geweet het wat in die hart van Judas was, het 
Hy nogtans besluit om hom met hierdie baie belangrike taak 

te vertrou.

As jy vertroud is met die Nuwe Testament, sal jy weet hoe hierdie 
verhaal eindig. Judas verraai Jesus vir ‘n bedrag geld. Hy verraai die Een 
wat hom liefgehad en vertrou het. Hy draai sy rug op Jesus. Ongelukkig 
het dit nie goed vir Judas geëindig nie: hy het selfmoord gepleeg. 
 Dit gaan my verstand te bowe dat Jesus besluit het om Judas te 
vertrou. Hy was God Almagtig wat die hart van elke mens geken het, 
en Hy het verseker geweet dat Judas Hom gaan verraai. Ten spyte 
daarvan, sien ons nooit dat Jesus die verantwoordelikheid wat Hy vir 
Judas gegee het, wegneem nie. Hy het Judas nooit veroordeel vir dit 
wat hy sou doen of  word nie. Judas het die vertroue van Jesus gehad. 
Die verantwoordelikheid om Jesus se vertroue werd te wees, was op sy 
skouers. 
 Ek glo vas dat indien Jesus nie geglo het dat Judas die potensiaal 
gehad het om in hierdie vertroue te ontwikkel nie, sou Hy nooit hierdie 
verantwoordelikheid aan hom toevertrou het nie. En tog, het Jesus vir 
Judas vertrou, alhoewel Hy geweet het dat Hy verraai sou word deur 
een van Sy eie mense. Dit is so maklik vir ons om ander mense nie te 
vertrou nie. Ons glo dat ons sal seerkry en voel dat dit genoegsame 
rede is om nie ons harte oop te maak vir moontlike skade nie. Wanneer 
ons na die lewe van Jesus kyk, word ons uitgedaag deur wat Paulus aan 
die Filippense geskryf  het, dat ons dieselfde houding en verstand as 
Jesus moet hê.122  Dit praat reguit met my, en daag my uit om dieselfde 

vertroue teenoor mense rondom my te handhaaf  omdat Jesus hulle 
liefhet en vertrou. 

Ons is almal skuldig

Ons lees in die Nuwe Testament dat die wêreld deur God veroordeel 
word as gevolg van sonde. Almal staan skuldig voor God – die brief  aan 
die Romeine verklaar duidelik dat almal gesondig het en dit ontbreek 
hulle aan die heerlikheid van God.123 Ons verdien om veroordeel te 
word en ons verdien die dood.124 Dit is oor hierdie toedrag van sake, 
dat Jesus gekom het om ‘n weg vir ons te maak om met God cersoen 
te word. Die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, asook Sy 
opstanding uit die dood, het ‘n pad vir elke mens voorberei om in ‘n 
regte verhouding met God te staan.
 As gelowiges, is ons nou in die gelukkige posisie waar ons voor 
God kan staan sonder veroordeling. Dit is deur Jesus Christus dat ons 
vrygestel is van die mag van die sonde en die oordeel wat oor ons was. 
In Romeine skryf  Paulus dat as ons geloof  in Jesus het, as ons in ‘n 
persoonlike verhouding met Jesus staan, kyk God na ons met oë van 
liefde, meegevoel en besorgdheid in plaas van oordeel. Wanneer God 
na ons as mense kyk, kyk Hy na ons deur die oë van Sy Seun, Jesus 
Christus, en dit vrywaar ons van oordeel.125  
 Dit gaan my verstand te bowe dat so baie Christene wat bely dat 
hulle ‘n persoonlike verhouding met God het, hulself  die reg toe-eien 
om ander mense te oordeel. 
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127  https://www.proctorgallagherinstitute.com/18128/the-power-of-believing-in-others 
 (eie vertaling)

Baie keer sal ons as Christene die fout maak om ons naaste te oordeel in plaas 
daarvan om hulle lief  te hê.

Wanneer ‘n onbekende persoon ons nader, is dit maklik vir ons om 
versigtig teenoor hom te wees en moeilik om hom te vertrou. Wanneer 
ons na die lewe van Jesus kyk, sien ons iemand wat die besluit geneem 
het om Sy medemens lief  te hê en te vertrou. Selfs  Judas, dieselfde 
Judas wat die verantwoordelikheid van die finansies gehad het, was 
deur Jesus vertrou. 
 Hoe durf  ons onsself  die reg toe-eien om mense te oordeel?  
Enigiemand wat nie ‘n persoonlike verhouding met God deur 

Jesus Christus het nie, is alreeds deur God 
veroordeel.126 Daarom het ek, as ‘n Christen, 
geen reg om so ‘n persoon te oordeel nie. My 
opdrag is om lief  te hê; dit is net God wat mag 
oordeel. As ek meer sou liefhê en vertrou, sou 
ek moontlik die hulpmiddel in die lewe van ‘n 

ongelowige wees, wat hom in ‘n verhouding met God sou bring, waar 
hy vry van oordeel sou wees en verenig met God deur Jesus.

Sal jy weer vertrou? 

Ek het die vrug wat voortkom deur in ander mense te glo, gesien. 
Alhoewel daar oomblikke van pyn en teleurstelling was, was die 
oomblikke van seën, groei en vrug veel meer as die pyn. Miskien is 
jy nou gereed om mense weer te vertrou, maar daar mag miskien ‘n 
hindernis kom wat jy nie weet hoe om te hanteer nie.  

Wanneer jy in iemand glo, help dit hulle om ‘n onbekende innerlike krag  te 
ontdek. Dit versterk hulle emosioneel, intellektueel, en geestelik. Dit help 
hulle om hul potensiaal te bereik. – Bob Proctor127 

Ek wil ‘n oomblik neem en kyk hoe ons hierdie wantroue kan oorkom. 
Wanneer ons nie kan vertrou nie is daar gewoonlik ‘n rede daarvoor. 
Miskien is jy in die verlede deur iemand wat jy vertrou het, teleurgestel., 
en jy het jouself  belowe dat jy nooit weer iemand sal vertrou nie. Jy 
het ‘n belofte gemaak wat jou bind. Jy het nodig om hierdie binding 
oor jouself  te breek en weer te begin vertrou. Om weer te kan vertrou, 
moet ons eers vergewe.
 As ek korrek aangeneem het dat jy as gevolg van seerkry in die 
verlede, nie kan vertrou nie, moet jy stop en teruggaan in die verlede 
na die plek en tyd waar jy seergekry het. Miskien is dit veroorsaak deur 
‘n eggenoot wat ontrou was, of  ‘n goeie vriend, of  ‘n vennoot wat jou 
finansiële skade berokken het. Jy moet sonder voorbehoud vergewe 
sodat jy vorentoe kan beweeg. Daar kan geen genesing wees totdat jy 
besluit om te vergewe nie. 
 Mag ek jou aanmoedig om ‘n stukkie papier te neem en die name 
van die mense wat jou in die verlede seergemaak het, neer te skryf? 
Daar mag miskien net een naam wees of  miskien baie name van mense 
wat jou pyn veroorsaak het, deurdat hulle nie hul woord of  beloftes 
nagekom het nie.  Jy sal vir ewig ‘n slaaf  van daardie name wees tensy 
jy hulle vergewe. 
 Soos wat God jou deur Jesus vergewe het, en jou met Homself  
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deur Jesus versoen het, moet jy ook hulle wat jou pyn veroorsaak 
het, vergewe. Die Bybel is baie duidelik in Mattheus hoofstuk ses oor 
vergifnis. Dit is baie duidelik dat ons net vir vergifnis van God kan vra 
as ons ander kan vergewe. 
 Hierdie is ‘n diepgaande verklaring in die Nuwe Testament, ‘n 
verklaring wat ons meeste van die tyd net verbylees. Hierdie verklaring 
impliseer dat as jy nie ander mense wil vergewe nie, sal jy ook nie deur 
God vergewe word nie.
 Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie in die posisie wees waar 

God vir my sê, jammer my vriend, Ek kan jou 
nie vergewe nie want jy het iemand nie vergewe 
nie. 
 Ek wil ten alle koste vergewe en met God 
herenig wees. Ek wil nie een enkele oomblik van 

my lewe vervreemd van my Hemelse Vader spandeer nie. Vir my om 
in hierdie intieme, persoonlike verhouding met my Hemelse Vader te 
verkeer,  is dit nodig dat ek almal wat my seergemaak het, vergewe. 
 Dit is daarom belangrik dat jy na die lysie name kyk wat jy 
neergeskryf  het en dat jy elkeen van daardie mense vergewe vir alles 
wat hulle aan jou gedoen het. Jy mag miskien nie lus voel om hulle te 
vergewe nie, maar ek wil jou aanspoor om dit te doen want dit gaan nie 
oor jou gevoelens nie, maar oor gehoorsaamheid aan God. Vergewe, en 
die gevoelens en emosies sal volg. 
 Dit mag miskien iets wees wat jy ‘n paar keer sal moet doen, totdat 
die realiteit diep binne jou gees posvat. Die persoon wat jy vergewe 
mag miskien nie eers meer leef  nie. Mag ek jou aanmoedig om daardie 
persoon in elk geval te vergewe al kan hy/sy jou nie hoor of  sien 
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nie? Deurdat jy die persoon wat jou seergemaak het vergewe, word jy 
vrygemaak as ‘n slaaf  van daardie persoon. Jy word vrygemaak om jou 
eie lewe in Christus te leef. 
 Dit sal jou op ‘n nuwe pad sit, waar jy weer in mense sal kan glo. Die 
volgende keer wat jy iemand nuut ontmoet, sit ‘n tien op hulle gesig en 
jy sal in daardie persoon begin glo. Jy sal hulle ‘n kans gee en gewillig 
wees om kwesbaar te wees, omdat jy weet dat Jesus gewillig was om 
kwesbaar te wees, al het Hy geweet wat sou gebeur. As ‘n dissipel en 
volgeling van Jesus, sal jy in gehoorsaamheid aan Sy voorbeeld loop en 
lewe. 

Maak dit prakties 

Ek verstaan dat jy miskien onwillig is om in ander mense te glo. Ek 
wil jou aanmoedig om die volgende stappe te neem wanneer jy jou reis 
begin om mense rondom jou dieper te vertrou: 

1.  Oorweeg die Woord: Neem ‘n oomblik om op die verskillende 
 teksverse waarin Jesus Sy nuwe dissipels vertrou het, te mediteer. 
 Asook waar Paulus ons aanmoedig om dieselfde houding as 
 Jesus te hê. Die Bybel is duidelik oor die liefde wat ons vir ons 
 naaste moet  hê. As ons liefhet sal ons ook vertrou.  

  2.  Maak ‘n lys: Oordink jou houding teenoor jou vertroue en  
 geloof  in ander mense,  en identifiseer sekere mense in jou lewe 
 wat jou vertroue geskaad het. Skryf  hul name op ‘n lys.
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 3.  Vergewe: Wanneer jy hulle wat jou vertroue geskend het, 
  geïdentifiseer het, bid deur jou lys en vergewe elkeen in die 
  naam van Jesus vir die pyn wat veroorsaak is as gevolg van die 
  verbreking van vertroue.

 4.  Wat is jou nommer: Sal jy gewillig wees om die nommer tien 
  op die volgende persoon wat jy sien, te plaas? Begin deur 
  daardie persoon die voordeel van die twyfel te gee en hulle 
  belangrik te ag. Besluit om te glo! 

Wanneer jy besluit om in ander mense te glo, sal dit nuwe mense in jou 
lewe inbring. Hierdie mense sal ‘n seën vir jou word. In my lewe het ek 
myself  daaraan verbind om in ander mense te glo. Ek wil aan die mense 
wat ek ontmoet, die vertroue gee wat hulle verdien. Ek wil hulle toelaat 
om alles te wees wat God beplan het hulle moet wees. Ek wil nie God 
se plan in die lewe van iemand wat ek pas ontmoet het, verhinder nie.  
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Nabetragting:

 1. Is dit vir jou maklik om ander mense te vertrou? Hoekom? 

 2. Is daar enigiemand in jou die verlede, wat jou vertroue gebreek 
  het en jou seergemaak het, wat jy nodig het om te vergewe?

 3. Hoe beïnvloed die houding van Jesus teenoor Judas, wat Hom 
  verraai het, en Petrus, wat hom verloën het, jou? 
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Ons het aan die einde van hierdie boek gekom. Ek hoop dat die reis vir 
jou tot seën was. 
 Ek vertrou dat jy bemoedig was om die tyd te neem om die visie wat 
God vir jou lewe het, neer te skryf  en duidelikheid te kon kry. Ek weet 
dat dit heelwat moeite verg, maar dit sal jou help om op koers vir die 
res van jou lewe te bly. Jy sal nie rondgegooi word deur die storms van 
die lewe nie, wat jy sekerlik sal teekom. 
 Jou visie sal jou help om jou oë op God te hou, want Hy is die 
enigste bron wat jou kan help om jou goddelike visie te vervul. 
 Soos wat jy op hierdie paadjie reis, sal jy uitgedaag word deur die 
status quo rondom jou. Mag jy die moed en die begrip hê om te kan 
verstaan watter rol God wil hê jy moet speel om die status quo uit te 
daag. Moenie daardie sake wat God wil hê jy moet verander, ignoreer 
nie. Wees vol moed en beweeg vorentoe. 
 Die probleme wat jy sal teekom op jou reis, mag jou ontmoedig. 
Moenie dat dit jou intimideer nie. Laat die probleme wat jy in die gesig 
staar, jou eerder bekragtig. Laat dit jou vul met ‘n passie om nader 
aan God te kom. Laat jou houding teenoor jou probleme dien as ‘n 
getuienis van die getrouheid van God. Hy kom altyd deur op Sy eie 
manier. Mag jou houding jou tot groter hoogtes neem. 
 Moenie vergeet om na jouself  om te sien nie. As jy regtig jou naaste 
liefhet, sal jy jouself  eerste liefhê. Spandeer tyd met God, leer om Sy 
stem te hoor en gehoorsaam te wees aan wat Hy jou beveel om te doen. 
Pas jou liggaam op want dit is die vaartuig op hierdie aarde wat jou na 
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die plekke sal neem waar jy vir God moet werk. Moet nooit ophou leer 
nie. 
 Waardeer jou verhoudings op jou reis na die bestemming wat God 
vir jou lewe het. Glo in ander mense. Wees die veranderingsagent van 
jou omgewing. Jesus het ons genooi om die uitbreiding van Sy liggaam 
hier op aarde te wees. 
 Wees vrygewig met dit wat God aan jou toevertrou het. Jy sal nooit 
meer as God kan gee nie. Dit alles behoort aan Hom. Deel dit wat jy 
het, selfs in die moeilikste tye, en doen dit met ‘n vreugdevolle hart. 
 Ek weet verseker, dat as jy hierdie beginsels volg en aanwend, jy 
‘n impak sal maak waar jy ookal gaan. Maar moenie hier ophou nie. 
Hierdie is nou die oomblik om jou eie beginsels te identifiseer; skryf  
hulle neer, deel dit met ander en begin om daarvolgens te lewe.  
 Die wêreld is honger vir eerlike, kwesbare, goddelike mense. Mense 
wat ‘n totale toewyding tot God demonstreer, en wat ‘n impak op die 
wêreld kan maak. 
 Dit is waarvoor ons geroep is, om God in en deur ons lewens te 
verheerlik. Soos wat ons dit doen, is dit God Homself, deur Sy seun 
Jesus, wat die wêreld sal verander. 

Mag jy floreer!
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Het jy God voel trek aan jou hart? Om ‘n Christen te word is een 
van die belangrikste stappe in jou lewe. Deel van ‘n Christen word 
is om te verstaan dat almal sondig. Die Bybel sê dat die loon van 
die sonde die dood is. Lees nou verder om te ontdek wat die Bybel 
ons leer oor Christen word en wat dit beteken om ‘n volgeling van 
Jesus te word.

Redding Begin Met God 
Die roeping na redding begin by God. Hy begin dit deur ons na 
Hom toe te trek. 

Johannes 6:44: “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur 
het, hom nie trek nie.”
Openbaring 3:20: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my 
stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom….”

Menslike Probeerslae is Nutteloos 
God begeer ‘n intieme verhouding met ons, maar ons kan dit nie 
deur ons eie pogings verkry nie.

Die belangrikste besluit 
van jou lewe

128

128  Fairchild, Mary. What the Bible Says About Becoming a Christian. Learn Religions. 
 https://www.learnreligions.com/how-to-become-a-christian-701019.
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Jesaja 64:6: “En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede 
soos ‘n besoedelde kleed…”
Romeine 3:10-12: “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is 
niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het 
almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, 
daar is selfs nie een nie.”

Deur sonde Geskei 
Ons het ‘n probleem. Ons sonde skei ons van God, en los ons 
geestelik leeg. 

Romeine 3:23: “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God.”

Dit is onmoontlik om vrede met God te verkry deur ons eie 
probeerslae. Enigiets wat ons probeer doen om God se guns of  
redding te verkry is waardeloos en nutteloos. 

‘n Geskenk van God
Redding is dan ‘n geskenk van God. Hy bied hierdie geskenk aan 
ons deur Sy Seun Jesus.

Deurdat Hy Sy lewe aan die kruis geoffer het, het Christus ons plek 
ingeneem en die hoogste prys betaal, die loon vir ons sonde: die 
dood. Jesus is ons enigste weg na God. 
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Johannes 14:6: “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’”
Romeine 5:8: “Maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons 
gesterf  het toe ons nog sondaars was.”

Reageer op God se Uitnodiging 
Al wat ons moet doen om ‘n Christen te word is om op God se 
uitnodiging te reageer. 

Wonder jy nog hoe om ‘n Christen te word? 
Om God se geskenk van redding te ontvang is nie ingewikkeld nie. 
Om op Sy uitnodiging te reageer word in die volgende eenvoudige 
stappe in God se Woord verduidelik:

1. Erken dat jy ‘n sondaar is en draai weg van jou sonde
Handeling 3:19: “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes 
uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag 
kom.”

Bekeer beteken letterlik “’n verandering van gedagte wat ‘n 
verandering in aksie teweeg bring.” Om dan te bekeer beteken dat 
jy erken dat jy ‘n sondaar is. 
Jy verander jou gedagte om saam met God te stem dat jy ‘n sondaar 
is. Die resultaat van “verandering in aksie” is dan natuurlik, die 
wegdraai van sonde. 

FLOREER DIE BELANGRIKSTE BESLUIT VAN JOU LEWE
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2. Glo dat Jesus  Christus op die kruis gesterf  het om jou te  
 red van al jou sonde en om vir jou die ewige lewe te gee. 
Johannes 3:16:  “Want so lief  het God die wêreld gehad, dat Hy Sy 
eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan 
nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Om in Jesus te glo is ook deel van bekering. Jou gedagte verandering 
van ongeloof  na geloof, veroorsaak ‘n verandering in aksie.  

3. Kom in geloof  na Hom toe 
In Joh.14:6: :Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; 
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Geloof  in Jesus Christus is ‘n verandering van gedagte wat   
 verandering van aksie veroorsaak – om na Hom toe te kom. 

4. Miskien wil jy ‘n eenvoudige gebed tot God bid 
Miskien wil jy jou reaksie tot God ‘n gebed maak. Gebed is eenvoudig 
net om met God te kommunikeer. Gebruik jou eie woorde. Daar 
is geen spesiale formule nie. Bid net uit jou hart uit tot God, en glo 
dat Hy jou gered het. As jy verlore voel en nie weet wat om te bid 
nie, is hier vir jou ‘n gebed van bekering: 
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Liewe Here,
Ek erken dat ek ‘n sondaar is. Ek het baie dinge gedoen waarmee U nie 
tevrede was nie. Ek het vir myself  geleef. Ek is jammer Here, en ek bely dit 
en vra vergifnis asseblief. 
Ek glo dat U op die kruis vir my gesterf  het om my te red. U het gedoen wat 
ek nie vir myself  kon doen nie. Ek kom nou na U toe en vra dat U beheer van 
my lewe oorneem; ek gee dit vir U. Van vandag af  vra ek dat U my sal help 
om elke dag net vir U te leef  op ‘n manier wat U tevrede sal stel. 
Ek is lief   vir U Here, en ek dank U dat ek vir ewig by U sal wees. 
Amen.
 
5. Moenie twyfel nie
Redding is deur genade, deur geloof. Daar is niks wat jy gedoen het 
of  ooit sal kan doen om dit te verdien nie. Dit is ‘n gratis geskenk 
van God. Al wat jy moet doen is om dit te ontvang!

Efesiërs 2:8: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself  nie: dit is die gawe van God.”

6. Vertel iemand van jou besluit
Romeine 10:9-10: “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart 
glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart 
glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.”

Welkom in die familie van Jesus Christus!

FLOREER DIE BELANGRIKSTE BESLUIT VAN JOU LEWE



Operasie Mobilisasie is ‘n internasionale sending organisasie met 
bedieninge in meer as een honderd en tien nasies van die wêreld. Gestig 
in 1957, het die bediening van ‘n handvol studente na meer as sesduisend 
voltydse werkers van oral in die wêreld, gegroei. 
Jy vra jouself  miskien waar jy as Christen in God se plan vir redding vir 
die wêreld, pas. Hier is ‘n paar maniere waarop jy nou dadelik betrokke 
kan raak! 

 Jy kan bid – Word ingelig oor God se wêreld. Vra vir inligting oor 
sendelinge in areas wat van spesifieke belang vir jou is. 
Kom voor die Here namens jou broers en susters op die sendingveld. Bid 
vir nog meer sendelinge om geroep en gestuur te word om die verlorenes 
vir Christus te bereik. Moenie verbaas wees as God jou gebruik om jou eie 
gebede te beantwoord nie! 

 Jy kan gee – God het jou die voorreg gegee om vir ‘n gedeelte van Sy 
finansies verantwoordelik te wees. Besluit hoeveel jy vir jouself  sal hou, 
en gebruik dan die res om Sy Koninkryk uit te brei. Een manier is om 
buitelandse sendingwerk te ondersteun. 

 Jy kan stuur – Kyk bietjie rond in jou kerk of  gemeenskap. Soek 
iemand wat die roeping as sendeling ervaar, en spoor hulle aan en bemoedig 
hulle om God se leiding vir hulle lewens verder te soek. Neem sendelinge 
aan. Gee morele ondersteuning aan hulle. Bemoedig hulle deur briewe, 

Jou deel in Wêreld Sending 
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Martin de Lange – 
koppig, gedrewe en 
gefokus – is baie 
gelukkig met sy 
lewe net soos dit is. 
Getroud met Petro, 
die liefling van sy 
lewe, besig om sy 
seuntjie groot te 
maak en suksesvol 
in sy werk as 
forensiese polisie-
fotograaf, dink 
Martin hy is in 
volle beheer van 
sy toekoms. Dit is nou totdat God op die 
toneel verskyn om sy goed beplande lewe totaal omver te 
werp.

Binne die bestek van ’n paar jaar, verander Martin se lewe drasties toe 
sy hart met passie geroer word vir die geestelik verlorenes in Turkye, 
wat daartoe lei dat hy sy klein gesinnetjie ontwortel en koers kry na ’n 
nuwe lewe in die Midde-Ooste.

Onwetend van wat God volgende vir hulle beplan, moet Martin en 
Petro leer wat dit werklik beteken om op die rand van die paradys te 
leef…

OP DIE RAND 
VAN DIE 
PARADYS

‘n Ander publikasie deur 
Martin de Lange:

Vir jou eie kopie, besoek gerus: www.martindelange.org

bandjies of  e-posse;  laat hulle weet dat jy in hulle glo en in die werk wat 
God hulle geroep het om te  doen.

Miskien is jy in ‘n posisie om hulle ‘n blyplek aan te bied, of  ‘n voertuig 
om te gebruik terwyl hulle met tuis opdragte besig is. 

 Jy kan gaan  – Die Groot Opdrag is ‘n roeping vir jou ook! Jy sien die 
behoefte. Hoekom nog wag? 

Kontak ons gerus as jy meer wil weet: www.om.org

FLOREER


