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7

Wat van  
die man in  
die middel?

“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?” 
Markus 8:29

’n Vriendin – ’n toegewyde Katolieke gelowige – het my vertel van  
’n interessante gesprek met ou universiteitsmaats, die meeste van 
hulle slim en erkende akademici. 

Sy loop hulle ná jare weer raak. Die herontmoeting is gesellig. Hulle 
ruil stories oor die verlede uit, lag saam oor prettige insidente, betreur 
misgeloopte liefdes en kanse. Onvermydelik kom die heden daagse 
kwessies van politiek, die kerk en godsdiens ook aan die beurt. 

Die vriende is krities. Hulle bekla onder meer die negatiewe invloed 
van godsdiens, al die aaklige goed wat die kerk in die Naam van God 

Dag 1
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b o o d s k a p  v i r  v a n d a g   |   Die Man in die middel

oor eeue aan mense gedoen het en steeds doen. Asof sy en haar 
geesgenote daarvoor verantwoordelik is … 

Die gesprek vermoei die vriendin. Sy weet baie van die kritiek is 
waar, maar die gemak, eensydigheid en selfs arrogansie waarmee 
alles afgetakel word, hinder haar. Daar skuil ook oneerlikheid iewers, 
so voel sy aan. 

Sy het geen lus om haar geloof te verdedig nie. Sy volstaan uit-
eindelik met ’n enkele vraag: “Maar wat van die Man in die middel – 
Hy wat alles begin het en waarom alles draai – die nederige Timmer-
man wat liefde gepreek het en Hom oor sondaars, eensames en 
armes ontferm het? Waarom sy Naam vermy?” 

Daar was vir een oomblik ’n verbaasde, selfs ’n verleë stilte. Want 
– en dít het hulle geweet – jy kan beswaarlik oor kerk of Christendom 
praat, die hart daarvan peil, sonder aandag aan hierdie Man, sonder 
om die apostoliese getuienis oor hom ernstig op te neem. 

Tensy jy natuurlik ewe skynheilig is en nie régtig belang stel nie. 

Jesus, Man van Nasaret, help ons om in al ons frustrasies 
met en kritiek op die kerk en die Christendom Ú altyd in 
die oog te hou – U wat kom wys het dat God teenwoordig 
is waar liefde en deernis heers. Amen.
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God se Klong

Daar was ook ’n stem uit die hemel wat gesê het:  
“Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.” 

Matteus 3:17 

E k vra my dikwels die vraag af of baie Christene Jesus regtig sou 
volg as Hy vandag onder ons geleef het. 

Miskien moet ’n mens die vraag anders stel: Sou hulle Hom hoe ge-
naamd herken het? Want dit is duidelik dat Jesus van Nasaret nie die 
gespierde Christus was waarna baie verlang het en wat mense met 
krag of prestasies kon beïndruk nie. Hy was ook nie ’n held met ster-
status wat handtekeninge kom uitdeel en mense wou meevoer tot 
bewondering en applous nie. 

Inteendeel, Jesus was ’n eenvoudige timmerman se seun, God se 
Klong, soos die digter NP van Wyk Louw hom treffend beskryf het. Uit 
die agterbuurtes van Betlehem, ’n nederige dienskneg, ’n mens met 
God se ongewone en verrassende deernis en liefde vir alle mense  
in sy hart. Hy was iemand wat om dié rede doelbewus en vrylik ge-
meng het met veral die uitgestotenes, verworpenes en randmense 

Dag 2
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van sy tyd. Hierdie solidariteit met randmense was ’n hoofitem op  
sy lewensagenda. 

En wie dit waag om Jesus te volg moet dieselfde grense leer oor-
steek; dieselfde mense waarmee Hy omgegaan het, leer liefkry en 
aanvaar; dieselfde pyn van verwerping – wat meestal deel van hulle 
lewe is – leer ken en omhels. 

Vir die meerderheid mense is dit natuurlik té swaar, té radikaal, té 
skokkend. Daarom is Jesus uiteindelik verwerp, verloën en gekruisig. 
En dit kan vandag nog op baie subtiele maniere gebeur, onder meer 
waar ’n kerk of ’n groepie Christene té eksklusief wil wees; sekere 
mense of groepe by voorbaat wil uitsluit; vooroordeel, wantroue, 
wan persepsies, haatspraak en diskriminasie teen hulle help versterk. 

Here, dit is ’n groot voorreg om U te ken. Help my asseblief 
om die ware Jesus, die Seun van God, met alles wat ek het 
en met al my krag te volg en te dien. Amen.
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In die geselskap 
van adellikes

“Vir sover julle dit aan een van die geringste van hier-
die broers van My gedoen het, het julle dit aan My 
gedoen.” 

Matteus 25:40 

’n Paar jaar gelede beland ek en my vrou op ’n vlug na Londen direk 
langs twee kleiner kinders, ’n seuntjie en ’n dogtertjie. 

Hulle was deel van vier wat deur ’n chaperone begelei is. Ons was 
aanvanklik nie beïndruk nie! Ná ’n lang kwartaal se werk, was ons 
moeg en lus vir rus en privaatheid. Gevolglik het ons enige onnodige 
geselsery vermy. Dit bly egter moeilik om elf ure langs mense te sit 
sonder om te praat of kontak te maak. 

My vrou moes redelik gou ná ete help om die seuntjie langs haar 
gemaklik te maak. Hy was vaak en het heeltyd onder sy veilig heids-
gordel uitgeglip. In die middel van die nag het sy hom saggies hoor 

Dag 3
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huil. Dié keer was hy dors, maar te klein om vir homself te sorg. Dus 
het sy hom getroos, die lugwaardin vir water laat kom en hom weer 
aan die slaap gesus. 

Teen die tyd dat ons nader aan Londen gekom het, was daar reeds 
’n vriendelike band met die kinders. Ons het hulle name geken, ge-
hoor waarvan hulle hou en dat hulle in Engeland gebore is. Trouens, 
ons het algaande ontdek dat hulle eintlik baie dierbare en soet kinders 
was. Ek het selfs ’n knipoog van die dogtertjie gekry by ons afskeid. 

Groot was die verrassing toe ons ons bagasie op Heathrow-lughawe 
moes afhaal. Hulle pa wat hulle reeds ingewag het, was niemand 
minder nie as graaf Spencer, die gestorwe prinses Diana se broer. 
Sonder dat ons dit besef het, was ons ’n nag lank in die ge selskap van 
die adellikes. 

Dié vergelyking mag vergesog klink, maar die episode het my 
destyds tóg herinner aan die verrassende manier waarop Jesus, die 
Koning seun van God, onder ons verskyn het – incognito, verborge in 
die gestalte van ’n kind, in die lewe van ’n eenvoudige timmerman. 

Trouens, volgens Matteus 25:31-46 kom Hy vandag steeds na ons 
toe deur middel van die bedelaar by ons deur, die gevangene in die 
tronk, die behoeftige vreemdeling, die siek pasiënt, die kind wat om 
hulp roep. Hierdeur daag Hy ons telkens uit tot ’n lewe van groter 
eenvoud, diens, liefde en offerbereidheid. 

Die vraag is wel of ons Christus altyd daar herken, of ons besef dat 
ons deur sulke eenvoudige mense dikwels in die geselskap van die 
Koning is.

Here, ons Here, U het onopvallend onder ons kom woon. 
En tog kom U ons steeds elke dag tegemoet. Help ons om 
U ook in die geringstes te herken. 
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Hy ken dit,  
Hy sal verstaan

Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die ge nade-
troon, sodat ons barmhartigheid en genade ont vang 
en so op die regte tyd gered kan word. 

Hebreërs 4:16 

Een van die dinge wat ’n mens kan lam lê, is die gevoel dat niemand 
jou regtig verstaan nie. Dat niemand regtig begryp wie jy is en 

waardeur jy vandag gaan nie. Nie regtig weet van die talle gebeur-
tenisse, ervarings, herinnerings en mense wat jou lewe vandag beïn-
vloed, versteur en selfs diep omkrap nie. 

Dit is hierdie wantroue teenoor mense – die gevoel dat niemand 
begryp of omgee nie – wat maak dat ons dikwels in ons eie binnewêreld 
opgesluit bly. Nie daaroor kan of wil praat nie. Nie die vrymoedigheid 
het om, soos NP van Wyk Louw so aangrypend dig, “sonder skroom 
met ons naakte siel” na ander te gaan nie.

Dag 4
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In die Bybel is daar ’n pragtige woord wat dit verduidelik – medelye 
(Heb 4:15). 

Daar word oor Jesus gesê dat hy nie afsydig is ten opsigte van ons 
nood en ons vrees, of skroom om daaroor te praat nie. Hy is nie 
iemand wat nie verstaan en daarom geen medelye met ons kan hê 
nie. Inteendeel: Hy het só aan ons gelyk geword (Heb 2:17), só diep in 
ons alledaagse lewe ingedaal, só deel van óns lyding en versoekings 
geword, dat daar letterlik niks is wat Hy nie self beleef het en daarom 
kan verstaan nie. “Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié 
help wat versoek word” (Heb 2:18). Hierdie wete is ’n groot troos. 

Miskien is vandag die tyd om dit hiermee te waag. Opnuut met 
hierdie barmhartige God te begin praat. Op jou knieë te gaan en jou 
diepste gevoelens met Hom te deel. Of dan met iemand van wie jy 
seker weet: God luister na my deur hom of haar. 

Here, ek het vrymoedigheid om my lewe aan U te wy omdat 
Jesus ook met my medelye het. Amen. 
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Die sin van  
die lewe 

Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en 
Ek sal julle vissers van mense maak.” 

Matteus 4:19

I n sy boek Daring, trusting spirit vertel die Suid-Afrikaanse teo-
loog John de Gruchy die aangrypende verhaal oor die lewe van 

Eberhard Bethge, wat as boesemvriend van die Duitse teoloog 
Dietrich Bonhoeffer dit sy lewenstaak gemaak het om Bonhoeffer ná 
sy tragiese dood aan die wêreld bekend te stel. 

Dit het afgespeel tydens ’n periode in Bethge se lewe toe hy  
as direkteur van ’n pastorale kollege vir die Evangeliese Kerk in die 
Rynland gewerk het. Een oggend, ná ’n intense studiesessie met 
enkele studente, het hy skielik aangekondig: “Ek wil hê dat julle 
tydens die koffiebreuk moet nadink oor die vraag: Wat is die sin van 
die lewe?” 

Dag 5
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Die deelnemers was ietwat verbaas oor so ’n gewigtige vraag en 
opdrag, veral tydens ’n geleentheid wat vir ontspanning bedoel was. 
Hulle kon die opdrag egter beswaarlik weier. 

Toe hulle later na die seminaartafel terugkeer, het hulle entoesiasties 
hulle eie insigte gedeel. Hulle was veral ook nuuskierig oor Bethge  
se antwoord. Dié het hy later, nadat almal hulle idees gedeel het, kort  
en kragtig gegee: “Die sin van die lewe is om aangespreek te word  
en daarop te antwoord” (“The meaning of life is to be spoken to and  
to respond”). 

Met dié antwoord wou Bethge sy studente bewus maak van die 
lewe as ’n ryk gawe – ook van die belang van ons ontmoetings met 
ander en die verantwoordelikheid wat dit meebring. 

Trouens, vir Bethge was die sfeer van intermenslike ontmoeting ook 
die plek waar Christus ons ontmoet, waar geloof ’n konkrete werk lik-
heid word en die sin van die lewe ontsluit word. Soos De Gruchy dit 
stel: “The essence of life for Bethge was found in relation ships, for it 
was in encountering others and responding to them that Christ be-
came reality, community became possible and life found its purpose.” 

In ’n tyd waarin individualisme hoogty vier en elkeen vir homself 
sorg, dikwels sonder enige geloof in God en met ’n lewe waarvan die 
sin baie dae onduidelik en problematies geword het, is Bethge se 
vraag én antwoord inderdaad iets om diep oor na te dink. 

Here, maak my vandag ontvanklik vir u stem, veral wanneer 
U deur ander na my roep. Amen. 
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Oor die 
betekenis van 

die kruis 

Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen 
medelye met ons swakhede kan hê nie … 

Hebreërs 4:15 

V ir die eerste Christene was Jesus se kruisdood nie maar net, soos 
wat baie dit in daardie tyd gesien het, die gewone teregstelling 

van ’n misdadiger nie. 
Volgens die getuienis van die apostels het Jesus se kruisdood  

’n veel groter geheim bevat. Dáárin het Jesus se volgelinge ’n on ge-
wone liefdesdaad van God die Vader gesien. Hy wat aan die kruis 
gehang het – honger, dors en ylend – was vir hulle niemand minder 
nie as die Heilige, die eie Seun van God. 

Dag 6
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Jesus se kruisdood verkondig op ’n oorweldigende manier dat 
hier die God, in sy liefde vir mense, nooit ver van ons af is nie. Nee, in 
Jesus se kruisdood – so weergalm die apostels se getuienis deur die 
eeue – kom staan God tussen ons, voel God wat ons voel, dra God 
ons pyn, deel God in ons hartseer. 

Oor Hom wat só namens God bý ons kom staan het, skryf die 
Hebreërskrywer dan ook tereg: “Die Hoëpriester wat ons het, is nie 
een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie.” 

Na Hom kan ons weer in dié dae opkyk. 

Here, dankie vir u kruis – dat wanneer ons daaraan dink, 
ons ook mag weet dat U ons pyn en ellende ken en medelye 
daarmee het. Amen. 
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Kom, al het  
jy jou beloftes 

’n duisend  
keer verbreek!

Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê 
die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal 
wit word soos sneeu. Jesaja 1:18

Met groot opgewondenheid gee ’n vrou op ’n keer vir my die vol-
gende gedig van die bekende Persiese digter Rumi. Op Engels 

lui die woorde (wat ook sy grafskrif is) só: 

Come, come whoever you are – 

worshipper, wanderer, lover of leaving. 

It doesn’t matter. 

Dag 7
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Ours is not a caravan of despair. 

Even if you have broken your vows 

a thousand times, come … 

I say it again, come! 

Soos vir haar, het Rumi se woorde my onmiddellik getref. Ek kon ook 
nie help om by die aanhoor van dié gedig aan soortgelyke woorde in 
Jesaja te dink nie. Spesifiek sy uitnodiging namens God in Jesaja 1:18 
het by my opgekom: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, 
sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word 
soos sneeu.” 

Soos met Rumi, getuig hierdie woorde van ’n diepe begrip vir ons 
menslike aard en worstelings. Ook van ’n groot liefde wat ons voort-
durend uitnooi om ons ontrou en gebrokenheid in ’n Ander se hande 
te plaas sodat dit ons nie oorweldig nie en ons ook nie altyd skuldig 
daaroor hoef te voel nie. 

Dit is tog wat die evangelie, die goeie boodskap van God se 
genade en liefde wat Hy in Jesus aan ons bewys het, is. 

Daarom: Kom, selfs al het jy jou beloftes ’n duisend keer verbreek! 

Dankie, Here, dat ons telkens na U mag gaan, selfs al het ons 
ons beloftes aan U en aan ander ’n duisend keer ver breek. 
Ons verbly ons vandag weer in u groot genade. Amen.
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Die een ding 
wat sin gee

God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 
Romeine 8:31-39

D ie belangrikste waarheid waarvan die Bybel vertel, is dat daar  
’n God is en dat Hy mense ontsettend liefhet. 

Trouens, die Bybel sê dat God ons só liefhet dat Hy dit kwalik kan 
verdra dat ons swaarkry en ly. Wanneer dít wel gebeur, ly Hy saam met 
ons. Christus se lewe was juis God se manier om te sê: “Ek is aan jou 
kant; Ek is bý jou met my groot liefde wat alles kan oorwin.” 

Dit is dié wete wat Paulus laat uitroep: “God is vír ons, wie kan dan 
teen ons wees?” En dan daag hy sommer die hele wêreld met al sy 
ellendes en bedreigings uit! 

Natuurlik twyfel ons nog baie dae hieraan. Veral wanneer ons vir 
die soveelste keer misluk, aan versoekings toegee, platgeslaan word, 
so uitrafel dat ons onsself en ander nie in die oë kan kyk nie. 

Wanneer dit gebeur, mag ek maar weer vertrou en glo: God sal my 

Dag 8
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nooit los nie. Nóóit nie! Daarvoor is sy liefde net té groot, té sterk. 
Daarvoor, en dit is belangrik, kom dit van net té ver af. Ons sing mos 
hierdie woorde in ’n bekende kerklied: “Voordat ek kon kies, kon vra, 
het U reeds my skuld gedra.” 

Dit is juis die wonderlike boodskap van jou doop, kleintyd al, dat 
sy liefde en sy vergifnis van lankal af reeds óór, en ín, en vír jou is. Van 
lankal af reeds geld dit vir jou; dat jy aan Hom behoort, ondanks wat 
jy voel of dink … voordat jy kon kies, kon vra. 

Toe die bekende prediker Murray Janson kort voor sy dood gevra 
is wat die een ding was wat sin aan sy lewe en bediening gegee het, 
was sy antwoord: “Dat ons in Christus vrygespreek en verlos is.” 

Dit kan jy maar glo! Daaruit mag jy maar gaan leef! Vandag. Nou. 
Elke dag. Met dankbaarheid. 

Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus Christus sin en be
tekenis aan my lewe gee. Amen.
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Die probleem 
van skuld  

is afgehandel

God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir 
ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 

Romeine 5:8 

E k het vriende wat ’n talentvolle kind het wat met dwelms sukkel. 
Skynbaar is hy een van 14% wat ná een keer se gebruik, of dit nou 

alkohol of ’n ander middel is, volkome verslaaf is. Van daardie punt af 
is dit gewoonlik ’n opdraande stryd om vry te kom van hierdie ver-
nietigende middels. 

Vir my vriende was dié pad met hulle kind ’n leerskool. Behalwe 
dat hulle die kuns van geloof en geduld van vooraf moes leer  
be meester, moes hulle ook leer dat liefde by tye streng moet wees  

Dag 9
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– op ’n manier dat dit nie jou kind totaal lamlê of van eie inisiatief  
ont neem nie. 

Hulle moes veral die probleem van skuld en skuldgevoelens leer 
hanteer. Want ná elke terugslag sit jy dikwels met ’n kind wat ter-
neergedruk is en oneindig skuldig voel – veral omdat hy sy geliefdes 
al weer soveel pyn en teleurstelling besorg het. 

Dit was veral ten opsigte van hierdie skuldprobleem wat my vriend, 
’n toegewyde Christen, opnuut die hart van die evangelie laat ontdek 
het – iets wat hy op ’n wonderlike manier ook aan sy kind kon oordra. 

Ná die soveelste insident, toe die kind homself weer wou pynig 
met sy klagtes oor die ondraaglike las van skuld, het my vriend sy 
seun nader getrek en gesê: “Jy kan oor baie dinge moedeloos raak, 
maar die één ding wat jy nooit mag toelaat nie, is dat dit jou lewe 
onbepaald versuur. Die één ding wat jy moet weet, is dat die pro-
bleem van skuld reeds ’n afgehandelde saak is. Aan die kruis het 
Christus eens en vir altyd hierdie las gedra, dit opgehef en daar mee 
klaargespeel sodat ons in ons eie lewe onsself nie onnodig daar mee 
moet belas nie. Dit mag jy maar glo. Dááruit moet jy leer leef.” 

Dié woorde was soos musiek in die kind se ore. Sedertdien leef hy 
met meer hoop en moed. 

Is dit nie straks iets wat jy ook vandag weer moet hoor en leer 
omhels nie? 

Here, ons word baie dae gepla deur skuld. Dit laat ons 
twyfel aan u liefde. Help ons om elke dag te glo dat U ons 
skuld gedra het. Gee ons die vreugde van ’n bevryde lewe. 
Amen. 
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Die ware  
genesing

“Maar Ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die Seun 
van die mens volmag het om op aarde sondes te 
vergewe.” Toe sê Hy vir die verlamde man: “Ek sê vir 
jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.” 

Lukas 5:24 

L ukas 5:17-26 handel nie net oor geloof nie, maar veral oor ge ne-

sing. Genesing word egter in dié hoofstuk op ’n vreemde manier 

aan sondevergifnis verbind. Dit hang daarmee saam dat mense in die 

tyd van Jesus ’n oorsaaklike verband tussen sonde en siekte, skuld en 

liggaamlike kwale gesien het. 

Hoewel ons vandag weet dat siekte ook duidelike fisiologiese en 

(selfs) genetiese oorsake het – mense kry verkoue omdat hulle 

liggaamlike weerstand laag is, of hulle harte gaan staan omdat hulle 

Dag 10
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gene só geprogrammeer is – is daar tóg ’n bepaalde waarheid in wat 
die mense in Jesus se tyd geglo het. 

Want siekte is dikwels die gevolg van ’n ongesonde lewenstyl, 
verkeerde keuses of donker geheime wat onderdruk word, sáám met 
al die spanning wat dit meebring. Trouens, daar is medici wat spanning 
as die groot oorsaak van hartkwale beskou. 

Jesus se diagnose van hierdie man se eintlike kwaal as ongeloof, 
ook skuld en sonde, is daarom nie so vergesog nie. En hiervoor is 
daar net een geneesmiddel – vergifnis, liefde en aanvaarding. 

Wanneer ons dít weet en met vertroue omhels, kan ons letter lik 
soos hierdie man opstaan en met ’n lied in ons hart begin leef 
(Luk 5:25). Want dan is ons genees van ons diepste kwale. Dan kan 
siekte, fisieke verlamming en selfs die dood maar kom. Niks kan ons 
van God se liefde skei nie. Dan dra sy vergifnis ons deur die lewe, selfs 
al is ons uiterlik besig om te vergaan (2 Kor 4:16). 

Dit is hierdie wete wat gemaak het dat ’n priester eenmaal by  
’n gelowige vrou se sterfbed kon bid: “Dankie, Here, dat sy so gesond 
kan sterf.” 

O Here, dankie vir u vergewende liefde. Raak ons vandag 
weer daarmee aan. Help ons om dit te omhels sodat ons 
daardeur van al ons skuld, vrese en geheime sondes ge
nees kan word. Amen.
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Die moeiliker  
keuse

Wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waarde-
loos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou 
alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, 
te ken, oortref alles in waarde. 

Filippense 3:7-8 

I n 1939, kort vóór die tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, het die 
teoloog Dietrich Bonhoeffer, ná ’n verblyf van slegs vier weke in 

New York, besluit om na Duitsland terug te keer. 
Vir sy Amerikaanse gashere was dit ’n groot teleurstelling. Die 

bedoeling was dat hy drie jaar lank daar sou aanbly en die Ameri-
kaanse teologie met sy omvattende kennis en ervaring help ver-
ruim. Verder wou die Amerikaners met hulle uitnodiging verseker 
dat Bonhoeffer, wat toe reeds in onguns by die owerhede in Duits-
land was, veilig bly. 

Dag 11
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Bonhoeffer het dit egter nie so gesien of ervaar nie. Inteendeel, hy 
het spoedig besef dat sy besluit om van die spanningsvolle situasie in 
Duitsland weg te vlug ’n fout was – een wat sy geloofwaardigheid as 
teoloog en as mens in gedrang gebring het.

Aangrypend skryf hy destyds in ’n brief hieroor aan die Amerikaanse 
teoloog Niebuhr: “Ek het ’n fout gemaak om na Amerika te kom. Ek 
moet saam met die gelowiges in Duitsland hierdie moeilike tydperk in 
ons geskiedenis meemaak en deurleef. Ek sal geen reg hê om deel te 
neem aan die rekonstruksie van die Christendom ná die oorlog as ek 
nie die beproewings van hierdie tyd sáám met my mense deel nie.” 

Bonhoeffer se woorde het my by die eerste lees daarvan diep 
aangegryp. Ook weer daaraan herinner dat ons as gelowiges dikwels 
geroep word om ter wille van ons eie integriteit, maar ook ter wille 
van ons land en sy mense, moeilike en ongemaklike keuses te maak. 
Want keuses wat net daarop gemik is om ons persoonlike sekuriteit 
en gerief te waarborg, kan dikwels lynreg téén ons beste belang 
ingaan – gewigtiger nog: téén God se plan en goeie wil vir ons lewe. 

As volgelinge van Christus word ons geroep om, net soos Hy, soms 
die moeiliker en minder selfsugtige keuses te maak. 

Vir Bonhoeffer het dit uiteindelik tronkstraf en die dood beteken. 
Maar daardeur – deur sy martelaarskap – het hy sy land en die Christen-
dom selfs nóg beter gedien as wat die geval sou wees as hy in die 
veiligheid van Amerika sou bly. Dit word vandag algemeen erken. 

Jy sal vandag ook weet watter soort keuses jy in dié verband  
moet maak. 

Here, help ons vandag om keuses te maak wat u koninkryk 
bo alles sal help uitbrei. Amen. 
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Skeur julle 
harte!

Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug 
na my toe, vas, huil en treur! Skeur julle harte, nie julle 
klere nie. 

Joël 2:12-13

D ie Christendom betree altyd Lydenstyd met die viering van 
Aswoensdag. Op dié dag is die teken van die kruis met as op 

miljoene gelowiges se voorkop gemaak. Daarmee is hulle daaraan 
herinner dat hulle stof is en tot stof sal terugkeer – dit wil sê, verganklik, 
broos en sondig. 

Lydenstyd is ’n tyd om dít weer te onthou. Dit is ’n tyd waarin ons 
genooi word om tot stilstand te kom en in onsself in te keer voor die 
God van ons geloof – ook tot hierdie God te roep dat Hy ons genadig 
en barmhartig sal wees. Dit is ’n tyd waarin ons, soos Joël 2:13 ver-
maan, ons harte en nie net ons klere voor God sal skeur nie. 

Dag 12
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Hierdie aangrypende vers herinner ons dat uiterlike rituele en sere-
monie, hoe belangrik ook al, nie genoeg is nie. Ons harte moet ver-
ander – ons lewe moet van binne af aangeraak en verander word, 
selfs al kos dit opoffering en trane. 

Die dissipline van vas, daardie gebruik of keuse om van sekere 
dinge in ons lewe afstand te doen, dit selfs af te lê en prys te gee, kan 
’n eerste stap in dié rigting wees. 

Daarmee toon ons dat ons reeds iets van die betekenis van Christus 
se lyding en kruisdood vir ons lewe verstaan. 

Here, ons is stof – broos, verganklik en sondig. Wees ons 
vandag weer genadig en help ons om U op u weg van 
lyding en sterwe met oorgawe te volg. Amen.
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Oor ’n ander 
soort vas

“As jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat 
niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader 
wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge 
is, sal jou beloon.” 

Matteus 6:17-18 

Twee van my vriende, albei toegewyde gelowiges, het besluit om 
te vas (elkeen op hulle eie manier) en só die tyd waarin ons nadink 

oor Christus se lyding te eer. 
Dit is allermins ’n maklike keuse. Die vrou is lief vir sjokolade en 

besef: As die dissipline van vas vir my iets moet beteken, is dít die 
lekkerny wat ek in dié tyd moet prysgee, die offer wat ek moet bring. 
Vir die man is dit sy glasie wyn wat hy saans graag geniet. 

Hulle besluit beskaam en inspireer my, want ek beweeg dikwels on-
nadenkend en sonder dramatiese besluite Lydenstyd binne. Dikwels 

Dag 13
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moet ek twee keer dink oor watter item of faset van my lewe kritiese 
betragting en prysgawe nodig het. 

Om dié rede het – naas my vriende se bemoedigende voorbeeld 
– die volgende stuk oor vas wat ek per e-pos ontvang het, soveel vir 
my beteken. Dit lui: 

O help ons, Here, in hierdie Lydenstyd 

Om te vas van kritiek en om lofsegging te vier 

Om te vas van bitterheid en om vergifnis te vier 

Om te vas van kwaadwillige praatjies en om swye te vier 

Om te vas van wanhoop en om hoop te vier 

Om te vas van kla en waardering te vier 

Om te vas van selfsug en om diens te vier 

Om te vas van woede en om geduld te vier 

Om te vas van selfbejammering en om deernis te vier 

Om te vas van ontevredenheid en om dankbaarheid te vier 

Om te vas van vrees en om geloof te vier. 

Hierdie vorm van vas is dikwels minder opsigtelik, selfs moeiliker, 
maar miskien is dít juis die soort vas wat ons in Lydenstyd dringend 
nodig het. 

Here, ons Here, help ons vandag om dié dinge in ons lewe 
raak te sien wat aandag en verandering nodig het. Gee ons 
tog die moed om deur u Gees daaraan te werk. Amen. 
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Die ware  
vas

Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat on-
regverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk 
wat op mense druk af te haal, om die verdruktes vry te 
maak, om elke juk te breek? 

Jesaja 58:6 

In ’n treffende meditasie oor die betekenis van Lydenstyd, herinner 
die skrywer Janet Morley ons tereg daaraan dat dit ’n tyd van 

selfondersoek is – een waarin ons gevra word om terug te staan van 
ons alledaagse aktiwiteite en voorraad van ons lewenskoers op te 
neem. 

Terselfdertyd waarsku Morley teen die gevaar dat hierdie terug-
trek aksie in ’n privaat soort piëteit kan verval waar ons aan die kwessies 
van ons tyd ontvlug. In haar woorde: “Ongelukkig is hierdie proses 
van selfondersoek gewild geassosieer met die oefening om sekere 

Dag 14
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dinge prys te gee – ’n soort mini-asketisme wat jy meestal ter wille 
van ’n goeie gevoel oor jouself onderneem.” 

Natuurlik is hierdie prysgawe of opskorting van sekere liefhebberye 
in ons lewe nie onbelangrik nie. Maar, só herinner Morley ons, moet 
dit inherent deel wees van ons bereidheid om Jesus op die pad te 
volg wat na die kruis gelei het. Dit was ’n pad van diens en selfprysgawe 
ter wille van ander – veral hulle wat uitgestoot, benadeel en arm was. 

Volgens Jesaja 58 is dit presies waaruit die ware vas bestaan, naam-
lik om die juk wat op mense druk te help afhaal, om brood vir die hon-
ge riges te gee, blyplek aan die dakloses en klere aan die armes – 
kortliks: om jou medemens nie aan hulle lot oor te laat nie (Jes 58:6-7). 

Dat ons ander dien en van hulle leer, dáárin skuil die dieper 
vreugdes van Lydenstyd. Morley stel dit so: “Want om Jesus te volg, 
is om deel te word van die skynbaar onbelangrike klein mensies  
van wie ons hoor dat hulle die eerstes in die koninkryk van die hemele  
sal wees.”

Here, hoe min verstaan ons nog van die vas wat U vra, 
naamlik om elke juk wat op mense druk, te help breek. 
Vergewe ons tog en leer ons die weg van Jesus. Amen. 
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Die winste  
van  

selfprysgawe

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 
Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom 
moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder … 

Filippense 2:6-7 

In Lydenstyd, wanneer ons opnuut nadink oor Jesus se lyding en 
dood, word ons terselfdertyd opgeroep om aandag te gee aan wat 

’n mens “die winste van selfprysgawe” kan noem. 
Want dit is waaroor Jesus se lyding en dood uiteindelik gegaan 

het. Dit was ’n daad van weergalose selfprysgawe en opoffering –  
een waardeur Hy nie net sy eie belange en status prysgegee het  
nie, maar dit doelbewus opgeoffer het ter wille van ons heil, ons 

Dag 15
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heelmaking sodat die wêreld uiteindelik ’n beter plek kan word. So 
het hy ook sy ware roeping vervul. Paulus skryf aangrypend hieroor  
in Filippense 2:5-11. 

En wanneer ons Hom begin volg, is dit die wet of beginsel wat ons 
eie lewe begin bepaal. Vir dié wat hierdie oproep tot navolging die 
eerste keer hoor, mag dit skrikwekkend klink, selfs onmoontlik. Want 
dit is inderdaad ’n uitnodiging tot ernstige selfbesinning, nuwe be-
sluite, vars opofferings, radikale self prys gawe. Die Bybel praat daar-
oor as ’n keuse om aan jou eie ideale, ambisies en drome – waar aan  
jy tot dusver so verbete, onkrities en vanselfsprekend vas ge hou het  
– te sterf. 

Dit bly ironies dat ’n sekulêre sanger soos Leonard Cohen in sy 
bekende lied “Suzanne” ons hieraan moet herinner. In die tweede 
vers van hierdie aangrypende lied, waarin Suzanne, die vrou by die 
hawe, as’t ware ’n spieël voor sy lewe hou, sing Cohen oor Jesus se 
koms na die aarde, sy gebrokenheid en sy ondergang omrede Hy 
geweet het: “Only drowing men could see Him.” 

Hoor jy dit – die winste opgesluit in selfprysgawe, in selfontleding 
en verlies, in ’n lewensgesindheid waardeur jy doelbewus op minder 
as jou eie selfgesentreerde drome fokus? 

Omrede jy op méér, op Hom en sy armoede, vertrou. 

O Here, help ons vandag om nie sku te wees om U op u 
pad van selfprysgawe te volg nie. Amen.
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’n Ander  
definisie van 

bekering

Jesus sê vir hom: “Jakkalse het gate en voëls het neste, 
maar die Seun van die mens het nie eens ’n rusplek vir 
sy kop nie.” 

Matteus 8:20 

A f en toe word ek uitgedaag om weer die kind in myself te ont-
moet. Soos onlangs toe ’n kunsterapeut ’n groep van ons van 

haar werk onder mishandelde kinders vertel het. Hoe sy met behulp 
van kuns – tekeninge, skilderye, musiek en so meer – probeer om 
hulle in aanraking met hulle diepste gevoelens te bring, ook met die 
kreatiewe kern wat in almal skuil. 

Sy nooi ons toe om aan ’n bekende oefening deel te neem – om 

Dag 16

BVV3-DieManDieMiddel_Book.indd   37 2016/11/02   16:35



38

b o o d s k a p  v i r  v a n d a g   |   Die Man in die middel

spontaan en vryuit te teken. Sy was gereed vir ons. Uitgepak op die 
tafels was papier, botteltjies verf, kwaste, klein en groot, kryte van 
verskillende kleure, teksture en groottes, waaronder ook pastelle. 

Ek is aanvanklik traag. Soos baie, is ek bang dat ek ’n gemors gaan 
maak. Maar ek dompel my geleidelik in, raak ontspanne en begin dit 
geniet. Ek trek vloeiende lyne, teken krulle, maak sirkels, prakseer 
allerlei blompatrone, ook ander simbole. Opgewonde vul ek dit met 
verskillende kleure in. Uit die hoek van my oog sien ek wat die ander 
doen. En ek begin trots voel oor my eie poging. Dit druk iets uit van 
die lente wat in die lug is, ook die huppeling wat in my eie lyf en 
gemoed is. 

’n Vrou sê agterna: “Die oefening het my gedwing om grense te 
deurbreek, om te speel en om my vaste lyne op die papier te oorskry 
– to go beyond the lines.” 

Dit laat my dink: Is dit nie waartoe die Seun van die mens ons 
telkens uitdaag nie, om anderkant die spreekwoordelike vaste lyne  
te gaan leef? Dié lyne bestaan nie net op papier nie – dit is daardie 
gevestigde, veilige en dikwels sieldodende lewenspatrone waar aan 
ons so gewoond en verkleef is en waarbinne ons so gemaklik en 
selfsugtig leef. 

“Om die lyne te oorskry” – dit kan ’n ander definisie van beke-
ring wees. 

Here, help ons vandag om nie bang te wees om U anderkant 
ons vertroude en gevestigde lewenspatrone te gaan volg 
nie. Amen. 
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’n Toonbeeld 
van oorgawe

Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die 
geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys 
het deur sy lewe vir my af te lê.

Galasiërs 2:20 

E k het ’n besielende musiekkonsert op Stellenbosch bygewoon.  
’n Koor het saam met soliste liedere van bekende Afrikaanse 

kom poniste gesing. Ek onthou die liedere uit my kinderjare. Om dit 
ná soveel jare weer te hoor, roer aan ou, byna vergete snare. Dit word 
’n nostalgiese reis na die verlede. 

Méér nog as die liedere was dit egter die manier waarop die koor 
die musiek uitgevoer het wat my getref het. Veral een koorlid se 
manier het my opgeval. Anders as die ander wat met duidelike erns 
hulle bladmusiek amper strak met albei hande vashou en elke nou en 
dan daarin loer terwyl hulle sing, hou sy haar musiek los, byna gelate 

Dag 17
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met net die een hand vas, boonop ver van haar lyf af. Af en toe wan-
neer die musiek intenser raak, wieg sy dit selfs ligweg heen en weer 
terwyl sy met ontroering op haar gesig sing. 

Vir my was dit duidelik dat die musiek haar volledig meegevoer en 
in besit geneem het, dat dit só deel van haar geword het dat sy eintlik 
nie langer ’n boek daarvoor benodig het nie – want alles het eenvoudig 
uit die hart gekom. 

Haar houding dié aand leer my weer iets van egte oorgawe; van 
wat dit beteken om jouself prys te gee aan en te verloor in iets wat 
groter as jyself is sodat jy jouself nie meer kan help nie – jy laat gaan, 
raak meegevoer, gee selfs nie meer om wat ander dink nie. 

Is dit nie wat die evangelie van Christus se offer, sy onbaatsug tige 
oorgawe aan die kruis ter wille van ons, aan ons behoort te doen nie? 
Sodat ons sonder skroom of voorbehoud ons lewe (en ons stemme) 
spontaan en met ’n sorgvrye gelatenheid – soos die singende koorlid 
– aan Hom sal wy nie? Hy het immers, soos Paulus skryf, sy lewe vir 
ons afgelê. 

O Here, help my vandag om U weer van harte en met 
kinderlike oorgawe te dien. Amen. 
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Soos  
kindertjies

“As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal 
julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie.” 

Matteus 18:3

L  
uister na hierdie storie! 

’n Broer raak jare lank van sy suster en haar familie vervreem van-
weë ’n irrasionele wantroue en wrewel teenoor die kerk, godsdiens en 
dominees. Sy pa was ’n dominee en sy suster is met een getroud. Die 
gevolg is hy vermy hulle soos die pes, beantwoord geen tele foon-
oproepe nie en behandel hulle met minagting. 

Tog versag sy hart ietwat toe een van sy suster se vier kinders 
verjaar en hy ook, op aandrang van die kinders, uitgenooi word. 

Waarom hy gegaan het, kon hy later self nie verklaar nie. Tog word 
dit ’n betekenisvolle ontmoeting. Met sy aankoms oorweldig die 

Dag 18
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kinders (wat natuurlik niks van sy vooroordele weet nie) se opge-
wonde en hartlike reaksie hom. Terwyl hulle hom omhels en soen, 
roep hulle uit: “Kom kyk almal, ons oom is hier! Hoe lekker is dit nie!” 

Die keerpunt sou egter later kom terwyl hulle aan tafel was. Daar 
het die vierjarige dogtertjie, wat hom heeltyd met bruin onder-
soekende oë dopgehou het, skielik hierdie vraag aan hom gerig: 
“Hoe kom kyk jy net vir my ma wanneer jy praat, maar nooit vir my pa 
nie?” Die broer het die vraag verleë probeer omseil, maar diep binne 
het hy geweet: Hy is uitgevang. Haar vraag het hom op ’n vreemde 
manier geruk. 

Trouens, in die weke daarná sou die blondekop se vraag nie alleen 
by hom spook nie, maar hom ook verander. Geleidelik het hy weer  
’n broer en ’n vriend geword – “my beste vriend!” aldus die jongste 
seun, wat vandag nie kan ophou om trots die foto’s van hulle vis vang-
uitstappie te wys nie. 

Hierdie ware storie het my destyds diep geraak. Ook weer herinner 
aan die wonder van verandering en hoe ’n skynbaar onbelangrike, 
maar eerlike vraag van ’n kind, dít kan bewerkstellig. 

Dit het my ook aan Jesus se woorde in Matteus 18:3 laat dink: “As 
julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in 
die koninkryk van die hemel kom nie.” 

Here, laat die vrae en stemme van kinders ons tog ver
ander. Amen. 
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’n Vrolike  
ruil

“Bekeer julle en glo die evangelie.” 
Markus 1:15 

’n Voorgeskrewe teks uit die Revised Common Lectionary (in Suid-
Afrika bekend as die Leesrooster) uit Markus 1:14 wat wêreldwyd in 
Christelike kerke gepreek is, dwing my om weer oor die woord 
“bekering” na te dink.

In my jonger dae het dié woord my dikwels benoudlaat voel. Veral 
omdat dit gebruik is om mense, by wyse van spreke, in ’n geestelike 
blik te druk. Eers is daar klem gelê op jou geweldige skuld en ver-
lorenheid voor God – en dan moes jy “vandag nog” kies! So nie, was 
die ewige verdoemenis jou voorland. 

Hierdie soort verstaan en toepassing van die woord “bekering” 
het baie mense bedruk en bang gemaak, en selfs nog méér onseker 
in hulle geloof laat voel. 

Dag 19
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Vandag weet ek dat bekering veel meer te make het met ’n vrolike 
ruil. Dit is om, soos die dissipels van ouds, dit te waag om jou “ou 
lewe” met al sy “weerbarstige gewoontes en groewe” (Richard Foster) 
agter jou te laat en Jesus te begin volg – en toe te laat dat Hy jou op 
nuwe paaie lei en jou verander. 

Dat dit moed en opoffering, selfs ’n hoë prys kan vra, is nie alte-
mit nie. Vir party – so stel iemand dit treffend – sal dit eenvoudig 
beteken: “Los die drank!” Jesus self waarsku: “As iemand agter My 
aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg” 
(Matt 16:24). 

Dit is ’n vrolike ruil, want op Jesus se pad, in sý hande, is ons lewe 
nie alleen veilig nie; dáár word ons wie ons moet wees – liefdevolle  
en diensbare skepsels van God. Ons ontdek, soos die digter Ian 
McCullam skryf, dat ons – miskien vir die eerste keer in ons lewe – in 
ons eie vel kan opstaan en doen waarvoor ons bestem is. 

Bekering beteken daarom nie selfnegering of -veragting nie. Dit is 
om in Christus se geselskap bevry te word en tot groter menslikheid 
te groei, selfs tot “a mature wordliness”, soos die teoloog John de 
Gruchy dit stel. En wie sal nie dáárvoor kies nie? 

Here, ons Here, lei ons vandag weer op u pad. Leer ons dat 
bekering beteken om in u hande te word wat ons moet 
wees – mense vol liefde, vrede en vergifnis. Amen.
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Die las van  
’n slegte gewete

Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het 
ons vrymoedigheid om na God te gaan; en wat ons 
vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoor-
saam en doen wat Hy goedvind. 

1 Johannes 3:21-22 

Iewers moes sy gewete hom gepla het, dié man met die groot kuif 
en die weerlose gesig. Want nie minder nie as drie keer het hy in 

die loop van ons gesprek herhaal: “As ’n mens net saans met ’n skoon 
gewete jou kop op jou kussing kan lê, dan is die wêreld reg.” 

Agterna moes ek hoor van die teenstrydighede in sy lewe. Hoe 
slim en uitermate geliefd hy onder vriende was, maar hoe sy liefde  
vir geld, en veral ander vroue, sy groot swakheid was. Die gevolg was 
dat hy soms onredelik moeilik kon word, blindweg sy eie gang kon 
gaan – en dan niks en niemand ontsien het nie. Natuurlik was daar 

Dag 20
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oomblikke van nugterheid en berou wanneer hy besef het hoe seer 
hy mense maak, veral sy eie familie. Dan het sy gewete gepraat, hom 
aangekla, gepynig. 

Dié man is waarskynlik ’n ekstreme voorbeeld van die raaisel wat 
daagliks in ons almal se lewe afspeel: Ons soek daagliks met vertroue 
die goeie, net om te ontdek hoe ander dinge ons telkens oorweldig 
en weglok sodat ons dikwels aan die einde van ’n dag skuldig voel, 
gepla deur ’n slegte gewete, onvrymoedig om te bid of met ons 
versuim en sonde na God toe te gaan. 

Gelukkig is daar iemand soos Johannes – nogal Jesus se geliefde 
dissipel – wat dít verstaan het. In sy eerste brief verwys hy daarna hoe 
ons ons gewete tot rus kan bring. 

Ons sal moet leer om die liefde konsekwent en daadwerklik uit te 
leef. Dit begin met die troosvolle wete dat ons aan God behoort. Al 
veroordeel ons gewete ons ook hóé, ons het die blye versekering: 
“God is groter as ons gewete – en Hy weet alles” (1 Joh 3:20). Hierdie 
God sal ons veral vergewe wanneer ons vandag weer met ware berou 
en ons slegte gewete na Hom toe gaan. 

Here, ons gewete pla ons omdat ons U ignoreer en nie 
doen wat U verlang nie. Help tog, Here! Vergewe ons! 
Kom ons swakheid tegemoet! Amen. 
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’n Beter weg

Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. 
Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom ge-
soen, en hulle het gehuil.  Genesis 33:4 

In die rolprent A thousand acres, wat handel oor die onbegryp like 
onreg van ’n pa teenoor sy dogters, sukkel hulle om hom te vergewe. 

Dít veral omdat hy geen berou toon nie en aanhou om hulle lewe te 
beheer en te ontwrig. 

Uiteindelik is dit Ginny, die ouer, kinderlose suster wat ’n beter, 
hoopvoller uitweg vind. Sy besef dat sy afstand moet doen van haar 
pa en nie langer moet toelaat dat die slegte herinnerings van hom 
haar lewe bly belas en versuur nie. 

Hierin help die feit dat sy haar jonger suster, Rose, wat aan kanker 
sterf, se twee dogters aanneem. Want in haar woorde: “Everyday with 
them brought something new. They had some thing we did not have 
– hope.” 

In die rolprent The descendants is dit ook Matt King se kinders wat 
hom help om ná sy vrou se huweliksontrou en dood aan te gaan met 

Dag 21
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die lewe. Hy kry dit selfs reg om sy sterwende vrou te groet én te 
vergewe met die mooi woorde: “Goodbye, Elizabeth! My love. My 
friend. My joy. Goodbye. Goodbye!” 

Hoe vergifnis nuwe deure na die toekoms kan laat oopswaai, sien 
ons ewe aangrypend in die verhaal van Jakob en Esau (Gen 27-33). 
Dit bly uiteindelik ’n beter weg. 

O Here, gee ons vandag opnuut die moed en energie om 
te vergewe. Ook die wete en oortuiging dat dit ’n beter 
weg is. Amen. 
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’n Ongeluk  
met my  

vullisdrom

’n Geduldige mens is baie verstandig; een wat kort 
van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. ’n Kalm 
gemoed hou die liggaam gesond; hartstog vreet  
’n mens op. 

Spreuke 14:29-30 

E k het eenkeer ’n soort komiese, maar beslis dwase, ongeluk met 
my motor gemaak. Ek moes vroegoggend in die stad wees vir  

’n vergadering en het laat vertrek. In my haas om uit ons erf te kom 
het ek nie goed gekyk nie. Die volgende oomblik, terwyl ek vinnig 
agteruit ry, het ek ons groot plastiekvullisdrom, wat dig teen die uit-
gang ge staan het, getref. 

Dag 22

BVV3-DieManDieMiddel_Book.indd   49 2016/11/02   16:35



50

b o o d s k a p  v i r  v a n d a g   |   Die Man in die middel

Normaalweg sou ’n vullisdrom-ongeluk, in vergelyking met ander 
ernstiger ongelukke – soos ’n botsing reg van voor – ’n geringer voor-
val wees. As ’n mens kon kies waarin jy moet vasry, sou dit beslis eerder 
’n relatief neutrale en onskuldige voorwerp soos ’n vullisdrom wees. 

In dié geval was ek nie so gelukkig nie. Die hoek van impak was 
sodanig dat ons drom my agterruit met ’n geweldige slag getref en 
heeltemal versplinter het. En daar sit ek toe – hoogs gefrustreerd en 
boonop gestrand. 

Dié voorval het my twee ou, maar baie belangrike lesse geleer. Die 
een spreek vanself en is gewoonlik maklik om te eien: Te veel haas het 
dikwels minder spoed tot gevolg. Ek was dié oggend heeltemal laat. 
Die tweede les was moeiliker, maar belangriker: Dit is dat ’n mens ná 
so ’n terugslag moet leer om so spoedig moontlik aan te gaan, nie 
onnodig of té lank daaroor te tob of raas of sanik nie, ook nie jouself 
aanhoudend daaroor te verwyt of te verwens nie. Per slot van rekening 
kan jy nie die tyd terugdraai of die skade onmiddellik opruim nie. 

’n Vriend van my vrou is ’n sielkundige. Wanneer hy sulke goed 
oorkom, sê sy altyd: “Los dit nou! Moenie dat dit jou siel verder 
versondig nie.” 

Ons lewe, en veral ons gesondheid, is té belangrik dat ons dit sal 
toelaat, selfs al het ons goeie rede om onsself hieroor te pynig. As 
gelowiges wat in vergifnis glo behoort ons dit te onthou. 

Here, onse God, ons leef té vinnig. Ons lewe is gevul met 
angs en ongeduld. Gee ons vandag weer die kalmte van  
u Gees. Amen.
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Om te  
vergewe bly  

moeilik

Esau het vir Jakob gehaat oor die seën wat sy pa aan 
hom gegee het, en Esau het by homself gesê: “My pa 
se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer 
Jakob dood.” 

Genesis 27:41

Om te vergewe, veral wanneer die onreg of verraad wat teenoor 
jou gepleeg word groot en pynlik is, bly moeilik. Rolprente wat 

ek die afgelope tyd gesien het, maak my weer eens hiervan bewus. 
Een daarvan is A Thousand Acres wat gebaseer is op die verhaal 

van Jane Smiley se Pulitzer-pryswennerboek met dieselfde titel. Die 
rolprent handel oor drie susters, waarvan twee oor jare deur hulle pa 

Dag 23
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seksueel gemolesteer is. “Hy het ons onskuld gesteel,” sê Rose, die 
jongste suster, in ’n stadium aan haar ouer suster, Ginny. 

Ook later wanneer hulle ouer is, bly die pa inmeng, wat die oudste 
twee dogters se lewe versuur en ontwrig. Met sy onverbloemde voor-
keur vir die jongste dogter, skep hy ook spanning en verdeeldheid 
tussen die susters. 

Rose sukkel die meeste om hom te vergewe. Haar groot probleem 
is, so stel sy dit in een van haar gesprekke: “Hoe vergewe ek iemand 
wat nooit berou toon nie?” 

Haar groot troos en trots is dat sy eerlik gebly en nooit die onreg 
verdoesel of goedsmoeds aanvaar het nie: “My main accomplish-
ment has been that I had not forgiven the unforgiven.” 

Dit is inderdaad moeilik om te vergewe, veral wanneer iemand jou 
willens en wetens, boonop oor ’n lang tydperk, seergemaak of te na 
gekom het; ook wanneer hulle onversetlik bly en geen berou toon 
nie, of dit só doen dat jy dit nie langer kan glo nie. 

Dan gaan die pyn van onreg maklik oor in bitterheid, haat en weer-
wraak – net soos by Esau nadat sy broer, Jakob, hom bedrieg en sy 
seën gesteel het. 

Dit verg inderdaad baie genade, volwassenheid en deernisvolle 
begrip en insig om met vergifnis te leef. 

Here, ek sukkel om te vergewe. Help my om soos U met 
deernis te kyk en te handel. Amen.
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Oor skuld  
en vergifnis

Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in 
Christus Jesus is nie. 

Romeine 8:1 

In ons geestelike lewe kan skuld ’n sware las word. Soos wanneer 
ons weer eens aan ’n ou versoeking toegee, of as ons onsself nie 

kan vergewe vir die pyn of onreg wat ons vir ander veroorsaak het nie. 
Die Amerikaanse skrywer Trueman Capote is ’n goeie, hoewel ek-

streme, voorbeeld van iemand wat ’n ander benadeel het en daarná 
moeilik sy skuldgevoel kon oorkom. 

Nadat hy, met die oog op inligting vir sy pryswennerboek, ’n moorde-
naar se vertroue en vriendskap gewen het, het hy die man op ’n bla-
tante manier in die rug gesteek. Hierdie insident het egter by hom bly 
spook. Hierna het hy nooit weer geskryf nie en ’n eensame en tragiese 
dood gesterf. 

Dag 24
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Dit is wat skuld aan jou kan doen, tensy jy weet dat skuld volgens 
die evangelie ’n afgehandelde saak is. Christus, so getuig die apostels, 
het dit een keer gedra. Wie hierop vertrou en bereid is om sy skuld 
ook eerlik te bely, hoef nooit permanent daardeur gekwel te word nie. 

Broer Roger van die Taizé-gemeenskap skryf tereg: “As jy jouself 
moet aankla van alles wat in jou leef, sal jou dae en nagte nie genoeg 
wees nie. Jy het iets beters om in hierdie oomblik te doen: Vier God 
se vergifnis!” Waarom nie vandag daarmee begin nie? 

Here, o Here, U het ons skuld deur Jesus se offerdood 
vergewe. Laat ons tog nie te lank daarby vertoef of daarin 
vasval nie. Amen. 
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Tenebrae 
(donkerte of 
skaduwee)

“Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, 
het julle julle kans.” Lukas 22:53

Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle 
gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam 
met My.” Matteus 26:37b-38

D it moet deurgaan as een van die ontstellendste uitsprake van 
Jesus. Hy uiter dit toe Hy, tydens die nag van sy verraad, terwyl 

die soldate, priesterhoofde en familiehoofde saamtrek om Hom ge-
vange te neem, laat blyk het dat die tyd vir die duistere magte aan ge-
breek het. Hulle wat hierdie magte ondersteun en dien, het nóú hulle 

Dag 25
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kans gehad (Luk 22:53). In sy nuwe vertaling van dié gedeelte, noem 
Eugene Peterson hierdie oomblik of periode tereg “die donker uur”, 
of eenvoudig “nag”. 

Dié uitspraak is ontstellend. Dit impliseer dat die Bose, die donker 
magte, die skaduwees rondom ons, steeds binne God se plan vir ons 
lewe en die wêreld speelruimte het. Dat daar tye is en gaan kom waarin 
die Bose skynbaar gaan floreer, die donkerte toesak, die skadu wees 
daal sodat ons uitsig versper en ons hoop verydel kan word. 

Net soos die nag toe Jesus verraai en gevange geneem is. Net 
soos in óns tyd waarin ons baie dae magteloos en verslae moet toekyk 
hoe die donker magte van siekte, misdaad, moord, korrupsie en on-
reg toeslaan en lewens vernietig, ook al ons goeie planne dwars-
boom. Asof hulle kans nóú gekom het. 

Dit is tog goed dat die Bybel en die geskiedenis ons daaraan her-
inner dat daar in die Christelike tradisie ook sprake van ’n tenebrae is 
– die realiteit van skaduwee en donkerte, van die raaiselagtige en die 
onbegryplike wat so ’n inherente deel van Jesus se lydensweg was. 

Dit is hierdie donkerte wat ’n voorste teoloog – ’n man wat pas sy 
seun tragies verloor het – laat skryf: “Ons is op die uiterste donker 
plek: Elke dag en nag is ’n wrede tenebrae en – sover – uitsigloos. Bid 
baie vir ons.” 

Ons moet voorbereid wees daarop. Met die oog daarop moet ons 
bly waak en bid – net soos Jesus in sy donkerste uur (Matt 26:36-46). 

Here, vandag roep ons uit ons diepste donkerte tot U. 
Hoor tog ons geroep! Hoor ons versugting! Stuur iewers 
weer lig! Amen. 
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Die geheim  
van sy liefde

Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die 
apostels. 

1 Korintiërs 15:7 

Een van Jesus se aangrypendste ontmoetings ná sy opstanding uit 
die dood, is dié met sy eie broer Jakobus. 

Volgens die geskiedenis blyk dit dat Jesus in ’n stadium van sy 
familie vervreem geraak het omdat sy ongewone lering en optrede  
vir hulle ’n groot verleentheid was. Hulle het geglo Hy het van sy  
kop af geraak. Daarom wou hulle Hom met geweld huis toe bring 
(Mark  3:21). Dit is nie vergesog om te beweer dat Jakobus, as die 
oudste broer ná Jesus, die leiding in dié proses sou neem nie. 

Dit is teen hierdie agtergrond van diepe vervreemding dat Jesus 
se verskyning aan Jakobus ná sy opstanding so ’n groot verrassing is 
(1 Kor 15:7). Niemand weet presies wat tussen hulle gebeur het nie, 

Dag 26
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behalwe dat die ontmoeting Jakobus se lewe radikaal verander het. 
Hierna sou sy broer Jesus ook sý Heer en Meester wees (Jak 1:1). 

Die verhaal van hoe Jesus sy verlore broer gaan soek en weer 
gevind het, verkondig onder meer dat die tyd vir genade nooit verby 
is nie. Hoe ver ons ook al gedwaal of van God vervreem geraak het, 
ons is altyd binne bereik van sy genade, want die lewende Heer gee 
nooit met ons moed op nie. Hy sal soek totdat Hy ons vind. Dít is die 
geheim van sy liefde. Dit mag jy vandag weer glo. 

Here, hoe troosvol om te weet dat U vandag weer na ons 
op soek is, na my. Help my om hierdie geheim van u liefde 
vandag opnuut te ontdek. Amen. 
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Niks is werklik 
verlore nie

Deur Christus het ons deel geword van die volk van 
God soos Hy dit vooruit al bestem het. 

Efesiërs 1:11 

D ie aangrypende boodskap van Pase is dat die God wat Jesus uit 
die dood opgewek het, ons wéér sal vind. Soos Ken Wilber aan 

sy vrou, Trya, op haar sterfbed belowe het dat hy haar weer sal kry, 
mag ons ná Pase ook weet: God sal ons nooit los nie. Hy sal ons altyd 
weer opsoek en kry, maak nie saak waar ons ons bevind nie. 

Hoe dit gebeur en wat dit aan mense gedoen het, sien ons in die 
ontmoetings wat Jesus kort ná sy opstanding met sy volgelinge ge-
had het. In die 40 dae tussen Pase en Pinkster was Jesus, volgens die 
Bybelse boodskap, besig om hulle wat vasgeval en verlore was, op te 
soek en te vind en só deel te gee aan die nuwe lewe wat Hy deur sy 
dood verwerf het. 

Dag 27
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Soos iemand dit mooi gestel het: Hierdie 40  dae was werksdae 
waarin Jesus aktief rondgegaan het en, soos met Paasgeskenke, die 
vrug van sy opstanding, die buit ná sy oorwinning oor die dood, met 
ander gedeel het, veral hulle wat naby aan Hom was en toe moed 
ver loor het. 

Wat ’n wonderlike en troosvolle boodskap is dit nie! Dit beteken 
dat niks werklik verlore of hopeloos is nie, dat daar altyd weer nuwe 
moontlikhede is, ander kanse, vars hoop, ongekende troos en on ver-
wagse uitweë. Want Jesus leef! Hy soek vandag weer deur sy Gees 
om ons te vind. 

Here, ons Here, ons aanbid U vandag weer as die lewende 
God. Dat U lewe, beteken dat niks verlore is nie. Help ons 
tog om dit te bly glo! Amen. 

BVV3-DieManDieMiddel_Book.indd   60 2016/11/02   16:35



61

b o o d s k a p  v i r  v a n d a g   |   Die Man in die middel

Die duiwel  
is oorwin! 

Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle 
kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter 
rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die 
gelowiges bestem het.  Efesiërs 1:18 

D ie mag wat godsdiens oor mense het, bly merkwaardig. Daar is 
byvoorbeeld mense wat tot in hulle oudag met skuldgevoelens 

loop omdat die kerk hulle geleer het dat sekere dinge, soos dans of 
lipstiffie of die gebruik van drank, ongekwalifiseerd verkeerd is. 

Of dat sekere seksuele begeertes altyd gevaarlik is, ’n sogenaamde 
vuur uit die hel, wat jou lewe kan verwoes en daarom altyd onder druk 
en bestry moet word. Of dat jy God kwansuis in die oog sou steek  
as jy dit sou waag om op ’n Sondag naaldwerk te doen, of selfs te 
speel. Hoe goed onthou ek nie die neerdrukkende atmosfeer van  
’n Sondagmiddag omdat kinders dan moes stil wees en rus nie! 

Dag 28
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Baie mense, veral ook jongmense, loop met oneindige laste, on-
nodige vrese en selfs diep komplekse rond vanweë sulke opvattings, 
absurde uitsprake en skewe lering deur vroom godsdienstige mense. 
Baie geestelike leiers sal reeds in dié lewe moet rekenskap gee van 
die vroom onsin wat hulle dikwels aan mense opdis en waarmee hulle 
mense se lewe onnodig belas. 

’n Dwaling wat groot verwarring onder mense skep, is die siening 
dat die Bose op allerlei maniere en deur ’n verskeidenheid middele, 
selfs deur kerktorings en ons voorouers se sondes, die mens nog 
bedreig, bind en gevange hou. 

Dit is ’n siening wat nie alleen die werk van die Bose oorskat nie – 
die duiwel en sy trawante word so te sê uit die verdoemenis op gewek 
en tot lewe gebring – maar onnodige angs en vrese by mense 
aanwakker. 

Die Bybel is tog ondubbelsinnig daaroor: Die duiwel is ’n oorwonne 
mag (Mark 5:1-13; Ef 1:18-22). Die kruis en opstanding van Jesus is 
magtige tekens van sy triomf oor die Bose (Kol 2:9-10, 15). Hier is die 
Bose finaal ontwapen, tot openbare skouspel gemaak – ’n leeu brul-
lend en rasend, maar magteloos agter tralies – sodat ons, omring 
deur God se liefde wat alles oorwin het (Rom 8:38-39), vry en sonder 
vrees, ontspanne en met hope blydskap kan leef. 

’n Godsdiens wat jou angstig maak en aan allerlei wette en voor-
skrifte bind – wat jou nie vry laat voel en mensliker met liefde en 
blydskap laat leef nie – kan jy maar eenkant laat. 

Here, baie dankie dat U die dood en sonde deur Jesus se 
dood en opstanding oorwin het. Amen. 
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Omring deur 
goeie magte

Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus 
uit die dood opgestaan het, en die genade van God 
was groot oor hulle almal. 

Handelinge 4:33

In ’n aangrypende boek oor seën, herinner die Keltiese geestelike 
Don O’Donohue ons daaraan dat die bestaan en die werklikheid 

van seën direk daarmee saamhang of ons glo dat ’n onderliggende 
goedheid wat alles deurdring, ons hele lewe elke dag dra. 

In sy woorde: “Despite all the darkness, human hope is based on 
the instinct that at the deepest level of reality some intimate kindness 
holds sway. This is the heart of blessing. The world can be harsh and 
negative, but if we remain generous and patient, kindness inevitably 
reveals itself.” 

Dag 29
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O’Donohue se woorde het my onmiddellik laat dink aan Dietrich 
Bonhoeffer se aangrypende gedig wat hy in 1943, met die oorgang 
na ’n nuwe jaar, vanuit die tronk vir sy familie geskryf het. Terwyl die 
bomme daagliks oor Berlyn neerreën, Duitsland in chaos verval en alles 
lyk of dit in wanorde gaan eindig, skryf hy: “Van goeie magte stil en trou 
omgewe, ook wonderbaar behoed, getroos, vol lewe – so gaan ek in 
dié dae met julle mee, so kan ons ook die nuwe jaar betree.” 

Om dít te glo en op hierdie manier oop en ontvanklik te bly vir 
God se seën, ook wanneer dit sleg gaan, is natuurlik geweldig be-
tekenisvol vir ons lewe. Dit beteken onder meer dat ek nie meer, soos 
een van my vriende, hoef te wonder of die kwade en die negatiewe 
nie straks méér en sterker as al die goeie is nie. 

Nee, ná Pase, so lui die Apostoliese getuienis, is dit nie meer ’n kwes-
sie nie: Jesus ís die Heer! Voortaan mag ons in die vertroue leef dat 
God se goedheid en liefde oorwin het – dat dit inderdaad groter en 
meer bepalend is as al die boosheid en donker chaos wat ons lewe 
elke dag omring en teister. 

Here, help my dat ek elke dag vir u seën op die uitkyk sal 
wees. Amen.
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In sy  
vergifnis  
lê hoop

Dit gaan goed met die mens wie se oortredinge nie 
gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. 

Psalm 32:1

Deur die Seun het ons die verlossing gekry, die ver ge-
wing van sonde. 

Kolossense 1:14

A s jy vandag vir toegewyde gelowiges sou vra waarin hulle hulle 
hoop vind, sal jy waarskynlik verskillende antwoorde kry. Maar 

onder hulle sal jy dikwels hiérdie antwoord kry: “In die Here Jesus 
Christus, natuurlik!” 

Dag 30
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Vir ’n buitestaander mag so ’n antwoord abstrak en selfs onsinnig 
klink, maar binne die konteks en logika van die geloof maak dit volle-
dig sin. Elke ingewyde verstaan dit. 

Vir die gelowiges is Christus inderdaad ’n figuur en bron van hoop. 
En dít is so omdat Christus allereers die liefde van God wat Hy so 
milddadig oor ons almal wil uitstort, beliggaam. Deur sy woorde en 
dade het Hy God se liefde nader aan ons gebring. 

Hierdie liefde bestaan nie net in God se goedgesindheid teenoor 
alle mense nie. Dit bestaan by uitstek ook in sy vergifnis wat elke 
oggend soos ’n hand van versoening na ons uitgehou word. Daarin lê 
inderdaad hoop, die uitsig op ’n nuwe begin, ’n ander kans. 

Want hoe pynig en kasty ons onsself nie baie dae met verwyte oor 
allerlei dinge nie: oor pligte wat versuim is, mense wat te na gekom is, 
dinge wat ons aangevang het wat vandag nog hinder – dade wat selfs 
ná berou en belydenis steeds onomkeerbaar en skandelik voel. 

Hoe hoopvol is dit nie om dan te weet: Vir God bestaan dit nie 
meer nie. Deur sy Seun se lewe en dood het Hy dit alles weggeklad, 
verwyder, agter Hom gelaat sodat ons ook nie langer daarby hoef te 
vertoef of daaroor hoef te wroeg en te tob nie. Ons kan maar aangaan 
– met hoop. 

Here, dankie vir die versekering en gawe van vergifnis wat 
ons vandag hoopvol laat aangaan met ons lewe. Amen. 
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