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Voorwoord 
 
Is jy net so geskok – soos ons dominees – dat die 7 maand van 
die jaar so te sê verby is?  Kersfees is oor 5 maande … 
 
Toemaar – dit beteken gelukkig ook dat die winter aan die 
verbygaan is.  Teen die tyd wat ons laaste bladsy van hierdie 
Geloofsgimnasium bereik, is die meeste van ons komberse en 
ons dikste baadjies hopelik al gebêre. 
 
Ons het 'n besige kwartaal voor ons!  'n Regte, oudtydse 
muntlegging;  ons Slimmigheid, Sop en Sjerrie-Kuieraand;  die 
einde van ons Woekerprojek;  ons jaarlikse Bybelplasing; die 
oorlewingskouse wat ons gaan uitdeel … en in die Oktober 
skoolvakansie gaan ons Gr 10's en 11's Badplaas toe vir ons 
Dienswerkkamp. 
 
En dís net die uitskieters.  Intussen het ons Sondae eredienste 
en jeuggroepe;  kleingroepe in die week;  die manne drink op 
Woensdagoggende reeds 06:00 saam koffie; die Skeppende 
Hande-groep skep op Woensdaemiddae;  en soveel meer … en 
deurtentyd is ons almal besig om ons geloof te leef – en word 
ons meer en meer soos Jesus. 
 
Ons dominees is baie bewus daarvan dat elke lid van ons 
geloofsfamilie se eie programme net so vol is.  Sal jy asseblief 
onthou dat ons elke dag bid dat ons almal sal kan onderskei 
wat werklik belangrik is?  En dat God die eer sal ontvang. 
 
Ds Jaco van Niekerk, 082 804 1810 
Ds Gerrit Vosloo, 062 568 5134 
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Inleiding 
 
Hoe het ons hier gekom? 
 
2018 is mos ons "Soos Jesus"-jaar.   
 
'n Aanhaling uit ds Jaco se preek van 15 Julie 2018: 
 

 
Kom ons verfris ons geheue oor die pad wat ons tot hier geloop 
het. 
 

Jesus sal nooit van ons verwag om iets te wees wat Hy nié 
sélf kon of wou wees nie.  Jesus sal nooit van ons verwag om 
iets te doen wat Hy nié sélf kon of wou doen nie. 
 
 En tog sê ons dikwels vir mekaar:  "Jesus moet – in wat 

ons sê, en in wat ons doen, en selfs in wat ons dink! – 
sigbaar word!" 
 

 Tog sê ons dikwels vir mekaar:  "Ons is die spieëls 
waarin die wêreld Jesus moet kan sien!" 
 

 Tog sê ons dikwels vir mekaar:  "Die enigste Bybel wat 
die meeste mense ooit sal lees, is jy!" 

 
Goed!  Ek sal toegee:  ons kan nooit regtig en volledig soos 
Jesus wees nie.  Maar … daar is geen rede hoekom ons nié 
hoef te probeer nie. 
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Die 1ste kwartaal was ons "Dink soos Jesus"-kwartaal.  Ons 
het geleer om verskillende denkpatrone wat Jesus gebruik het, 
te onderskei.  En elkeen van hierdie denkpatrone help ons om 
ook soos Jesus te dink: 
 
Metafore (of vergelykings);  paradokse (of teenoorgesteldes 
wat met mekaar in verband gebring word);  intuïsie (daardie 
fyn aanvoeling om iets te weet sonder dat jy dit met feite kan 
staaf);  beeldstroming (om in prentjies – en reeks daarvan – te 
dink);  sisteemdenke (waar alles op een of ander manier aan 
mekaar verbind is);  sprongdenke (beter bekend as "uit die 
boks dink");  heelbreindenke (om met beide breinhelftes – die 
eksakte, feitelike kant én die meer kreatiewe kant – te dink). 
 
Nou verstaan ons al 'n bietjie hoe Jesus gedink het … en dit help 
ons om ook soos Hy te kan dink.  Dit help ons om meer soos Hy 
te word. 
 
Die 2de kwartaal was ons "Voel soos Jesus"-kwartaal.  Ai – dit 
was 'n wonderlike ervaring om te kon leer dat 'n mens jou eie 
emosies moet ken en verstaan;  dat jy hulle intelligent moet 
hanteer (want emosies word mos in jou brein opgewek), en 
moet wegbly van dom emosies af;  en dat 'n mens ook ander 
se emosies moet herken, erken en respekteer.  Ons het gedink 
oor: 
 
Empatie (hoe om jou omgee te wys);  liefde (om met hierdie 
"moeder" van alle emosies 'n positiewe impak te maak);  moed 
(om kans te sien vir die struikelblokke van die lewe);  
nederigheid (om nie hoogmoedig te wees nie, maar ook nie 'n 
vloerlap nie);  vergifnis (om jou van negatiwiteit te bevry);  
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vreugde (om altyd blydskap te ervaar, kom wat wil);  passie 
(om met oorgawe te leef). 
 
Nou verstaan ons al 'n bietjie hoe Jesus gevoel en sy emosies 
hanteer het … en dit help ons ook hoe om ons emosies te 
hanteer.  Dit help ons om meer soos Hy te word. 
 
Nou lê die 3de kwartaal voor ons – ons "Wees soos Jesus"-
kwartaal.  Ons gaan iets probeer aanleer van daardie X-faktor 
wat van Jesus die uitsonderlike, invloedryke figuur gemaak het 
wat Hy tydens se lewe op aarde was.  Dinge soos: 
 
Waardes (om te weet wat reg is);  omgee (om liefde in aksie te 
bring);  verhoudings (om gesonde verbintenisse te skep);  
kreatiwiteit (om anders na die lewe te kyk);  motivering (om 
ander mense aan te moedig);  en hoe om die hindernisse in en 
terugslae van die lewe te oorwin. 
 
Dan sal ons ook 'n bietjie soos Jesus wees … 
 
… sodat ons in die 4de kwartaal – ons "Doen soos Jesus"-
kwartaal" die heerlike dinge kan doen wat Hy gedoen het: 
 
Leer ("teach");  dien ("serve", maar nie net soos in tennis nie);  
kuier (ja – dis 'n Bybelse beginsel);  bid ("Gebed is die 
asemhaling van die siel", het iemand eenmaal gesê);  genees 
(op soveel maniere);  rus (kyk wat staan in Markus 6:33). 
 
Dís hoe ons hier gekom het.  Nou nooi ons jou om entoesiasties 
verder saam met ons te reis … en te groei … 
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I. Ons luister 

 
 Lees Lukas 9:46-48, Kolossense 3:18-4:1. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Jou waardes is jy en jy is jou waardes.  Jy kan nooit jou 
lewe, optrede en gedagtes losmaak van jou waardes nie.  
Wanneer jy praat, is jou woorde onderliggend aan jou 
waardes;  wanneer jy werk, kan jou ingesteldheid en ywer 
na jou waardes teruggevoer word;  wanneer jy speel, 
bepaal jou waardes die reëls van die spel. 
 

Waardes vorm reeds vroeg in jou lewe.  Jy moet sommer 
van vroeg af tussen reg en verkeerd kies, en jy sien ook 
hoe ander mense tussen reg en verkeerd kies – en jou 
ervaring hiervan vorm jou waardes. 
 

Die manier hoe jou waardes vorm, is net soos jy:  uniek.  
Dit verskil van mens tot mens, net soos die kombinasie 
van persoonlikheid, agtergrond, kultuur en persoonlike 
ervarings en voor- en afkeure van mens tot mens verskil. 
 

Waardes kan in verskillende kategorieë verdeel word. 
 

Week van 22 tot 28 Julie 

Waardes:  om te weet wat reg is 
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i. Persoonlike waardes, bv eerlikheid, stiptelikheid 
en vriendelikheid. 

ii. Kulturele waardes, bv kerk, volksfeeste, gebruike 
wat eie is aan jou groep (soos braaivleis). 

iii. Sosiale waardes, bv bedagsaamheid, gasvryheid 
en mededeelsaamheid. 

iv. Beroepswaardes, bv respek, menswaardigheid, 
vertroue en betroubaarheid. 

 
Wanneer jou waardes jou bo ander laat uitstaan, word jy 

'n dienende leier.  Jou leierskap vorm dan die waardes 
van ander. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Een van die waardes wat 21ste eeuse gelowiges as leiers 

laat uitstaan, is menswaardigheid. 
 

 Wat hoor julle oor menswaardigheid in Lukas 9:46-48? 
 

 Kan julle aan hedendaagse voorbeelde dink waar mense 
hierdie toets met vlieënde vaandels slaag? 
 

 En – aan voorbeelde waar mense hierdie toets dawerend 
dop? 
 

 In Kolossense is Jesus natuurlik nie self aan die woord nie. 
'n Mens kan amper sê:  die skrywers van die briewe in die 
Nuwe Testament (in hierdie geval Paulus) was die eerste 



9 
 

interpreteerders wat dít wat Jesus geleer en geleef het, 
vir die mense van hul tyd geïnterpreteer het. 
 

 Wat sê Paulus – of dan:  Jesus by monde van Paulus – in 
vers 18 vir die vrouens oor hulle mans? 
En vir die mans in vers 19 oor hul vrouens? 
En in vers 20 vir die kinders oor hul ouers? 
En in vers 21 vir die pa's oor hul kinders? 
En so aan … 

 
 Maak nou dít wat julle hier hoor van toepassing op 'n 

samelewing waar verskille – soos ras, geslag, ouderdom, 
sosiale status, seksualiteit – báie sigbaar is. 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Soos wat daar 'n grondwet is, en die regering moet binne 

die bepalings daarvan regeer;  soos wat besigheid alleen 
kan floreer as daar goeie bestuurs- en finansiële beginsels 
toegepas word;  soos wat 'n skool reëls het, en die skool 
slegs behoorlik kan funksioneer as die reëls nagekom 
word: 
 
Net so kan jy as mens tot jou volle reg kom as jou waardes 
die beginsels is waarvolgens jy lewe, en jy dit nooit links 
laat lê of versaak nie. 

 
 Die waardes wat jou menswees bepaal en waarvolgens jy 

lewe, sê ook alles oor die kwaliteit en diepte van jou 
verhouding met die Here. 
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 Gelowige mense se waardes word nie deur die opinie van 
ander, die media of selfs die "goeie ou dae" (Bly stil!  Dis 
hoe dit nog altyd was, finish en klaar!) nie.  Gelowiges se 
waardes word deur die Woord bepaal. 
 

 Enkele Bybelse waardes is:  eerbied vir God;  respek;  die 
erkenning van alle mense se menswaardigheid; 'n lewe 
van dankbaarheid;  goeie dissipline en selfdissipline;  
eerlikheid;  hardwerkendheid. 
 

 Kan julle nog Bybelse waardes noem? 
 
 

V. "Challenge" 
 
 Wees eerlik … en erken 'n moontlike situasie waarin jy om 

watter rede ookal (en jy hoef nie jouself hieroor te kasty 
nie) dalk iemand minderwaardig hanteer het. 
 

 Is daar 'n manier hoe jy dit kan regstel? 
 

 Jy kan dit minstens bely en ook vir daardie persoon bid … 
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I. Ons luister 

 
 Lees Matteus 6:1-4. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Miskien is dit 'n oorvereenvoudiging van iets wat meer 
ingewikkeld is … 
 
Tog voel dit vir my 'n mens kan net een van twee dien: 
 
1. Die Here;  of 
2. Jouself. 

 
Dink mooi daaroor … dis nét die Here wat jy kan dien, en 
dit gaan glad nie oor jou nie – dit gaan uitsluitlik oor Hom.  
As jy Hom nie dien nie, is jy besig met dinge waaruit jy kan 
voordeel trek. 

 
Ongelukkig leef baie mense van net vir hulself.  Dit gaan 

oor wat en hoeveel daarvan ek het;  wat ek nog graag wil 
hê;  wat kan ek doen om nog meer in die hande te kry;  
hoe kan ek my lewenstyl verhoog. 
 

Week van 29 Julie tot 4 Augustus 

Omgee:  om liefde in aksie te bring 
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Dís waar alles in die samelewing skeef loop:  mense glo 
hul sukses kan aan hul besittings en banksaldo's gemeet 
word, maar hulle verstaan nie dat ware geluk eintlik 
gemeet word aan die diens wat jy aan ander kan bewys 
nie.  Omgee vir ander bring lewensvervulling;  'n toe hand 
en oogklappe het niemand nog ooit gelukkig gemaak nie. 
 

Wat is omgee? 
Vir wie moet 'n mens omgee? 
Wanneer en hoekom moet 'n mens omgee? 
Hoe gee 'n mens om op 'n manier wat dit 'n verskil maak? 

 
Omgee is liefde in aksie.  Omgee is om jou hart oop te 

maak;  jou hande uit te steek;  te doen wat jou hand vind 
om te doen;  om nie som te maak nie, maar die Here te 
vertrou – onvoorwaardelik. 
 

Liefde in aksie vra soms dat jy geld moet gee;  van (jou 
oorvloed van) materiële goedere afstand moet doen;  tyd 
moet opoffer;  moet opdaag, omdat dit vir iemand anders 
belangrik is;  moet praat;  moet luister;  met jou skoon 
hande aan 'n vuil lyfie moet raak. 
 

Liefde in aksie beteken ook dat jy ernstig sal bid – nie vir 
jouself nie, maar vir ander, op hul naam en spesifiek. 
 

Liefde in aksie kan nie op 'n afstand bly nie.  Jy moet die 
werk doen, en sommer daarvoor betaal ook. 
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III. Ons leer by mekaar 
 
 Wat is "godsdienstige pligte" (vers 1)?  Dit klink erg … is 

ons dan "verplig" om sekere goed te doen? 
 
Ek dink die antwoord kan ja én nee wees … hoe dink julle? 

 
 Wat leer julle oor goeddoen/omgee/liefde in aksie uit 

vers 1?  En hoe word dit in vers 2 onderstreep? 
 

 Gestel jy begaan hierdie fout – om iets te doen, sodat jy 
raakgesien kan word:  vir wie doen jy dit dan? 
 

 Wat beteken die bekende sinnetjie "jou linkerhand 
moenie weet wat jou regterhand doen nie", wat sommer 
ook 'n bekende Afrikaanse spreekwoord geword het, 
regtig?  Sit so 'n bietjie diepte in … 
 

 As niemand van jou goeddoen/omgee/liefde in aksie 
weet nie, vir wie doen jy dit dan?  Kyk vers 4. 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Ware omgee is:  om liefde te doen, van harte en sonder 

om enige teenprestasie te verwag;  en die effek daarvan 
kring gewoonlik wyd uit, sodat meer mense uiteindelik 
daarby baat. 
 

 Ware omgee is nie uitsoekerig nie:  dit steek alle grense 
oor, omdat dit nie mensgerig is nie, maar behoeftegerig. 
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 Om werklik om te gee, is om op te tree as daar 'n 
behoefte is, al is jou eie omstandighede ongunstig.  Dit 
vra dalk net 'n oomblik van jou, maar die effek daarvan 
kan 'n leeftyd se verskil maak.  Kan jy dit waag om 'n 
verskoning te hê as jy die wêreld vir iemand kon verander 
het? 
 

 Ware omgee het 'n groter uitwerking as net op die 
behoefte wat jy aanspreek.  Jy help dalk met 'n bietjie kos 
… maar kan deur jou goeie gesindheid en sagte woorde 
ook 'n hart oopsluit vir verlossing en die Verlosser. 
 

 Ware omgee se terugkerende effek is dat dit jou meer 
verryk as die een aan wie jy goed gedoen het – onder 
andere omdat jou omgee erkenning gegee het aan 
iemand anders se menswaardigheid. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Vra nou – of later vandag, of in die week – baie ernstig vir 

die Here om vir 'n hartsgesindheid van ware omgee te 
gee. 
 

 Sit dan jou liefde oor in aksie … sonder dat jou linkerhand 
weet wat jou regterhand doen. 
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I. Ons luister 

 
 Lees Johannes 4:1-26 

 
 

II. Ons hoor 
 

Die 21ste eeu is al die inligting-eeu, die tegnologiese eeu 
en die kommunikasie-eeu genoem.  Nog nooit het kennis 
so vinnig vermeerder, en is dit net so vinnig van persoon 
tot persoon aangegee, as nou nie! 
 
Dis lankal nie meer snaaks as enige iemand in 'n geselskap 
sy foon gryp op gou iets te google nie … 

 
Aan die ander kant:  die egskeidingsyfer was nog nooit so 

hoog soos nou nie;  daar was nog nooit soveel disfunksie 
in gesinne soos nou nie;  probleme tussen ouers en hul 
kinders was nog nooit so baie soos nou nie;  immoraliteit, 
oneerlikheid, agterbaksheid en korrupsie was nog nooit 
so sigbaar soos nou nie. 
 
Dít alles gee die 21ste eeu 'n nuwe etiket:  die eeu van 
kwesbare verhoudings. 

 

Week van 5 tot 11 Augustus 

Verhoudings:  om gesonde verbintenisse 
te skep 
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Dis maklik om te verstaan dat die oplossing vir die meeste 
van ons hedendaagse probleme – waarvan dinge soos 
oorloë, gebroke gesinne, misdaad, geweld, morele verval 
en verslawings maar enkele voorbeelde is – in gesonde 
verhoudings lê. 
 

Een van die boustene waarmee gesonde verhoudings 
gebou word, is waardes.  Jou waardes (vergelyk 2 weke 
gelede se tema en gimnasium-oefenprogram) bepaal of 
dit ja of nee is wanneer jy voor die keuse van 'n nuwe 
verhouding te staan kom.  Wanneer die waardes van jou 
groep van jou eie verskil, is dit dalk tyd om aan te beweeg, 
veral as jou eie waardes bedreig word en jy gemeet word 
aan die swak waardes van ander. 
 

Wedersydse respek tussen verhoudingsgenote, wat 
gebaseer is op die balans tussen selfrespek en respek vir 
ander, is 'n verdere belangrike bousteen vir 'n gesonde 
verhouding.  Sodra meerderwaardigheid in 'n verhouding 
insluip, ontstaan daar krake in daardie verhouding. 
 

'n Goeie teenvoeter om te keer dat meerderwaardigheid 
'n verhouding beskadig, is wedersydse diensbaarheid. 
 
 Ek het iets om te bied – maar nie sodat jy iets daaruit 

kan kry nie. 
 Ek is bereid om opofferings te maak – en ek stel nie 

eise nie. 
 Uit liefde bied ek iets aan – en nie omdat ek moet 

nie. 
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 Ek wil iets gee – sonder die verwagting om iets terug 
te kry. 

 
Gesonde verhoudings word ook gebou op gesonde denke 

sowel as intelligente emosies.  Die beginsel is:  "dink eers, 
en voel later".  Om bv te praat voor jy dink, of om te doen 
sonder om aan die gevolge te dink, kan jou verhoudings 
laat skade ly. 
 
Tog is 'n gesonde verhouding die plek waar jy soms jou 
emosies mag uitstal.  Jy mag maar (bv) voor jou vriende 
huil, of jou woede of teleurstelling uitspreek.  As die 
verhouding gesond is, sal 'n ware verhoudingsgenoot jou 
help om insig in jou eie emosies te ontwikkel, en dit dan 
intelligent te verpak en weg te bêre. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 In die vertelling van Jesus se ontmoeting en gesprek met 

die Samaritaanse vrou wat Hy by 'n put raakloop, bou 
Jesus 'n onwaarskynlike verhouding: 
 
 'n Jood praat met 'n Samaritaan – terwyl die Jode op 

die Samaritane neergesien het as 'n laer klas mens. 
 'n Joodse man praat in die openbaar met 'n vrou – 'n 

situasie wat deur die Wet verbied was. 
 Sy was boonop 'n vrou van vreemde afkoms. 
 En dit blyk later dat sy ook 'n vrou met 'n bedenklike 

reputasie was. 
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 Kom ons meet die verhouding tussen Jesus en hierdie 
vrou aan waardes … 
 
Watter waardes het Jesus se optrede bepaal?  En – watter 
waardes het die vrou se optrede bepaal?  (Dink mooi … 
dis nie die voor-die-hand-liggende nie.) 
 
Wie se waardesiteem het op wie s'n afgesmeer? 
 
Het hierdie verhouding die "waarde"-toets geslaag? 
 

 Kom ons meet nou ook hierdie verhouding aan respek. 
 
Het Jesus hierdie vrou gerespekteer?  En – het die vrou 
op haar beurt weer vir Jesus gerespekteer?  Hoe weet jy 
dit? 
 
Het hierdie verhouding die "respek"-toets geslaag? 

 
 Nou kom diensbaarheid aan die beurt … 

 
Was Jesus diensbaar (kyk die 6de "oortjie"-bullet hierbo) 
in hierdie verhouding?  En die vrou? 
 
Het hierdie verhouding die "diensbaarheid"-toets 
geslaag? 

 
 Praat nou oor denke en emosies … en die verband tussen 

die twee. 
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Watter emosies – dink julle – moes Jesus ervaar het?  En 
hoe het Hy dit hanteer? 
En die vrou:  watter emosies het sy ervaar, en hoe het sy 
dit hanteer? 
 
Het hierdie verhouding ook die "denke en emosies"-toets 
geslaag? 

 
 Ja, Jesus het meesterlik daarin geslaag om 'n gesonde 

verbintenis te skep. 
 
Gesels nou 'n bietjie oor die gevolge van hierdie gesonde 
verbintenis;  die getuieniswaarde daarvan;  watter wins 
daar in die skep van 'n onwaarskynlike, maar gesonde 
verhouding kan wees. 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Verhoudings – alle verhoudings:  ouer-kind-verhoudings;  

die verhoudings tussen broers en susters, en dié tussen 
ander familielede;  werkgewer-werknemer-verhoudings;  
die verhoudings tussen vriende;  huweliksverhoudings;  
die verhoudings tussen geloofsfamilie onderling – groei … 
 
 Waar almal 'n kans kry om te praat – en dikwels ook 

stilbly om te luister; 
 

 Waar mense regtig omgee vir mekaar – selfloos en 
opofferend en sonder om iets daaruit te kan kry; 
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 Waar mense aanhou hoop op herstel en verbetering 
– al sukkel die verhouding soms; 
 

 Waar mense konsekwent en betroubaar is – en die 
ander dit weet en glo; 
 

 Waar mense geduldig en verdraagsaam is – want nie 
een van ons is altyd meester van ons emosies nie; 
 

 Waar mense vreugde-oomblikke met mekaar deel – 
omdat alles nie altyd ernstig en formeel kan wees 
nie; 
 

 Waar mense begrip vir mekaar se andersheid het – 
want iemand net soos jy is maar 'n vervelige vriend 
om te hê. 

 
 Verhoudings kan egter ook breek … 

 
 Wanneer iemand nie aan jou standaarde voldoen 

nie – bv deur onbetroubaarheid;  misdaad;  swak 
gedrag;  jou in die rug te steek, ens; 
 

 Wanneer die ander persoon moeilik is – want jy kan 
net só lank met 'n klaerige, onvergenoegde of 
foutsoekerige mens uithou; 
 

 Wanneer siekte of ernstige nood oor jou pad kom – 
want soms word die las te swaar om te dra; 
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 Wanneer jy dink iemand is van 'n laer (of ander) klas 
– omdat dit regtig nie altyd maklik is om grense oor 
te steek nie. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Memoriseer die vier boustene van gesonde verhoudings:  

waardes;  respek;  diensbaarheid;  denke en emosies. 
 

 Begin nou om al die verhoudings waarin jy staan, een vir 
een vir een te ondersoek.  Kyk watter regstellings jy moet 
maak, en doen dit. 
 

 Oor sekere verhoudings sal jy dalk besluite moet neem.  
Doen dit biddend en met liefde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The meeting of two personalities is like the 
contact of two chemical substances:  if there is a 
reaction, both are transformed. 

CG Jung 
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I. Ons luister 

 
 Lees Matteus 5:21-48. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Mense dink dikwels nie dat hulle kreatief is – of kan wees 
– nie, omdat hulle kreatiwiteit met kunstigheid verwar.  
As jy bv nie kan teken, skilder, borduur of kunshandwerk 
kan doen nie, is jy nie kreatief nie. 
 

Daar is niks wat verder van die waarheid af is as dit nie.  
Dis wel so dat 'n mens 'n paar eienskappe nodig het om 
kreatief te kan wees … maar kunstigheid is nie een van 
hulle nie. 
 

Elke mens kan kreatief wees.  Jy word so gebore.  En al 
word jy vir baie jare gebreinspoel om te konformeer en 
om konvensioneel te dink, kort jou kreatiwiteitspier net 
'n bietjie oefening … en siedaar! 
 

Hier is 'n paar definisies van kreatiwiteit.  Kreatiwiteit is: 
 
 Om risiko's te loop ("Nóú het ek 'n kans gevat!") 
 Om baie idees te hê ("Wat van …?") 
 Om buigsaam te wees ("Goed, kom ons doen dit.") 

Week van 12 tot 18 Augustus 

Kreatiwiteit:  om anders na die lewe te kyk 



23 
 

 Om paradigmas te skuif ("Wie het gesê …?") 
 Om die ongewone te doen ("Is iemand toe dood?") 
 Om die humor in die situasie te sien; 
 Om met nuwe oë na die wêreld te kyk; 
 Om nooit net een regte antwoord te aanvaar nie; 
 Om die ander kant, agterkant en onderkant van 'n 

saak te bekyk … 
 

… en as jy sommige van hierdie dinge doen, help jy reeds 
om van Planeet Aarde 'n beter plek te maak. 
 

Jy styg uit – en maak ook vir Jesus, die kreatiewe Meester 
– sigbaar: 
 
 As jy op 'n unieke manier na 'n situasie kyk; 
 As jou probleme in uitdagings begin verander; 
 Jy op die oplossing fokus, en nie op die verliese langs 

die pad nie. 
 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Die kreatiewe manier waarop Jesus gedink en gepraat 

het, het Hom vir altyd onderskei as dié kreatiewe 
Meester. 
 
In vandag se Skrifgedeelte begin Jesus sy gesprek oor elke 
nuwe gedagte met die woorde:  "Julle het gehoor dat 
daar gesê word …" of iets in dier voege;  en direk daarná 
sê Hy:  "Maar Ek sê vir julle …" 
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Kom ons kyk na hoe Hy telkens 'n konvensionele gedagte 
kreatief benader … en dan is die uitkoms verrassend nuut. 

 
 In verse 21 en 22 is … 

 
Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 
En deur beeldstroming interpreteer Jesus die kreatiewe, 
nuwe gedagte as volg verder in … 
 
Verse 23 en 24: 
Verse 25 en 26: 

 
 In verse 27 en 28 is … 

 
Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 
En deur beeldstroming interpreteer Jesus die kreatiewe, 
nuwe gedagte as volg verder in … 
 
Vers 29: 
Vers 30: 

 
 In verse 31 en 32 is … 

 
Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 

 In verse 33 tot 35 is … 
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Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 
En deur beeldstroming interpreteer Jesus die kreatiewe, 
nuwe gedagte as volg verder in … 
 
Vers 36: 
Vers 37: 

 
 In verse 38 en 39 is … 

 
Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 
En deur beeldstroming interpreteer Jesus die kreatiewe, 
nuwe gedagte as volg verder in … 
 
Vers 40: 
Vers 41: 
Vers 42: 

 
 In vers 43 en (die 1ste helfte van) vers 44 is … 

 
Die konvensionele gedagte: 
Die kreatiewe, nuwe gedagte: 
 
En deur beeldstroming interpreteer Jesus die kreatiewe, 
nuwe gedagte as volg verder in … 
 
(Die 2de helfte van) vers 44 en vers 45: 
Verse 46 en 47: 
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IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 'n Kreatiewe mens is 'n idee-skepper.  Hy dink altyd aan 

ander moontlikhede;  ander maniere om dieselfde ding 
te doen;  speel rond met idees;  en is opgewonde as hy 
vra:  "Wat gaan gebeur as …?" 
 
Hy het ook 'n kleintjie dood aan reaksies soos:  "Ons het 
dit nog altyd so gedoen", "Hoekom moet ons karring aan 
iets wat nog altyd gewerk het?", "Dis te veel moeite", 
"Ons het dit al probeer", "Ja, maar …", "Dis onmoontlik", 
"Dis sommer laf." 

 
 'n Kreatiewe mens is buigsaam en nie rigied nie.  Hy is 

altyd oop vir nuwe maniere om die boodskap van Jesus 
se kruis en opstanding nuut te verpak vir die tyd waarin 
ons leef en vir die mense van hierdie tyd. 
 

 'n Kreatiewe mens dink "buite dien boks".  Nie net die pap 
in die boks is pap nie.  Soms is die pap in die pot, soms is 
dit op die tafel, en soms val dit op die grond.  Binne en 
buite die boks is dit pap. 
 

 'n Kreatiewe mens is onkonvensioneel en ongewoon.  
Toe Alexander Graham Bell 'n instrument voorgestel het 
waarmee 'n mens met iemand in die volgende vertrek 
kon praat, het hulle gesê:  "Hoekom?  Ons het nie so ding 
nodig nie!"  Vandag dra ons almal die agter-agter-agter-
kleinkind van daardie instrument in ons sakke rond. 
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 'n Kreatiewe mens voeg toe tot wat reeds bestaan.  Ons 
as gelowiges se roeping is mos juis:  om van die wêreld 'n 
beter plek te maak … waarin Jesus sigbaar is en gedien 
word. 
 

 'n Kreatiewe mens is passievol en vol vuur.  Dis wanneer 
jy glo in wat jy doen, wat jy dit regkry om grense te skuif. 
 

 'n Kreatiewe mens fokus op die toekoms.  Die oomblik as 
jy dink jy het gearriveer, lê jy jou kreatiwiteit aan bande. 
 

 'n Kreatiewe persoon begryp die essensie van die 
situasie.  Jy moet eers die situasie verstaan, voordat jy dit 
kan verbeter. 
 

 'n Kreatiewe persoon is sensitief en het 'n fyn aanvoeling.  
Hy stoomroller nie – hy neem mense saam met hom. 

 
 En dit kan JY wees …! 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Wees kreatief!  Bedink hierdie week iets wat iemand 

anders gaan help om vir Jesus raak te sien.  Dit kan iets 
wees wat jy maak of skryf, of 'n boodskap wat jy stuur … 
maar oefen daardie slap kreatiwiteitspier! 
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I. Ons luister 
 
 Lees Psalm 119:1-16, 105-112. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Hoe sal in sy jeug die jong'ling 
gou deur ydelheid bekoor, 
rein kan wandel in sy weë? 

As hy wandel in u spoor! 
U soek ek van ganser harte, 
Heer, hou U my hande vas, 

dat ek van u spoor nie dwaal nie 
en die kwaad my nie verras. 

 
Dalk sal net die oudstes onder ons sal hierdie lied herken!  

Dit is Hallelujalied 144, vers 1 en 'n (baie los) beryming 
van Psalm 119.  Die wysie kan ek glad nie onthou nie – 
behalwe dat die sangjuffrou by Laerskool Saldanha in 
1974 ons in die sangperiode geleer het om dit op die 
wysie van "Wat 'n vriend het ons in Jesus" te sing.  
 
Jy herken dadelik Psalm 119, vers 9, as jy die lied lees of 
sing:  "Hoe kan 'n jongmens se lewe skoon hou?  Deur hom 
te hou aan u woord!" 

Week van 19 tot 25 Augustus 

"U Woord is 'n lamp vir my voet …" 
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Die Bybel is 'n wonderlike boek.  Ja, die Here praat op baie 
maniere met ons – maar nêrens kom Hy aan die woord 
soos in die Woord nie. 
 

Natuurlik is die Bybel deur mense geskryf – dit het nie 
volledig en klaar uit die hemel geval nie.  Verskillende 
mense van verskillende wêrelddele, agtergronde en 
vlakke van opvoeding en uit verskillende tye in die 
geskiedenis het oor duisende jare God se Woord 
neergeskryf.  Maar sommer met die 1ste lees van die 
Bybel weet jy:  hierdie is nie sommer net enige boek nie.  
God het mense gekies en geïnspireer – en die 
geïnspireerde woorde wat hulle neergeskryf het, is God 
se boodskap van die pad van verlossing wat hy met alle 
mense van alle tye stap, waarvan die hoogtepunt die 
kruisdood en opstanding van Jesus Christus is. 
 

Dalk het jy al die feite vergeet …  Die Ou Testament 
bestaan uit 39 en die Nuwe Testament uit 27 verskillende 
boeke en briewe – 'n hele biblioteek in een bundel.  Baie 
van ons het nie eers soveel boeke in ons huise of op ons 
rekenaars nie. 
 

Daar is nog twee feite wat die Bybel 'n merkwaardige 
boek en enig in sy soort maak: 
 

1. Die tale waarin die Bybel geskryf is (die Ou 
Testament in Hebreeus en Aramees, en die Nuwe 
Testament in Grieks), is so oud, dit bestaan vandag 
nog net op papier.  En tog stel baie meer mense as 
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net teologiese studente belang om hierdie tale aan 
te leer. 
 

2. Hoekom?  Nooit was dit God se bedoeling om 'n 
"handleiding" te voorsien wat die geskiedenis 
akkuraat bevat of die wetenskap verklaar nie.  Die 
Bybel is 'n boodskapboek wat die Goeie Nuus van die 
verlossing vertel.  En hoe nader ons aan die wortels 
daarvan kan kom, bv deur dit in die oorspronklike 
tale te lees, hoe nader kom ons ook aan wat God 
regtig vir ons wou sê. 

 
Hoewel daar skitterende vertalings van die Bybel in 
die meeste moderne tale bestaan, bly 'n vertaling 
maar tweedehands.  Soos 'n fliek met onderskrifte:  
jy kan nooit die idioom van die taal honderd present 
reg vertaal nie. 

 
Maar wat ons weet – vertaling ten spyt – is dat ons hier 

met 'n boek doen wat gesaghebbend om vir ons te leer 
hoe om as die vrygekoopte, skoongewaste, nuwe mense 
wat ons in Christus is, te lewe. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Wat – sê die 1ste verse van Psalm 119 – kan iemand wat 

sy lewe leef volgens die Woord, te wagte wees? 
 

 In die 1ste 8 verse word 8 woorde (wat maar sinonieme 
van mekaar is) gebruik wat op die Bybel dui.  Kan jy hulle 
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identifiseer?  Wat leer jy oor die Bybel as jy na elkeen se 
betekenis kyk? 
 

 Eintlik is elke vers van Psalm 119 'n kernvers!  Maar so 
hier en daar staan een uit.  Sou vers 11 so een kon wees?  
Hoekom? 
 

 Watter groot lewenswaarheid (wat die mense van ons 
tyd so bitter nodig het om te leer) hoor jy in vers 14? 
 

 Waarom is vers 105 in jou Bybel onderstreep (of gaan jy 
dit nog vandag doen)? 
 

 Ís die Bybel sommer net al hierdie dinge … of is daar dalk 
ook 'n verantwoordelikheid aan ons kant om dit te laat 
waar word in ons lewens?  Lees verse 106 en 112, voor jy 
antwoord. 

 
 Is dit, en hoekom is dit, belangrik om gereeld Bybel te 

lees? 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Daar is minstens 4 goeie redes waarom ons Bybel lees: 

 
 Dis God se Woord aan ons waar ons leer wat sy wil 

vir ons lewens is – jy hoor sy wil vir jou lewe nie 
dieselfde as jy net of brokkies hier en daar – soos 'n 
'n dagstukkie op jou slimfoon – staatmaak nie. 
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 Die Heilige Gees werk deur die Bybel – dis wanneer 
jy Bybel lees wat Hy die details van 'n lewe saam met 
God in jou hart plant en laat groei. 
 

 Die Bybel leer ons dat Jesus die Verlosser is – en dis 
nodig dat ons dit gereeld moet hoor. 
 

 Die Bybel leer ons wat ons roeping is en hoe ons dit 
moet uitleef – 'n lewe waar ek klein word en agter 
die kruis verdwyn, en Jesus in en deur my hele lewe 
sigbaar word. 

 
 'n Ernstige gelowige behoort gereeld Bybel te lees, op 'n 

tyd van die dag wat jy werklik ontvanklik is (en dit mag 
van mens tot mens verskil).  Sorg dat die steurnisse so 
min as moontlik is – jy is immers met God en sy Woord 
besig.  Natuurlik moet jy ook bereid wees om te doen wat 
God in sy Woord van jou vra – anders:  what's the use? 
 

 Om werklik God se bedoeling met die wêreld, met die 
mens, met jou en met jou lewe te verstaan, moet jy maar 
die Bybel van hoek tot kant deurlees.  As jy net altyd die 
bekende gedeeltes lees, loop jy die gevaar om sekere 
"kante" van God (en ook van jouself) dalk nooit te leer 
ken nie. 
 

 Daar is baie goeie Bybel Toeps (of Apps) wat heeltemal 
gratis is ("YouVersion" is een waar jy letterlik honderde 
verskillende vertalings kan aflaai, asook baie bruikbare 
programme).  Laai 'n goeie toep op jou foon af en gebruik 
dit gereeld. 
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V. "Challenge" 
 
 Herwaardeer jou omgang met God se Woord.  Besluit dan 

biddend hoekom dit vir jou belangrik is om daarmee om 
te gaan;  hoe gereeld jy dit behoort te doen;  hoe jy dit 
deel van jou roetine gaan maak;  hoe jy gaan seker maak 
dat jy nie net Bybel lees ter wille van Bybel lees nie, maar 
om God se stem te hoor en te groei;  ens. 
 

 Hou dan daarby! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Markus 10:17-33. 
 

 
II. Ons hoor 

 
Om te doen wat ons moet doen in die lewe, moet ons 

gereeld gemotiveer word.  Jy leer jou klein kindertjies om 
gesonde kos te eet en gebalanseerde eetgewoontes aan  
te kweek deur hulle speel-speel op die voordele van 
sekere kossoorte te wys.  Jy motiveer jou sportkind om te 
oefen deur hom/haar te leer dat 'n gesonde liggaam 'n 
gesonde gees huisves.  Jy motiveer jou tiener om hard te 
studeer deur aan hom/haar op die voordele van 'n goeie 
kwalifikasie voor te hou. 
 

Ons het almal sekere innerlike motiveerders.  Jy word 
dalk gemotiveer deur dinge wat vir jou plesier en vreugde 
verskaf, soos sport;  dalk is iets wat jy as belangrik beskou, 
dit wat jou motiveer, soos om gereeld geld te gee vir 'n 
goeie saak. 
 

Ons het ook uiterlike motiveerders.  Jy leer hard, sodat jy 
universiteit toe kan gaan.  'n Man tree onberispelik en 

Week van 26 Augustus tot 1 September 

Motivering:  om ander mense aan te 
moedig 
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selfversekerd op, sodat hy 'n oulike meisie se hart kan 
wen. 
 

Motivering en behoefte loop hand aan hand. 
 

Die bekendste motiveringsteorie is dié van Maslow.  
Volgens hom is daar vyf vlakke van behoeftes … en as 'n 
laer vlak nie bevredig word nie, kan jy nie aanbeweeg na 
die volgende vlak nie. 
 
Vlak 1 is jou behoefte om aan die lewe te bly – met ander 
woorde basiese behoeftes, soos kos, water en klere. 
 
Vlak 2 is jou behoefte om veilig te voel – liggaamlik en 
sielkundig. 
 
Vlak 3 is jou behoefte om liefde te gee en te ontvang – 
met ander woorde om te behoort. 
 
Vlak 4 is jou behoefte aan erkenning, selfrespek en 
aanvaarding – met ander woorde om goed te voel oor 
jouself. 
 
Vlak 5 is jou behoefte aan die vervulling van drome en 
ideale – met ander woorde om tot jou volle potiensiaal te 
ontwikkel. 
 

Hoewel daar baie mense is wat dit doen, verstaan ons 
almal dat God se bedoeling met ons nie is dat jy sommer 
maar net van dag tot dag moet bestaan, en moet sit en 



36 
 

kyk waarheen die winde van die lewe die tolbosse van jou 
lewe laat skarrel nie. 
 

Sodra jy ontdek dat jy 'n roeping het en dat die Here van 
jou verwag om daardie roeping uit te leef, word dit nodig 
dat jy van tyd tot tyd gemotiveer word, sodat jou roeping 
lewendig en aktueel kan bly. 

 
Die grootste motiveerder wat nog ooit op hierdie planeet 

geleef het, was Jesus. 
 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Toe die ryk jongman by Jesus se voete kom neerval en 

vra:  "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige 
lewe te verkry?" gee Jesus 'n lang en uitvoerige antwoord.  
Som nou hierdie antwoord so kort as moontlik (twee 
woorde, dalk?) op … 
 

 Hoekom was dit nodig vir Jesus om dit vir die man te sê?  
Hy het dit mos geweet …? 
 

 Wat hoor jy in Jesus se woorde tussen die lyne van vers 
21?  En in vers 23?  En in verse 29 tot 31? 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 'n Motiveerder laat dinge gebeur.  Wanneer hy 'n leemte 

in iemand se motivering raaksien (en dus 'n behoefte by 
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iemand om op sy roeping gewys te word), gryp hy die 
geleentheid om 'n verskil te maak, omdat 'n kosbare 
oomblik verlore raak as hy nie dadelik optree nie. 
 

 Hier volg 'n paar kenmerke waaraan die ware, Bybelse 
motiveerder wat ons almal kan wees uitgeken kan word, 
of wat ons in navolging van die Meester-motiveerder, 
Jesus Christus, kan aanleer: 
 

 'n Motiveerder is 'n trekpleister.  Hy het 'n boodskap 
of verkondig 'n lewenswaarheid wat mense aangryp 
en hulle inspireer om te luister. 
 

 'n Motiveerder is opreg.  Hy glo in wat hy verkondig.  
Oppervlakkigheid en valsheid skemer vinnig deur en 
veroorsaak groot skade. 
 

 'n Motiveerder respekteer mense.  Om mense se 
harte en gedagtes te kan beïnvloed, moet hy hulle 
met respek benader. 
 

 'n Motiveerder is doelgerig.  Hy loop nie ompaaie of 
los jou in die duister nie – jy weet waarheen hy met 
jou op pad is. 
 

 'n Motiveerder straal hoop uit.  Mense soek na 'n 
verandering in hul huidige omstandighede.  'n Ware 
motiveerder weet dit, fokus daarop en hou die hoop 
brandend. 
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 'n Motiveerder is sensitief.  Hy ken sy mense en 
neem hul uniekheid, verwagtings en behoeftes in ag. 
 

 'n Motiveerder vertel stories.  Sy stories vat die 
behoeftes en verwagtings van sy mense raak, en 
reageer daarop met 'n kragtige boodskap wat uit die 
storie duidelik word. 
 

 'n Motiveerder het die X-faktor, dit wil sê:  die 
vermoë om mense se gedagte stil te maak, sodat 'n 
nuwe boodskap van hoop die siel sekuur kan bereik. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 As Jesus-volgeling roep Hy jou om die motiveerder van 

die mense rondom jou te wees. 
 

 Jou uitdaging is om seker te maak jy verstaan en ken die 
boodskap wat jy moet oorbring, asook die mense wat jy 
moet motiveer. 
 

 Om 'n goeie motiveerder te wees, kom nie oornag nie.  Jy 
sal moet oefen.  Begin met iets kleins, soos om mense te 
motiveer om padreëls na te kom. 
 

 Laat dit dan daarvan groei … terwyl jy die Jesus-kenmerke 
hierbo aanleer. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Psalm 16. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Dalk onthou julle nog dat een van die belydenisskrifte van 
ons kerk die Heidelbergse Kategismus is.  Dit is in die 16de 
eeu opgestel by 'n sinodesitting in Heidelberg, Duitsland. 
 

Die Heidelbergse Kategismus is in 'n formaat van vraag-
en-antwoord opgestel.  Daar is 129 vrae, wat weer in 52 
afdelings (een vir elke Sondag van die jaar) verdeel is;  en 
die 52 Sondae is weer in 3 groepe verdeel – die 1ste groep 
fokus op sonde, die 2de groep op verlossing,  en die 3de 
groep op dankbaarheid. 
 

Vraag 1 lui:  "Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe?" 
(Of anders gestel:  "Wat is die enigste iets wat jou regtig 
gelukkig kan maak?") 
 
Die antwoord is:  "My enigste troos in lewe en sterwe is 
dat ek na liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my 
getroue Saligmaker (Verlosser), Jesus Christus, behoort." 

 

Week van 2 tot 8 September 

"'n Pragtige deel is vir my afgemeet …" 
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Vraag 2 lui (en kom ons slaan maar die ou, argaïese 
Afrikaans oor en sê dit sommer in gewone Afrikaans:  
"Hoeveel dinge moet jy weet om hierdie geluk te kan 
bekom?" of "Hoeveel dinge moet jy weet om die ewige 
lewe te kan kry?"  (Dis nou aanvullend by die antwoord 
van Vraag 1, natuurlik.) 
 
Die antwoord is:  Drie dinge – 
 
1. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is (in 

sonde ontvang en gebore, nie uit myself in staat tot 
enige goed nie, en altyd steeds geneig om in sonde te 
verval); 
 

2. Ek moet weet hoe om daarvan verlos te kan word (ek 
kan nie myself verlos nie – die verlossing is in Christus 
wat aan die kruis gesterf het, maar ook weer uit die 
dood opgestaan het); 
 

3. Ek moet weet hoe om dankbaar te wees vir my 
verlossing (ek rig my hele lewe in as 'n dankie-sê lewe, 
alles wat ek is en doen, is en doen ek, omdat ek 
dankbaar is dat ek verlos is). 

 
Kerkwees, gemeentewees, lidmaat wees, deel van die 

geloofsfamilie van NG Ermelo wees … is ook deel van ons 
dankbaarheidslewe – en ons vier ons erfenis hierdie week 
feestelik. 

 
41/… 
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III. Ons leer by mekaar 
 
 Psalm 16 is een van daardie psalms wat jy by verskillende 

geleenthede kan lees.  Dit is 'n psalm wat troos by die 
siekbed van 'n bejaarde.  Dit troos ook wanneer kinders 
se bejaarde ouer of grootouer oorlede is.  Dit is ook geskik 
om by 'n feesgeleentheid te lees.  By feesgeleenthede 
onthou ons mos die mooi wat agter ons lê, en ons neem 
onsself voor om daarop te bou. 
 

 Die kern van Psalm 16 is verse 5 en 6.  Lees dit weer.  In 
'n 1ste rondte:  wat het jy persoonlik uit jou geskiedenis 
ontvang wat jy koester? 
 

 2de rondte!  Wat beteken die kerk (in breër sin as net ons 
gemeente) vir jou?  Watter rol speel die kerk in jou lewe? 
 

 3de rondte!  Wat beteken dit vir jou om deel van die NG 
Ermelo geloofsfamilie te wees? 
 

 Waaroor gaan kerkwees?  En ons gemeente-wees?  … ons 
geloofsfamilie-wees?  Laat vers 2 jou help om jou gedagte 
hieroor in plek te kry. 
 
Ek onthou 'n pragtige koorwerk uit my jong dae, geskoei 
op 'n ander psalm: 
 
Wie het ek buiten U, buiten U in die hemel? 
Buiten U begeer ek niks, begeer ek niks op aarde. 
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Is dit 'n getuienis van wie ons geloofsfamilie is en hoe ons 
na buite leef? 

 
 Daar is ook 'n appèl in Psalm 16 … soek maar totdat jy dit 

kry! 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Iemand wat verstaan en 'n waardering daarvoor het dat 

ons niks wat ons het, deur ons eie toedoen is nie, maar 
alles die Here se genade is, is 'n gelukkige mens.  Die feit 
dat jy lewe;  die huis waarin jy woon, die kos op die tafel 
en die klere aan jou lyf;  jou ouerhuis;  jou talente;  die 
geleenthede wat oor jou pad kom om jou talente te 
gebruik;  jou lewensmaat;  jou pragtige kinders;  jou 
vriende (wat ook jou motiveerders is);  ons geloofsfamilie 
en die aanvaarding en liefde wat ons by hulle kry … alles 
kom uit die hand van die Here. 
 

 'n Dankbare mens neem nooit die eer vir homself nie.  Die 
eer kom die Gewer van die goeie gawes toe. 
 

 Op die dankbaarheid vir die gawes wat ons uit die hand 
van die Here ontvang, volg 'n dubbele reaksie: 
 
 Die oortuiging dat ons dít wat ons ontvang het, moet 

bewaar en koester. 
 

 Die drang binne-in my om my dankbaarheid ook die 
getuienis van my hart en op my lippe te laat word. 
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V. "Challenge" 
 
 Maak 'n lys van al die dinge waarvoor jy dankbaar is in jou 

lewe.  Gebruik 'n notaboekie, die notafunksie op jou foon, 
of maak die lysie sommer in jou kop.  Spandeer genoeg 
tyd hieraan – selfs al neem dit jou langer as 'n week. 
 
(Dit is natuurlik moontlik – maar nie noodwendig nie – 
dat ouer mense se lysie langer kan wees as dié van jonger 
mense.) 
 

 Wanneer jou lysie min of meer klaar is, werk dit dan van 
bo af deur, item vir item, maar hierdie keer in gebed.  
Spreek in dankbaarheid teenoor die Here uit vir elke 
item!  Onthou dan sommer ook om vir die Here dankie te 
sê vir die seën wat jy uit hierdie oefening kry … 
 

 Moet ook nie skaam wees om hieroor te getuig nie.  Doen 
dit nederig en opreg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Change will not come if we wait for some other 
person, or if we wait for some other time.  We are 
the ones we've been waiting for.  We are the 
change that we seek. 

Barak Obama 
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I. Ons luister 

 
 Lees Lukas 7:36-50. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Mense wat die gang van die geskiedenis bestudeer en 
ontleed, sê:  verandering het vir eeue lank maar stadig 
gebeur.  Byvoorbeeld … 'n bietjie meer as 'n eeu gelede 
was 'n motorvoertuig nog 'n betreklik nuwe uitvindsel.  
Maar die afgelope klompie jare het die tegnologie so 
vinnig ontwikkel dat elektriese voertuie wat hulself 
bestuur, en binne 'n paar dekades ook nie meer op paaie 
gaan beweeg nie, glad nie meer 'n vergesogte idee is nie.  
Daar was nog nooit voorheen soveel uitvindsels en 
nutstoestelle wat ons lewens makliker maak as nou nie. 
 

Ongelukkig was daar ook nog nooit voorheen soveel 
mense wat aan depressie en aanverwante ongesteldhede 
gely het as nou nie.  En ten spyte van die baie soorte hulp 
van buite wat vandag beskikbaar is, lyk dit of mense al 
hoe minder toegerus is om hindernisse en terugslae in hul 
lewens die hoof te kan bied. 
 

Mense raak swartgallig en kla en blameer alles en almal 
as dit vir hulle voel asof hul lewens buite beheer raak. 

Week van 9 tot 15 September 

Om hindernisse en terugslae te oorwin 
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Mense sien moeilik in dat die antwoord daarin lê dat jy 
nie op die probleem moet fokus nie, maar op die 
oplossing.  Sodra jy dit snap, verdwyn jou probleme … en 
is jou lewe eerder gevul met uitdagings.  Anders gestel:  
'n Kreatiewe probleemoplosser sien probleme nie as 'n 
donker gat nie, maar as 'n springplank na oplossings. 
 

'n Mens sou dink dat alle mense graag oplossings sal wil 
vind vir die uitdagings waarvoor hulle te staan kom, en 
terselfdertyd verbeter jou omstandighede.  Maar daar is 
ongelukkig ook mense wat daarvan hou om te kla;  of van 
die aandag wat negatiewe omstandighede vir hulle trek;  
of wat nie self ingryp en oplossings vind nie, maar wag 
dat ander dit vir hulle doen. 
 

Dis eenvoudig:  as jy nie wil nie, sal jy ook nie … 
 
Hier volg vyf kenmerke van kreatiewe probleemoplossers. 
 

Kenmerk (1):  'n Kreatiewe probleemoplosser is iemand 
met toewyding en deursettingsvermoë.  Hy begryp dat 
daar nie so iets soos kitsoplossings is nie – hy moet 
doelgerig, geduldig en gefokus na die oplossing toe werk. 
 

Kenmerk (2):  'n Kreatiewe probleemoplosser bly oop vir 
nuwe idees.  Hy kyk verby die voor-die-hand-liggende en 
weeg elke nuwe idee – selfs al het hy reeds 'n oplossing 
gevind. 
 

Kenmerk (3):  'n Kreatiewe probleemoplosser ken die 
grense van elke situasie.  Elke situasie is uniek en moet 
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ook binne die grense van sy eie uniekheid – emosies, 
rolspelers, ens – ontlont word. 
 

Kenmerk (4):  'n Kreatiewe probleemoplosser integreer 
al die fasette van sy menswees.  Hy is met fyn aanvoeling 
bewus van sy eie – en ander se weerstand;  emosies;  
selfgeldingsdrang;  intellektuele vermoëns;  vrese;  ens. 
 

Kenmerk (5):  'n Kreatiewe probleemoplosser het passie 
en lewenslus.  Hy is opgewonde oor die moontlikheid van 
'n deurbraak en 'n blywende oplossing;  kom vasberade 
en met sekerheid uit sy gemaksone;  neem mense met sy 
eerlikheid en integriteit saam op die pad na verandering. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 'n Klein bietjie agtergrond oor die vertelling in Lukas 7 …  

Volgens die gebruike van daardie tyd het die gaste aan 
jou etenstafel op hul linkersy langs die lae tafel gelê, met 
hul regterhand vry om mee te eet.  Almal se voete het ver 
agtertoe, weg van die ander gaste af, gelê.  Vroue en 
mans het ook nie saam geëet nie.  Vroue het – trouens – 
nie eers in die openbaar verskyn nie.  Dit was verder ook 
heeltemal ontoelaatbaar vir 'n vrou om haar hare los te 
laat hang – iets wat as seksueel uitdagende gedrag 
beskou is waarmee "los" vroue geassosieer is. 
 

 Met hierdie inligting in gedagte:  dink 'n bietjie na oor die 
moeilike posisie waarin hierdie vrou vir Jesus geplaas het. 
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 Pas nou die vyf bogenoemde kenmerke van kreatiewe 
probleemoplossers op Jesus se hantering van hierdie 
gebeurtenis toe … en besluit dan of Jesus vir ons 'n goeie 
voorbeeld stel van hoe om uitdagings die hoof te bied. 
  
Kenmerk (1):  'n Kreatiewe probleemoplosser is iemand 
met toewyding en deursettingsvermoë. 
 
Kenmerk (2):  'n Kreatiewe probleemoplosser bly oop vir 
nuwe idees. 
 
Kenmerk (3):  'n Kreatiewe probleemoplosser ken die 
grense van elke situasie. 
 
Kenmerk (4):  'n Kreatiewe probleemoplosser integreer 
al die fasette van sy menswees. 
 
Kenmerk (5):  'n Kreatiewe probleemoplosser het passie 
en lewenslus. 

 
 Jul waardering van Jesus se vermoë om hindernisse en 

terugslae te oorwin …? 
 

 Is dit moontlik om hierin "soos Jesus" te wees? 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 As dinge verkeerd loop, is mense se outomatiese reaksie 

gewoonlik om van 'n probleem te praat, vinger te wys, te 
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kla en negatief te raak.  Hulle los dit dan vir ander om die 
probleem op te los. 
 

 'n Kreatiewe mens leef en doen kreatiwiteit, en uitkoms 
en oplossings is meesal die noodwendige vrug. 
 

 Hoe los 'n mens probleme kreatief op?  Hier volg ses 
stappe.  Jy sal nie elke keer al die stappe gebruik nie, en 
soms gebruik jy 'n hele paar stappe gelyktydig … 

 
 Kyk die warboel voor jou in die oë.  ('n Mens sê mos 

maklik:  'Dís nou 'n gemors!")  Aanvaar dat daar 'n 
probleem is wat moontlik ook baie fasette het, en 
spits jou daarop toe om oplossings te begin soek. 
 

 Samel soveel as moontlik feite en inligting in.  Iewers 
in die warboel is daar altyd feite wat lig gaan werp 
op die situasie.  Dis ook belangrik om emosies en 
opinies in ag te neem. 
 

 Identifiseer die kern van die probleem.  Dis eers 
wanneer jy die probleem verstaan wat daarop kan 
fokus en oplossings kan begin soek. 
 

 Genereer 'n wavrag vol verskillende idees.  Sommige 
idees mag dalk vreemd of selfs absurd wees.  As jy 
die hele lys idees begin weeg, gee die mees absurde 
idee dalk 'n volk af, en lê die oplossing voor jou. 
 

 Formuleer die oplossing, verfyn dit en bou dit uit.  
Die oplossing is nog nie die einde van die proses nie 
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– dis eers as jy die details uitgewerk het, wat dinge 
begin gebeur. 
 

 Oortuig ander mense om jou oplossing te aanvaar.  
Maar onthou:  jy sal slegs jou idee verkoop as jy self 
glo dat dit kan werk en 'n antwoord gereed het vir 
elke moontlike beswaar wat geopper kan word. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Deur 'n strategie vir probleemoplossing aan te leer, kan 

jy baie hindernisse en terugslae – ook op geloofsgebied – 
die hoof bied. 
 

 Begin klein.  Identifiseer 'n probleempie;  onthou wat die 
kenmerke van 'n kreatiewe probleemoplosser is;  pas die 
aksiestappe toe … en siedaar! 
 

 Hou aan oefen totdat dit natuurlik kom. 
 

 Jesus was 'n meester-probleemoplosser.  Jy kan dit ook 
wees. 

 
 
 
 
 



50 
 

 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Lukas 10:25-37. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Soos wat ons deur die loop van die kwartaal deur die 
verskillende "Wees soos Jesus"-temas gewerk het … 
 
Waardes (om te weet wat reg is);  omgee (om liefde in 
aksie te bring);  verhoudings (om gesonde verbintenisse 
te skep);  kreatiwiteit (om anders na die lewe te kyk);  
motivering (om ander mense aan te moedig);  en hoe om 
die hindernisse in en terugslae van die lewe te oorwin – 
 
… het ons agtergekom:  Jesus was die mees uitsonderlike 
en invloedryke figuur wat ooit op die aarde geleef het. 

 
'n Mens kan sê:  Hy het die X-faktor gehad.  Die X-faktor 

is:  die vermoë om denkpatrone, emosies en persoonlike 
beginsels en vaardighede te integreer tot 'n rykdom van 
wysheid en deurleefdheid, en dan met weldeurdagte 
optrede die wêreld verbyster laat. 

 

Week van 16 tot 22 September 

Hoe om soos Jesus te wees 
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Die geskiedenis het ook ander figure wat oor 'n bepaalde 
X-faktor gehad het, opgelewer: 

 
1. Martin Luther King – die Baptiste-predikant wat 'n 

droom van bevryding gedroom het 
 

2. Nelson Mandela – die bevrydingsleier wat 'n 
charisma gehad het wat hom tot een van die 
invloedrykste mense van die 20ste eeu verhef het 
 

3. Jack Welch – die sakeleier met die enorme General 
Electric-sakeryk na wie alle besighede opsien 
 

4. Bill Gates – die vrygewige buite-die-boks-denker 
agter Microsoft 
 

5. Moeder Theresa – die non met die hart van 'n engel 
wat die grootste welsynsorganisasie in die wêreld 
tot stand gebring en bestuur het 

 
Maar daar is net Een – Hy is die Een.  En al kan ons nooit 

regtig en volledig soos Hy wees nie, is daar geen rede 
hoekom ons nie kan probeer nie – elke dag meer en meer 
soos Jesus. 

 
 

III. Ons leer by mekaar/ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Hierdie vertelling gaan dit nie oor die verskillende mense 

– die priester, die Levier en die Samaritaan – wat elkeen 
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op 'n bepaalde manier optree nie.  Dit gaan ook nie oor 
die vraag:  "Wie is my naaste?" nie. 
 
Dit gaan oor:  Wie is Jesus. 

 
 Met al jou kennis van Jesus se denkpatrone, hoe Hy sy 

emosies hanteer het, die eienskappe wat sy persoon/ 
Persoon gedefinieer het ('n kort opsomming hiervan is in 
die "Voorwoord" op bl 4-6 van hierdie boekie):  wie – sê 
julle – is Jesus? 
 

 Watter gedagte (in Lukas 10 staan dit op twee plekke) is 
die essensie van waaroor dit hier gaan? 
 

 Het jy vandag (en natuurlik ook die afgelope 9 maande) 
iets gehoor?  Wat was dit?  En – wat het dit aan jou 
gedoen?  

 
 

IV. "Challenge" 
 
 Ons dominees daag jou uit om elke oggend van jou lewe 

te bid:  "Heer, ek wil soos Jesus wees" – en dit dan te gaan 
doen. 

 

Hiermee sluit ons hierdie kwartaal se gimnasiumsessies af. 
Natuurlik keer niks ons kleingroepe om volgende week vleis te 

braai en te kuier nie. 
Kuier en eet was juis dinge wat Jesus graag gedoen het – soos 

julle in die 4de kwartaal sal agterkom! 


