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Inleiding: Dissipelskap is bedoel vir
gewone mense … of dalk nie?!

H

oekom nog ’n boek oor dissipelskap?
Een sinnetjie is die vernaamste rede (wel, dit was totdat ’n gedig onverwags by my opgedaag het net voordat hierdie manuskrip na die uitgewers gestuur is, en wat jy
netnou te lese sal kry). Daardie sinnetjie is die volgende: “Ons
maak dit nie.” Dit was die standaard-reaksie van ’n klompie jong
volwassenes met wie ek onlangs gesels het oor hulle godsdienstige belewenisse. Nee, dit was nie onverskillige, kerk-kwaad
jongmense nie. Allesbehalwe. Hulle was kerklik betrokke, maar
hulle was moedeloos. Godsdienstige uitbranding was reeds ’n
paar van hulle se voorland. Tot vervelens toe het hulle beleef die
Here is teleurgesteld met hulle. Daardie “groot” getuienisse van
diegene wat dit wel in hulle omgewing “gemaak het”, het vir
hulle alte veel begin klink na kunsmatige suksesverhale wat eerder tuishoort op die silwerdoek.
“Geloof is blykbaar nie bedoel vir gewone mense soos ons nie,” was ’n
refrein wat in my kop vasgesteek het toe ek daardie aand met ’n
klip in my skoen huis toe ry. As dit nie was dat hierdie storie oor
en oor herhaal in gesprekke met gelowiges wat eerlik is oor hulle belewenisse nie, sou ek dit as ’n eenmalige reaksie afgeskryf
het. Maar dit is nie. Hierdie verhale is so volop onder mense
dat dit nie eens meer snaaks is nie. Nogtans is dit “business as
9
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usual” op die godsdiensfront. Godsdienstige skuldgevoelens is
steeds groot besigheid. Kunsmatigheid ook!
Net toe ek op die punt staan om die manuskrip van hierdie
boek wat jy in jou hand het na my wonderlike uitgewer toe te
stuur, stuur een van my vriende, Pierre du Plessis, hierdie gedig
vir my aan:

Flou gerou
Ek is flou gerou;
oor Eden wat was maar nie meer is oor wat kan wees maar nog moet kom
Ek’s ontnugter;
ek skram weg van prekies en praatjies ek’s goddelooslik godsdiens skugter
Hul beperk ons God tot twee, eng opsies: ‘Hemel of Hel?’
‘Reg of Verkeerd?’
‘Draai of Braai?’
‘Wit of Swart?’
‘My kind, is Jesus in jou hart?’
Ek is flou gerou;
hul’t ons Heer vasgespyker aan ’n kerkgebou
– Linda Rousseau

Toe wéét ek hierdie boek moet gebeur! Te veel gelowiges voel
skuldig omdat hulle nie voldoen aan ander se geestelike verwagtings nie. Of omdat hulle nie die standaard-resepte uitleef wat
gedurig in die kerk uitgedeel word van hoe ’n “regte Christen”
moet leef nie. Op ’n dag het ek besef dis ook my eie lot. Vir te lank
het godsdienstige clichés my lewe oorheers. Stereotipes oor hoe
“groot gelowiges” behoort te leef, was my voorland. Ek het nooit
my eie, unieke storie geleef wat die Here deur my lewe wil skryf
nie. Toe ek hierdie storie begin vind, was dit vir party “groot”
Christene darem net te doodgewoon. Die Here het vir my “iets
beters” in gedagte, moes ek gereeld hoor. Die gevolg was ’n stuk
10
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onvervuldheid in my binneste … totdat ek op ’n dag besluit het:
Genoeg is genoeg! Sedertdien wil ek net my gewone lewe voluit
vir die Here leef.
Doodgewone mense wat ’n diep behoefte het om vir ’n slag
sonder skuldgevoelens en geestelike manipulasie vir die Here
te leef, sal aanklank vind by hierdie boek. Saam-saam gaan ons
Jesus agternaloop tot aan die oorkant van die pad, daar waar
Lukas 10 se jammerhartige Samaritaan ook leef. Ons wil uitvind
hoe gewone verhoudings en onbelangrike dade op buitengewone maniere weerklank vind in die hemel en op aarde. Gewone
dissipels wat op soek is na ’n opregte, eenvoudige roete saam
met Jesus is die genooides.
Hierdie boek is nie die groot antwoord op dissipelskap in drie
maklike stappe nie. Jy gaan definitief nie hier tien beproefde resepte vir suksesvolle Christenwees, of so iets, raakloop nie. Maar
dit wil wel saam met jou reis na ’n paar onontdekte skatte in die
Here se skatkamers. Dit wil die “las van gewone gelowiges soos
ek en jy se skouer aflig om (buiten-)gewone lewens tot eer van die
Heer te leef. Net dit.
Elk van die volgende agt hoofstukke kyk na ’n bepaalde faset
van dissipelskap vanuit ’n nuwe hoek of twee. Jy sal sien dat die
opskrifte vergesel word van twiets wat ekself (@stephanjoubert)
in die kuberruim losgelaat het (ook al klink die Engelse “tweet”
net soveel beter). Tussendeur het ek ook ’n klompie plaaslike, en
ook een of twee Nederlandse, navolgers van Christus gevra vir
“een-lyn”-insigte oor dissipelskap. Dit verskyn ook by sekere opskrifte.
Met die skryf van hierdie boek het ek meer as ooit besef Jesus
se navolgers is almal deel van God se groot aardse familie. Hierdie boek is dus nie ’n ellelange monoloog van die kant van ’n
geestelike “Lone Ranger” wat al die antwoorde het nie. Bo en behalwe hierdie “one liners” van die kant van ’n klomp van my leermeesters, het ek boonop vir ’n paar van my helde gevra om ook
kort stories te deel oor dissipelskap wat hulle eie lewens omge11
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keer het. (Ek wou nog baie ander mense vra, maar nou ja, daar’s
net soveel plek in enige boek!) Eugene Peterson het my juis geleer: “stories are verbal acts of hospitality.” Jy sal presies dit beleef
as jy by hulle stories inloer.
Kom ek begin ons indringende gesprek oor dissipelskap met
die woorde van George Nel, ’n leraar in Booysens, vir wie ek ook
gevra het om iets oor dissipelskap neer te pen. Sy woorde het my
skoongeboul:
Stephan Joubert, jy maak met my soos met die ou oom met die
lang baard. Sy kleinkind vra hom: “Oupa, slaap jy met jou baard
bo die komberse of onder die kombers?” Net ná middernag toe
sny oupa die baard af, want hy kon nie besluit bo of onder nie.
Ek het nooit kon dink dat ek nie ’n “clear cut” definisie van
dissipelskap het nie. Want sien, Stephan, ek is nou maar eers 20
jaar in die bediening – wat ’n pateet. Ek het die afgelope twee
weke meer gelees oor dissipelskap en definisies daaroor as in
die voorafgaande 20 jaar. En ek moet bely ek weet nie regtig wat
dit is nie!
Wat ek wel gelees het in Markus is dat Jesus sy bes probeer
het om sy dissipels wat Hy self gekies het toe te rus en te leer
hoe om ’n dissipel te wees. Maar dit lyk nie vir my of Jesus met
“leaps en bounds” gevorder het met hulle nie – inteendeel, dit
lyk vir my na Jesus se lesings of hulle die toets inderdaad gedop
het.
Wat ek wel raakgesien het (ek hoop so!), is dat daar ’n paar
vroue is wat nie ingeskryf was vir Jesus se kursus nie. Hulle het
bloot op ’n afstand gestaan en kyk en waargeneem wat hierdie
Jesus doen, en hulle het hierdie voorbeeld blindelings nagevolg.
Hulle het “nagedoen” wat Jesus gedoen het. En aan die einde
van Markus lyk hierdie vroue vir my soos volgelinge – dissipels
van Jesus. Hulle het geleer deur voorbeeld – hulle het nie gepraat
en kursusse gedoen en gebid oor hoe om dissipels te wees nie;
hulle het nie vergaderings gehou nie. Hulle het net gedoen.
12
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Ek het vir lank Ray van der Laan se definisie van dissipelskap
myne gemaak: Jy moet word wat Jesus is. Met my lesery het ek
om een of ander rede ’n bepaalde ongemak met hierdie definisie
gekry. Ek dink steeds dis ’n goeie definisie – die probleem is net
ek kry dit nêrens in die Bybel nie.
So, Stephan, by gebrek aan insig en meer en baie woorde gaan
ek volstaan met net een woord: DOEN! En hierdie DOEN – die
wat van die DOEN – sal jy vind in die vier Evangelies.
Ek sien uit na jou boek. Ek wil graag leer – ek is nog jonk en
tyd is nog aan my kant.

13
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#1
Ek het gehoor: “Jy moet iets vir die Here doen”
… maar nou weet ek

die belangrikste is om aan Jesus
se voete tot rus te kom
En die regte vraag is …

Frustration equals a busy life headed in the
wrong direction.

“E

k moet iets met my lewe vir die Here doen.” Wie weet
hoeveel keer het ek dit al gedink, of ander mense so
iets hoor sê. Vir te veel jare het ek gedink geloof gaan
oor aksies, take en programme wat ek vir die Here moet doen.
Die wêreld moet gered word. Sondaars moet ingebring word.
Kerke moet omgedraai word. Gemeentes moet geplant word.
Bybels moet versprei word. Herlewing moet aangewakker word.
Sondaars moet uitgesorteer word. Om alles te kroon, het die klem
later verskuif vanaf net iets vir die Here doen, na iets GROOTS
vir Hom doen. Ekself en almal rondom my moes groter gaan.
15
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Vir lank het daardie “bigger is better”-sindroom soos ’n skaduwee gehang oor dit wat ek in die Here se Naam probeer doen het.
Skielik was daar nie net die gevaar van “te min te laat” nie, maar
boonop ook die realiteit van “dis nog nie groot genoeg nie”. Toe
ek uit pure desperaatheid iewers met ’n geestelike leier gaan praat
oor hoe om groter dinge vir die Here te doen, was sy slotwoorde
aan my: “Toemaar, jy sal ook eendag kom waar ek is.” Dit was
soos ’n geestelike skop op my maermerrie. Net om ’n ruk daarna
by nog ’n “geestelike reus” te moes hoor my eintlike probleem is
dat ek nie geestelik genoeg is om “groot” dinge vir die Here te
doen nie. Dit was desperate tye daardie. Elke keer was ek net nie
goed genoeg, of groot genoeg nie. Middelmatigheid was my lot.
Van groot dinge gepraat: Dis nie verkeerd om groot dinge vir
God te doen nie. Of om groot drome vir Hom te droom nie. Maar
daar is een vraag wat altyd voor hierdie doen-vraag gevra moet
word. Dit gaan glad nie oor wat ek vir die Here moet doen nie,
maar wat Hy van my vra. Dít is die regte vraag: nie wat ek wil
nie, maar wat God wil!
As ek vra wat God wil hê, gaan ’n ander wêreld voor my oop,
een waarin ek ontdek die plan van die Here met my lewe het
meer te doen met kom as gaan. Of met is voor doen. Lukas 10:3842 help my hier. Wat ’n bevryding wat in hierdie verhaal ontdek
kon word. Dit is ’n storie wat vertel van kom eerder as gaan. En
oor rus eerder as doen. Dit gaan vir Jesus in hierdie verhaal oor
ons nuwe identiteit in Hom. Dit gaan oor ons rus in Hom en oor
ons wees by Hom voordat Hy enige opdragte aan ons uitdeel. Dit
gaan hier oor ’n diep verhouding met Jesus; nie oor al die groot
dinge wat ons vir Hom moet doen nie.

Soms moet jy hardloop vir ’n plek!
Om Jesus te volg, is om wat vir Hom belangrik is ook vir jou belangrik
te maak. Dit gaan nie oor hoe naby jy is nie, maar hoe jý naby is.
– Paul Grobler
16
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Die kanse om die Koning van die heelal in jou eie huis te ontvang, kom nie aldag oor jou lewenspad nie. Trouens, hierdie
“window of opportunity” is soms net een keer in ’n leeftyd
oop. Ek praat van regtig oop! Dan moet jy alles los. Dan moet jy
spring. Wanneer Jesus die slag persoonlik kom kuier, dan moet
jy ten alle koste aan sy voete kom sit. Vra vir Maria daar in Lukas
10:38-42. Toe Jesus by húlle huis – van alle plekke – opdaag, het
sy geweet hierdie is die kans van ’n ewigheid wat besig is om met
haar te gebeur. Dadelik het sy gehardloop vir die ereplek aan sy
voete.
Soms moet jy regtig hardloop vir ’n voorste plek. Nou die dag
het ek self ook gehardloop dat dit so klap vir ene. Dit was nie
dieselfde soort hardloop as Maria s’n vir ’n spesiale plek aan
Jesus se voete nie. Nogtans was sy in my gedagtes toe ek so aan’t
hardloop was. Dit was toe ek in Nijmegen, Nederland, was vir
my jaarlikse besoek aan die universiteit waar ek saam met my
vriend, Jan van der Watt, ’n nagraadse program in plek het saam
met ’n klomp Suid-Afrikaanse studente.
’n Maand voor hierdie besoek vertel my skoonseun, Pierre
Engelbrecht, my dat Bruce Springsteen Nijmegen toe kom. Ek
kon my ore nie glo nie. Hy is hoog op my “bucket list”, my lysie
van moet-doen-dinge voor ek die dag uitklok. En toe kom The
Boss Nijmegen toe juis in die tyd dat ons ook daar is. Daardie
Saterdag is ons ure voor die tyd na Goffert Park toe, waar hy sou
optree. Daar was geen sitplekke nie – 60 000 mense moes maar
hardloop vir staanplek. Toe vat ek en Pierre die pas en eindig 10
meter van die verhoog af. Ten minste 59 000 Hollanders en twee
Britte was agter ons. Ek kon my geluk nie glo nie. Vir ’n volle
drie en ’n half ure het ons saam met Bruce Springsteen en sy
E Street Band gesing, hande geklap en gespring deur 33 van sy
groot liedere. Wat ’n dag!
Na die tyd het ek gewonder of Maria ook verby die manne gehardloop het vir die plek daar aan Jesus se voete. Vele van hulle
wou sekerlik ook daar naby Jesus sit. Maar toe kry sy daardie
17
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plek, en vroue was nie juis belangrik in daardie tyd nie. Dit was
’n manswêreld. Mans het altyd gewen. Maar toe vat ’n vrou ’n
slag die ereplek.

Om aan Jesus se voete te sit
Dissipelskap is ’n vriend wat saam met jou stap, iemand wat in sleuteloomblikke sy arm om jou skouer kan sit en jou kop oplig om Jesus weer
raak te sien.
– Pieter Faure

Maria se suster Marta was nie opgewonde dat sy daardie dag
alleen moes kosmaak vir Jesus en sy dissipels nie. Toe sy Hom
aanpraat oor die feit dat Hy toegelaat het dat Maria aan sy voete
sit en nie in die kombuis help nie, sê Jesus die woorde van ’n
leeftyd: “Maria het die beste deel uitgekies wat nooit van haar
weggevat sal word nie.”
Dit was pas nadat Hy vir Marta gesê het sy is besorgd en
bekommerd oor baie dinge. Sy hardloop hier en daar en doer
rond terwyl Jesus kom kuier. Marta dink dit gaan vir Hom oor
die regte kos. Sy wil die “Masterchef van die jaar”-toekenning
loskook. Tog gaan dit nie vir Jesus hieroor nie.
Ons “significance” of selfvervulling lê nie in wat ons alles vir
Jesus doen nie. Dit gaan nie oor nog ’n super-ete vir Hom wat die
beoordelaars by enige kook-kompetisie in lofredes sal laat uitbars
nie. Marta verstaan die belangrikste Gas in die geskiedenis van
die heelal verkeerd. Sy is besig met ’n “exercise in missing the
point”.
Om een of ander rede kies ons gereeld die verkeerde opsies
as ons die Here wil beïndruk. Soos dienende Marta meen ons
dat Hy net met ’n ete van Michelin-ster-gehalte tevrede sal wees.
Daarom dat skilderye deur die eeue altyd Jesus se etes as oordadige affêres uitgebeeld het met duur kos op die tafel. Daarom
dat mense gedurig vir Jesus beter klere aantrek as wat Hy ty18
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dens sy sending hier tussen ons op aarde gedra het. Kyk maar
hoedat kunstenaars deur die eeue vir Hom edelmanne se klere
aangeverf het. Of Hom met rykes as vriende omring en die regte
vriende wat Hy op aarde gehad het, weglaat. Die een kunswerk
na die ander beeld Jesus uit as Iemand wat oorval is deur konings, edelmanne en heiliges. Terloops, het jy opgemerk dat doodgewone Marta dit toe nie gemaak het in enige kunswerk van
faam deur die eeue nie? Wat ’n geweldige fout!

Dood-besig
Dissipelskap is om lief te hê soos Jesus … sonder grense en oor grense,
met passie, sonder pretensie, met deernis, onvoorwaardelik en altyd tot
eer van God.
– Ghisnene Muller

Ons wil spesiale dinge vir Jesus doen. Ons wil groot gaan vir
Hom. Groter bedienings, meer indrukwekkende programme …
Ons moet Jesus se oog ten alle koste probeer vang. En die manier hoe die meeste van ons geleer is om dit te doen, is deur
groot prestasies. Net diegene wat presteer, geniet immers eer en
erkenning in ons dag. Almal wil wenners wees! Ons moet Jesus
se 10-uit-10-gradering kry vir ons jongste getuienis, ons nuwe
preek, ons optrede, ons dienslewering en ons kragtige gebede.
Ons moet heel voor hardloop om sy aandag te trek. “Ons moet
harder werk vir ons krone in die hemel,” soos wat iemand onlangs vir my sê.
By Bruce Springsteen se konsert was dit vir my opvallend dat
sommige wat heel voor gestaan het heeltyd probeer het om aan
hom te raak. Terwyl The Boss gesing het, het mense ook links
en regs geskree sodat hy hulle tog net moet raaksien. Party het
plakkate met sy liedjies se name in die lug rondgeswaai.
Marta se wens op haar groot dag was ook dat Jesus haar poging om Hom te beïndruk, moes raaksien. Sy was besig om groot
19
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moeite vir Hom te doen. Bes moontlik het sy ’n ete gekook wat
alle ander etes wat Jesus tot nou toe geëet het soos goedkoop
kitskos sou laat proe. Hiervoor het Marta haar suster se hulp benodig. Maar toe is Jesus nie beïndruk met Marta se planne nie.
Trouens, Hy diagnoseer haar “toestand” net daar op die plek as
Gejaagde-hart-sindroom.
Marta was doodbesig. Hier en daar en doer het sy soos ’n mier
geskarnier. Om alles te kroon, het sy dit “vir die Here” gedoen.
Die dilemma was dat dit haar hartklop woes opgejaag het. Haar
lewe het in ’n warboel van take en verantwoordelikhede verander. Marta was oorbeset. Soos ’n besige by het sy geen oomblik
se rus geken nie. Stres en gejaagdheid was haar twee beste vriendinne.

Gejaagde-hart-sindroom
Hoe ’n goeie dissipel jy is, hang af van hoe goed jy die Een wat jy volg,
ken en verstaan.
– Neels Jackson

Te veel kerkmense ly aan Gejaagde-hart-sindroom. Vat maar kerkleiers. Volgens ’n artikel deur Paul Vitello in 2010 in The New York
Times getiteld “Taking a Break From the Lord’s Work” is uitbranding onder leraars tans aan die orde van die dag. Hy begin sy
artikel met die woorde: “Members of the clergy now suffer from
obesity, hypertension and depression at rates higher than most
Americans. In the last decade, their use of antidepressants has
risen, while their life expectancy has fallen. Many would change
jobs if they could.”
Die Amerikaanse webblad PastorBurnout.com haal statistiek
aan wat bevind:
• 13% van aktiewe leraars is geskei;
• 33% leraars brand uit binne die eerste vyf jaar in die bedie20
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•

•
•
•
•

ning en meen hulle bediening is ongesond vir hulle familieverhoudings;
40% van alle leraars en 47% van hulle eggenotes ly aan uitbranding vanweë onrealistiese verwagtinge van hulle werk
en oorlading;
50% leraars voel hulle is onbekwaam vir die eise van hulle
werk;
56% leraars se vroue sê hulle het geen goeie vriende nie;
57% leraars sou dadelik ’n ander beroep beoefen indien hulle een kry;
75% beleef ernstige stres wat ly tot woede, angs, depressie en
vervreemding.

Hoe is al hierdie dinge moontlik? Wel, dit gebeur omdat mense
op soek is na “herders wat altyd vir en in die gemeente beskikbaar is en dien”, soos wat ek onlangs in ’n kerklike advertensie
vir ’n leraarspos raakgelees het. Kortom, mense soek leraars wat
min of meer alles kan doen omdat hulle hiervoor betaal word.
Hulle moet kan bid, preek, praat, troos, raas, bemoedig, vrede
maak, probleme uitsorteer, sondaars bekeer, gelowiges opbou,
huisbesoek doen, huwelike red, jongmense verstaan, oumense
versorg, dooies begrawe, troues hou, vergaderings lei, kommissies bestuur … o ja, en dan moet hulle ook nog ure aan gebed en
studie van die Woord wy.
Gejaagde-hart-sindroom tref vele mense wat in diens van die
Here is. Hulle is so besig om vir Hom kos te maak dat hulle elke
keer by Hom verbyhardloop op pad kombuis toe. Vir hoeveel
van ons moet Hy steeds nie sê nie: “Jy is besorgd en bekommerd
oor baie dinge, maar net een ding is nodig!” Ons is doodmoeg
gewerk en flou gehardloop. Boonop gebeur dit in God se teenwoordigheid, van alle plekke! Ons doen so baie dinge dat ons net
nooit daardie rus vind waaroor die Bybel praat nie.

21
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Net een buitengewone ding is nodig in
doodgewone mense se lewens
Dissipelskap is om iemand anders deur jou woorde en dade te help om
saam Jesus, wat die enigste Weg, Waarheid en Lewe is, enduit te volg.
– Hanneli Rupert-Koegelenberg

Marta met haar gejaagde hart en Maria met haar dringendheid –
dit is die twee susters se “toestand” in Jesus se teenwoordigheid.
Jesus ontferm Hom gelukkig eerste oor besige Marta. Hy kry
haar jammer. Hy diagnoseer haar ernstige hart-toestand daar op
die plek en bied ’n alternatiewe leefstyl as geneesmiddel vir haar
aan. Jesus se siel-medikasie vir Marta is om haar eie suster se
lewe agterna te leef. Maria het die keuse van ’n ewigheid gemaak!
Sy het daardie een ding gekies wat nooit weer van haar weggevat sal word nie. En dit is om aan Jesus se voete te kom sit. Sy het
hemelse rus nou reeds gevind. Sy het by Jesus tot stilstand en tot
vrede gekom.
Net een ding is nodig! Maria se roete is hierdie einste een ding.
Nee, dit gaan nie oor 5 stappe, of 21 wette, of 95 stellings nie; net
een ding is nodig: die Maria-roete! Net dit.
Al is Marta en Maria se verhaal een van die bekendste verhale in die Evangelies, is dit waarskynlik ook een van die verhale
wat die minste deur gelowiges toegepas word. Mense soek eerder
na formele stappe, kits-tegnieke, indrukwekkende programme
en massas informasie oor hoe om Jesus te volg ten einde waarlik
gelukkig te wees. Dit kan tog nie so eenvoudig of so vaag wees
soos die Maria-opsie nie. Daar moet meer as dit wees. Daar moet
een of ander praktiese handleiding of ’n dik handboek wees wat
’n kerk of selgroep kan deurwerk, of nog ’n 40 dae-program. Of ’n
wegbreek, ’n mannekamp, of ’n vroue-naweek. Maar dit kan regtig nie so voor die hand liggend soos Maria se eenvoudige roete
wees nie.
Toe ek eenkeer die verhaal van Marta en Maria deel met ’n
22
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groep mense, sê iemand vir my dit werk nie heeltemal so eenvoudig soos dit nie, want hy het dit ook al probeer. Wel, miskien
het haar roete nie vir hom “gewerk” nie omdat haar roete nie
maar net nog ’n vinnige oplossing is om gou te probeer nie.
Maria se roete is die enigste roete. Hoor weer: Dit is die enigste
pad. Daar is geen alternatief nie. Jesus se woorde eggo steeds
deur die eeue onveranderd: Net een ding is nodig!

Die mooiheid van Maria se roete
Moet jou nie blind staar om heeltyd letterlik te wil sien wat God doen
nie; dis nie geloof nie.
– Sylvia de Kock

Die mooiheid van Maria se pad sluit die volgende in:
• Identiteit. Maria snap wie Jesus is. Sy ken sy ware identiteit.
Daarom weet sy dat om aan Jesus se voete sit, die kans van
’n leeftyd is. Die grootste en bekendste en belangrikste en
magtigste figuur in die heelal is op besoek by haar. Hy is eindeloos belangriker, en ook ewig sterker as al die “celebrities”
saam in een kamer. Selfs al daag Barack Obama, The Boss, die
Springbok-rugbyspan en Bill Gates op een dag by jou voordeur op, oorroep Jesus hulle almal in ’n enkele asemteug. Hy
is die Woord wat mens geword het. Hy is die almagtige en
ewige Here wat sonnestelsels en planete in sy handpalm balanseer. Daarom wil Maria so graag vir Jesus sien en in sy
nabyheid wees. Net om by Hom te wees, is meer as genoeg.
• Dringendheid. Niks, maar niks anders maak saak as die kans
van ’n leeftyd waar word dat jou Held, jou God, jou Redder
en jou Verlosser by jou voordeur opdaag nie. Dan word gejaagdheid in een oomblik vervang met die regte soort dringendheid, soos wat ons later sal sien.
• Rus. Nie nog werk of take of programme wag op Maria nie.
23
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Haar geskenk uit die Here se hand is rus. Nooit sal dit van
haar weggevat word nie. Ewige rus. Heilige stilte. Dis haar
voorreg hier aan Jesus se voete. Vir te veel mense is dit harde
werk om aan Jesus se voete te sit. Gebed is vir hulle ’n taakgedrewe aktiwiteit. Stiltetyd is geraasmaaktyd. Dis harde
werk propvol versoeke, stryde, worstelinge en aksies. Daarom dat sommige selfs al aan “gebedsuitbranding” ly. Hulle is
moeg gebid. Hulle is flou gespook om God se aandag te probeer trek. Die sleutel is rus. Rus is om saam met Maria, en ook
saam met Dawid daar in Psalm 131, net by die Here te wees.
Stil en vol nederige afwagting … So klink hemelse rus deur al
die eeue vir alle aardse soekers.
• Onbelangrikheid. Nee, jy hoef nie belangrik, beroemd, welsprekend, begaafd, geseënd, gesalf, of wat ook al te wees
om daardie een ding te vind wat in Jesus se oë nodig is nie.
Maria het nie een van hierdie dinge gehad toe sy aan Jesus se
voete neergeval het nie. Nêrens in die geskiedenis verskyn
sy selfs op groot Christelike kunswerke nie. Groot romans
oor haar lewe word nie geskryf deur bekende skrywers nie.
Kerklike liedere word nie oor haar gekomponeer nie. Eintlik
is sy onbekend, ten spyte van een van die grootste uitsprake
wat Jesus ooit oor iemand se goeie keuse gemaak het. Is dit
nie aangrypend nie? Onbelangrike mense kan buitengewone
dinge doen! Net een ding is nodig! Maria het die beste deel
gekies wat nooit van haar af weggevat sal word nie.

Ken die verskil tussen gejaagdheid en dringendheid
Do not only focus on being the best IN the world but also being the best
FOR the world.
– Johan Beukes

Op ’n dag het ek agtergekom een van my honde is die besigste
hond ooit in die geskiedenis. Heeldag het hy sy eie skaduwee
24
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gejaag, om ’n paal gehardloop en dit dan alles weer van voor
af begin doen. Maar die arme hond het nooit iets reggekry nie.
Hy was maar net verskriklik besig. Uitasem het hy elke aand
neergeplons en doodmoeg aan die slaap geraak. Te laat het ek
besef ek moes die arme hond die bekende Pareto-beginsel geleer
het. Volgens Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_
principle) sê die Pareto-beginsel, wat ook bekendstaan as die 8020-reël “that, for many events, roughly 80% of the effects come
from 20% of the causes”. Net soos my hond, wat hom uiteindelik
morsdood gehardloop het, spandeer 80% van gelowiges al hulle
tyd aan 20% goeie gevolge omdat hulle dit doen met gejaagde
harte en nie vanuit ’n diep innerlike rus nie.
Geloof gaan oor die aangryp van die kans van ’n leeftyd om
by Jesus tot stilstand te kom. Dit gaan oor rus by Hom, nie oor
nog aktiwiteite nie. Dit gaan oor minder, nie meer nie. Dit gaan
oor stadiger, nie vinniger nie. Dit gaan regtig oor rus by Jesus.
Hoor dit, asseblief, al julle kerkleiers wat angstig planne maak
vir die volgende strategiesebeplanningsvergadering oor hoe om
’n gemeente uit die rooi te kry. Hoor dit weer, al julle sendelinge
wat wakker lê oor hoe om die wêreld vir die Here te bereik. Hoor
dit, julle huisvroue, kantoorwerkers en wie nog, wat wonder hoe
Suid-Afrika ooit omgedraai sal word. Hoor dit, julle ouers, wat
wonder of daar ’n toekoms vir julle en julle kinders is.
Jesus is die Rede vir ons bestaan. Hy is ons lewe. Hy is ons
suurstof, ons asem, ons alles. Maar om Hom te vind, moet ons
tot stilstand geruk word. Ons moet gebriek word. Ons moet ons
fyn uitgewerkte planne laat staan. Ons moet tot nuwe insigte
kom. Ons moet by Jesus hoor wat Marta daardie dag gehoor het,
naamlik dat ons besorgde en bekommerde lewens leef. Ons moet
by Hom hoor ons ly aan Gejaagde-hart-sindroom. Ons hardloop
rond sonder om dag of nag tot rus te kom. Ons skakel nooit meer
af nie. Sesde rat vorentoe van vroeg tot laat is ons motto.
Gejaagdheid lei nie tot hoër effektiwiteit of beter resultate in
die Here se diens nie. Al wat dit doen, is om nog meer dinge op
25
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jou reeds oorvol dagboek te laai. Ten spyte van die feit dat suksesvolle mense juis minder dinge meer effektief doen en konstant
meer standhoudende resultate lewer, glo die meeste mense dat
hulle nog harder moet werk in die Here se diens. Insette tel vir
hulle meer as uitsette. Daarom dat almal so moeg en oorlaai is.
In die kerk is daar veel meer rondhardlopende Martas as lerende Marias. Nog vergaderings, nog beplanningsessies, nog kommissies – dit is vir hulle die “antwoord”. Daarom die ontnugtering by sommige dat hulle na jare se “voltydse” diens vir die
Here nie gevorder het in enige rigting nie. Hulle het eintlik maar
net ander tevrede gestel en groot sisteme staande gehou.

Dit gaan nie oor niksdoen nie
Wanneer God ’n lewe bou, gaan “shop” Hy in die “scrap yard”.
– Roedolf Botha

Voordat jy verkeerd verstaan: Om besig te wees, is nie vanself
reg of verkeerd nie. Om bloot net minder besig te wees, gaan jou
nie outomaties rustig aan Jesus se voete laat sit nie. Dan sou alle
werkloses, niksdoeners en uitstellers die mees uitgesorteerde
mense op aarde gewees het. Dan sou alle niksdoen-Christene so
ontspanne gewees het as wat kan kom. Alles het te make met die
vertrekpunte en oorwegings waarmee die lewe aangepak word.
Om besig te wees voordat jy daardie heel eerste en belangrike
vraag van die Here gehoor het, is om té besig te wees. Hierdie
vraag van die Here het te make met hoe jy na Hom toe kom, nie
hoe jy vir Hom sekere dinge moet doen nie. O ja, ook wie jy voor
Hom is. Eers wanneer eerste dinge eerste in jou lewe is, kan jy
jou aktiwiteite tot eer van die Here in plek sit. Dan sal jy algaande
agterkom wat om te doen in sy Naam en wat nie. Omdat Marta
egter nie eerste dinge eerste gestel het nie en uit die staanspoor
in “doen-modus” was, het sy gesukkel met ’n gejaagde hart.
Wanneer ons geleer het om by die Here tot rus te kom, soos
26
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Maria, verskuif ons lewens vanaf gejaagdheid na rustigheid. Vanuit rustigheid word die regte soort dringendheid juis ook gebore. Hoor weer, rus in Jesus lei tot dringendheid, nooit tot gejaagdheid
nie. Wanneer gedrewenheid uit ’n haastige hart groei, is dit gelyk aan gejaagdheid, stres en uitbranding. Dringendheid spruit
egter voort uit die regte rus by Jesus. Wanneer ons diep, lank en
aanhoudend rus vind in Hom, groei daar ’n diep innerlike oortuiging in ons harte oor ons doel in die lewe. Hierdie rus skep
’n dringendheid binne-in ons om te doen wat ons vir die Here
moet doen in ons eie stukkie tyd hier op aarde. Dit maak dat
ons vanuit ons rus aan die Heer se voete leef, nooit andersom
nie. Dan definieer ons nie meer ons roeping as dóén nie, maar
as diens en speeltyd in die Here se feessaal. Dan gaan dit nie oor
take en pligte wat slaafs afgehandel moet word nie, maar oor
kindwees in die Vader se huis waar ons vreugdevol in sy teenwoordigheid leef, speel en dien.

So lyk die verskil tussen gejaagdheid en dringendheid
Leef asof jou lewe ’n wonderwerk is … want dit is!
– Charmaine Boshoff

• Gejaagde mense rus eers nadat hulle vir die Here gewerk het,
maar mense wat dringendheid ervaar, dien Hom en ander
vanuit hulle rus.
• Gejaagde mense werk vir die Here, maar gedronge mense leef
vir die Here.
• Gejaagde mense verstaan hulle lewe in terme van take wat
vir die Here afgehandel moet word. Gedronge mense word
egter gemotiveer vanuit ’n diep innerlike oortuiging van hulle liefde vir die Here. Dankbaarheid teenoor Hom, nie plig nie,
dryf hulle.
• Gejaagde mense se werk is nooit klaar nie. Daar is altyd nog
’n gebed, nog ’n besoek, nog ’n vergadering. Hulle skouers
27
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is altyd te smal vir die groot las wat hulle self probeer dra.
Hierteenoor weet gedronge mense hulle is in die Here se diens.
Hulle laat Hom toe om hulle eie en ander mense se laste te
dra. Hulle maak nie ander se probleme hulle eie nie, maar
leer hulle om dit self by die Here se voete te gaan neersit.
Dienend wys hulle vir ander die beste plekke uit daar aan
Jesus se voete.
• Gejaagde mense sit opgeskeep met baie skuldgevoelens. Gedronge mense het egter groot vryheid in Christus. Hulle het
’n diep besef van wie hulle is voor die Here. Ook weet hulle
wat daardie paar talente is wat die Here spesifiek aan hulle
gegee het en woeker daarmee. Hulle probeer nie alles vir almal wees nie. Hulle probeer nie almal tevrede stel nie. Hulle maak vrede met die feit dat haastige Martas gedurig gefrustreerd met hulle sal wees. Dit maak vir hulle veel meer
saak dat die Here met hulle tevrede is as dat “haastige hart”mense van hulle moet hou.
• Gejaagde mense blink uit in beheer en kontrole om almal in die
“boks” te hou en tot aksie aan te spoor. Hierteenoor is gedronge mense verhouding-aangedrewe. Vanuit hulle verhouding met Jesus vloei hulle lewe voort. Hulle integriteit, gefokusdheid en hardwerkendheid is nie ’n stuk pligsbesef nie,
maar spruit uit hulle liefde vir die Here en sy mense. Gedronge
mense is nogtans nie laissez faire-karakters wat sonder orde,
struktuur of enige planne leef nie. Hulle doen dit alles net
vanuit hulle diep rus in die Here.

Só oefen jy die regte dringendheid in
Wise words by Len Sweet: “If I can tell you where I will be a year from
now, I will be in control of my life. And I am not. I just follow Jesus.”
@drieslombaard

John Kotter is ’n wêreldleier op die gebied van verandering in
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organisasies. In sy boek A Sense of Urgency skryf hy tot soveel as
70% van alle mislukking rondom verandering toe aan ’n gebrek
aan dringendheid by mense. Die meeste organisasies wat nooit
hulle indrukwekkende planne of drome deurgevoer kan kry nie,
verwar dringendheid met gejaagdheid. Daarom waarsku Kotter
teen vals dringendheid: “Anxiety and anger drive behavior that
can be highly energetic – which is why people mistake false for
true urgency. But the energy from anger and anxiety can easily
create activity, not productivity, and sometimes very destructive
activity.”
Een van my gunsteling komediante, Jerry Seinfeld, help my
ook met die regte soort dringendheid. Hy vertel dat hy ’n kalender in sy huis het waarop hy elke dag met ’n groot X merk
wanneer hy ’n stukkie humor neergepen het. Die geheim, so sê
hy, is om net een deurlopende rooi X op hierdie jaarkalender te
hê. Dringendheid is die regte vuur in jou binneste wat jou elke
oggend moet laat opstaan. Dringendheid laat jou nie een aand
gaan slaap sonder dat jy ’n stukkie van jou hemelse drome gebou,
gegroei en beleef het nie. Soos wat ’n leraarsvriend, Wynand
Fourie, sê: “Onthou om te onthou hoekom jy gekies het om dinge
te doen soos wat jy dit doen!” Dan onthou jy wat dringendheid
is.
Doodgewone mense wat buitengewone lewens leef in die
Here se oë, verstaan alte goed van dringendheid. Vra vir Maria.
Sy kon nie anders as om aan Jesus se voete te sit nie. Sy moes ten
alle koste daar ’n plek kry. Niks anders het vir haar saak gemaak
nie. Nee, sy wou nie ’n glans-ete vir Hom kook nie. Sy wou Hom
ook nie beïndruk met al die groot dinge wat sy doen nie. Maria
wou net stil-stil aan haar Heer se voete sit. Dit was haar dringende dryfveer. Dit is al wat vir haar saak gemaak het.
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Eers die Maria-roete, daarna die res
Dissipelskap begin met ’n ontdekking van wie Jesus is.
– Johan Geyser

Vir gewone mense – en ek bedoel doodgewone mense – is daar
plek aan die Here se voete. Titels, posisies, vorige prestasies of
kwalifikasies is geen voorvereiste vir rus in sy diens nie. Dit gaan
slegs oor hoe jy na die Here toe kom en wie jy by Hom is. Vir te
lank het die idee in my eie kop vasgesteek dat om groter dinge vir
die Here te doen die manier is om sy aandag te trek. Dankie tog
vir Maria wat eerste dinge eerste gedoen het, en dis om net aan
Jesus se voete te sit. Eers hierna gaan dit oor doen. Anders gestel:
Doen is gestel in wie jy is voor Jesus. As doen nie voortspruit uit
daardie diep rus aan die Here se voete nie, is dit streskos. Ons
primêre roeping is nie die Marta-roete nie, maar die Maria-roete.
Ja, Marta met haar besigwees en dinge het ook ’n plek – minus
haar gejaagde hart, natuurlik! Maar dit is die tweede beweging,
die tweede tree. Eerste dinge eerste, en dit is om by Jesus te kom
rus. Net dit. Oor en oor en aanhoudend. Daaglikse rus is nodig.
Dit is elke gewone dissipel se permanente uitdaging. Om hierdie lewensbelangrike eerste beweging te systap, is om af te skop
op Marta se gejaagde pad. Dan dryf take en programme jou aan.
Dan brand jy uit. Dan leef jy sonder innerlike krag. Ware groei
en vrede is slegs te vind op die pad van Maria. Terloops, daar is
nog plek oop!
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Dissipelskap-stories
Dissipels moet ook leer om te ontvang

– Lindie Strydom (Aanbieder van Geloof, Hoop en Liefde op
kykNET en handelsmerkbestuurder van Groot FM 90.5)
Ons was in ’n gemeente in Johannesburg waar ek en my
man op die finansiële komitee gedien het. Ek sal nooit die
een vergadering vergeet waar ons predikant en vriend, Tom
Smith, ons een Saterdag laatmiddag Diepsloot toe geneem
het nie. Die rede vir die uitstappie was tweeledig: om konteks te gee vir ons bespreking oor geld en hoe ons klein
gemeente deur die bronne wat God aan ons toevertrou het
’n verskil kan maak in Johannesburg. ’n Mens dink en praat
darem baie anders oor die “doer ver Diepsloot Gemeente”
se bydrae as jy al daar was, saam met die mense gekuier het
en die hoop van Jesus Christus te midde geweldige armoede aan jou lyf gevoel het. Die ander rede vir die besoek was
ek voor daardie dag nog nooit aan blootgestel nie: om te
leer om te ontvang. As bevoorregte, ryk, wit jongmens het
ek grootgeword met die idee dis ons verantwoordelikheid
om te gee, dis altyd ons beurt, en ek het meestal hier vanuit
my paternalistiese perspektief uit die hoogte uit op armes
en mense wat minder as ek het, neergekyk. Die bedoeling
was gewoonlik goed en suiwer – ek het meer gekry; dus sal
ek altyd gee.
Daardie dag is ons gasvry ontvang by verskillende mense se huise – sinkhuise waarvan die mure rug teen rug
staan. Huise wat ook netjies verdeel is in ’n kombuisie,
slaapkamer en sitkamer, maar met uitgooigoed wat ek en jy
31

978-1-4316-0879-9.indd 31

2014/03/28 08:45:48 AM

Stephan Joubert

nie meer gebruik nie. Ons het kuier-kuier en geselsend koffie gedrink, geroosterde grondboontjies so van die vuur af
geëet en ’n stuk gaar vis by ’n klein winkeltjie gekoop. Ek
het hoeveel keer na my sakke gevoel om ’n geldjie uit te
haal, maar ons is nie toegelaat om vir een ding te betaal nie.
Die akademiese les van “leer om te ontvang” het lyf gekry
soos ek ons gasheer, Eddie, en sy mense se vreugde om te
kan gee, beleef het.
’n Paar jaar later is ek deel van ’n uitreik waar ons kospakkies in Springs uitdeel aan die myners wat hulle werk
verloor het of vir maande geen inkomste gekry het nie.
My hart breek terwyl die mense in lang rye staan tot hulle
naam uitgelees word om ’n R200-kospakkie te ontvang.
Ek moes nog nooit in ’n ry staan vir kos nie en vir baie
van hierdie mense was dit ook ’n eerste, ’n moeilike eerste.
Eenkant teen die muur hurk ’n oom wat netsowel my pa
kon gewees het. Hy is amper skaam en kop onderstebo
terwyl hy die inhoud van die sakkie kos bekyk. Ek wou
nie staar nie, maar vang die oom se oog terwyl hy hartseer sê: “Ja, dis makliker om te gee as om te ontvang … ”
Ek maak daardie dag weer die voorneme om meer gereeld
mense in nood ook die kans te gee om te kan gee.
’n Week later deel ’n boekuitgewer dagstukkieboeke uit
vir ’n Kerspartytjie in Hermanstad. As ’n eenvoudige gebaar het ons almal saam Kerskaartjies versier wat hulle toe
self kon gaan uitdeel by die naaste winkel en polisiestasie.
Sommer net ’n spontane aksie wat die ontvanger van die
kaartjie verras. “Tannie, hierdie is die beste dag ooit!” is die
woorde waarmee ek huis toe gaan, want sien, ons is almal
bedoel om te gee, ons het almal dieselfde begeerte om iets
van onsself te kan gee. Maak nie saak hoeveel of wat jy het
om te bied nie. Ek moet net leer om ook te ontvang.
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Jesus

– Bouwer Bosch (Akteur en sanger –
Straatligkinders en Dans Dans Lisa)
Het jy al ooit gedink hoe dit sou wees as Jesus vandag nog ’n
mens was? Wat sou Hy aangetrek het, sou Hy na dieselfde
musiek geluister het as ons, sou hulle Hom genooi het na
al die film-premières toe oor die wêreld heen, sou hulle
Hom gevra het om die volkslied te sing voor ’n rugbywedstryd of sou Hy maar net nog ’n persoon gewees het wat ’n
meubelwinkel het?
Ek is nie die beste persoon sover dit verhoudings aangaan
nie. Ek leer maar nog daagliks deur baie foute te maak en
ek leer nog soms op die harde manier om ’n beter mens te
wees. Om een of ander rede is dit makliker om te veg vir
jou waardes as om hulle uit te leef. Die manier hoe Jesus
gelewe het, verstom my elke keer as ek dink aan hoe Hy
ons gelos het met wat ons vandag in ons harte voel.
In Jesus se tyd was daar nie Twitter, Facebook, Soundcloud, YouTube of enige ander sosiale netwerke nie. Jesus
was nie ’n bekende sportman in ’n nasionale span nie, Hy
was nie ’n akteur in ’n film wat 10 Oscars gewen het nie en
ook nie ’n sanger met ’n nommereen-treffer op die radio
nie. Ek dink partykeer hoeveel “likes” Jesus se Facebookstatus sou gekry het as dit gelui het: “Ek gaan vanmiddag
op die water loop tussen 4pm en 5pm, sien jou daar!” Dit
is snaaks om so daaraan te dink, maar dit was die realiteite
van daardie tyd: Daar was nie die middele en kanale wat
ons vandag het om ’n boodskap oor te dra nie. So hoe in die
lewe kon Hy dan sy boodskap en liefde aan mense kommunikeer of oordra?
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Die antwoord is vreemd maar eenvoudig. Hy het 12
manne gevind, 12 van die stukkendste, mees deurmekaar
en ongewone tipe mans gekies om hulle te gebruik om sy
plan uit te voer. Ek dink die rede hoekom Jesus juis hierdie
tipe mans gevat het, was om vir ons te wys dat ek en jy
soms maar net so stukkend en deurmekaar is soos die 12
dissipels was en dat Jesus ons vandag kies met al ons foute
net soos ons is.
Dit stop nie net by die kies van die 12 dissipels nie. Jesus
het ’n manier gehad om hulle lief te hê, Hy het ’n manier
gehad om lief te wees sonder om hulle heeltyd te probeer
verander, Hy het nie vir hulle gesê hulle moet eers “skoner”
wees voor Hy wil hê hulle moet deel wees van sy beweging
nie, Hy het hulle gevat net soos hulle is. Wat ook vir my
sê Jesus stel belang in jou op die oomblik, maak nie saak
wat aangaan in jou lewe nie. Ek dink die oomblik as jy dit
kan regkry om iemand lief te hê sonder om hulle heeltyd
te probeer verander, kry ’n mens dit reg om inspraak in
daardie persoon te lewe te kry, en dit is iets wat Jesus foutloos gedoen het. As ’n mens nie iemand ken nie en jy probeer vir hulle iets sê oor hulle lewe, neem hulle dit verkeerd
op, net omdat hulle nie jou hart ken nie en jy ken nie hulle
storie en agtergrond nie, maar die oomblik as jy al lank
vriende is met iemand en jy regtig ’n opregte verhouding
met iemand het, dan is inspraak soveel makliker, want die
persoon ken jou hart. Jesus was nie bang om die dissipels
later gas te gee oor hul leefstyle nie, want Hy het inspraak
direk in hul harte gehad, en Jesus het besef hoe kragtig
mense kan wees en hoe 12 manne sy storie kan deel.
As jy kyk na die wêreld se grootste popsterre, akteurs,
musikante, ensovoorts, en ’n mens kyk na hoeveel “followers” hulle het, besef ek net: Dit help nie jy sit met miljoene
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“followers”, maar jy los mense nie met iets nie. Jy laat dalk
’n goeie liedjie of ’n goeie fliek na, maar dit is dit, niks meer
nie.
Om te sien hoe Jesus gelewe het, laat my nogal baie na my
eie lewe kyk en dan probeer ek dink hoekom ek doen wat
ek doen. Jesus se lewe was so ver weg van die “limelight”
af, maar tog het Hy dit reggekry om ’n groter impak te
maak as enige kunstenaar op ’n voorblad van ’n tydskrif tot
vandag toe nog.
Jesus was maar net ’n meubelmaker met ’n liefde en passie vir mense. Ek weet nie baie van meubels af nie, maar
wanneer ek ’n houtstoel sien, besef ek maar net weer in my
hart dat Jesus agter die stukkende en deurmekaar mense is
soos ek en jy en dat ons stories van Jesus baie meer waarde en impak sal hê as enigiets anders in hierdie wêreld.
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#2
Ek het gehoor: “Jy mag nie begeer nie”
… maar nou beleef ek

my diepste begeerte is na God
Onthou jy nog waar jy
was op daardie dag?

It’s easier to give the talk than to do the walk.

A

s jy ’n rugbyliefhebber is, sal jy daardie skepskop van
Joel Stransky wat die Wêreldbeker vir die Springbokke
in 1995 beklink het lewenslank onthou. Of die foto van
Nelson Mandela en Francois Pienaar wat jubelend feesvier op
Ellispark. Elkeen wat daardie dag op die ou Ellispark was, sal dit
dadelik vir jou sê as daar rugby gepraat word. Sulke oomblikke
definieer jou as jy dit persoonlik meegemaak het.
Ek onthou hoe ons na die maan gekyk het toe Neil Armstrong
op 21 Julie 1969 die eerste persoon geword het wat sy voetspore
daar neergesit het. Die opwinding was voelbaar. Ook toe 9/11
gebeur het, of toe die Berlynse Muur op 9 November 1989 geval
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het, of toe Nelson Mandela op 11 Februarie 1990 vrygelaat is. Ek
onthou elke slag presies waar ek was toe hierdie dinge gebeur
het. Met die Berlynse Muur se ineenstorting was ek vir die heel
eerste keer in my lewe oorsee. In Frankfurt, Duitsland, het ek
op die TV gesien hoe mense op daardie skandmuur spring wat
Duitsers in een stad jare lank van mekaar geskei het. Toe Nelson Mandela vrygelaat is uit die Victor Verster-gevangenis in die
Paarl het ons as gesin daardie Sondagmiddag opgewonde gesit
en kyk.
Hulle sê ’n mens onthou gewoonlik waar jy is, of wat in jou
lewe aan’t gebeur is wanneer bekende mense in die samelewing
iets oorkom, of wanneer lewensveranderende dinge in die wêreld
gebeur. Toe dink ek dat min mense my nog ooit vertel het van
soortgelyke gewaarwordings rondom hulle geloof … behalwe
vir ’n klein groepie navolgers van Jesus wat die wêreld andersom
laat draai. Hulle weet presies waar hulle was toe Jesus trompop
in hulle vasgeloop het!

Niemand onthou waar hulle was toe nog droë
kennis in die kerk uitgedeel is nie
Disciplen zijn de mobiele eenheid van de Heer.
– Henk Medema

Ons voel die lewe, eerder as dat ons dit verstaan. Ons leef eerder
vanuit ons harte as uit ons koppe. Vir te lank was ek self die erevoorsitter van die kop-eerste-brigade. Ek het geleer geloof gaan
oor kennis … O ja, soms ook oor ’n vaste vertroue. Maar kennis
was altyd die tongtippie-toets in my omgewing, nie vertroue nie.
Niemand het my in elk geval ooit uitgevra oor my vertroue nie,
slegs oor my kennis. Daarom dat ek toe-oë gedink het die regte
kennis in groot dosisse sou ander oortuig van die waarheid. Dit
sou hulle beweeg om te glo en om meer toegewyd te leef. Helaas
het dit nie.
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Tans is die meeste kennis ooit in die kerk beskikbaar. Daar’s
talle boeke en massas goeie navorsing oor enigiets, van kerklike
belydenisse, leerstukke en geloofsvrae tot geestelike vorming.
Nogtans laat nog meer van die regte soort kennis nie die kerk
ewe vinnig uitbrei nie. Dit maak nie saak hoeveel preke, Bybelstudies of teologiese kursusse ons in plek kry nie – nog kennis “bereik” nie diegene buite die geloofsveld op beduidende
maniere nie. Ook maak dit nie die nuwe generasies rasend opgewonde om deel te word, of deel te bly van hierdie kennis-innemende, krimpende skare nie. Skaars het baie van hulle hul
kennis-inname-fase in die kerk, genaamd katkisasie, voltooi, of
hulle laat spaander! Hulle is veel meer opgewonde oor al die nuwe “apps” of toepassings wat hulle kan aflaai op hulle selfone. Of
oor die nuutste rekenaarspeletjies en die nuutste klere.
Niemand onthou waar hulle was op daardie dag toe nog inligting in die kerk uitgedeel is nie. Maar gelowiges onthou wel
wanneer hulle in die teenwoordigheid van mense is of was wat
hulle geloof uitleef – so sê Cliff van Vuuren onlangs vir my. Cliff
is een van my helde. Ten spyte van die feit dat hy blind is, is hy
’n passievolle leraar wat mense van vroeg tot laat dien. Hy vertel
van iemand in sy gemeente wat deur ’n swaar tyd gegaan nadat
dié ’n dogter aan die dood verloor het. Pleks van vas te val in
bitterheid, het hierdie man liefde en veiligheid gevind in ’n omgeegroep waar gelowiges mekaar dien en omgee. Cliff vertel dat
hy self groot lesse by hierdie groepie geleer het, soos dat status
nie belangrik is nie; dat ’n mens se identiteit nie in posisies en
titels geleë is nie; dat onvoorwaardelike liefde en aanvaarding
vir mekaar al is wat saak maak, en dat gasvryheid en liefde teenoor vreemdelinge gróót registreer in die Here se boeke. Lewenslesse soos hierdie laat jou onthou waar jy was wanneer jy dit
geleer het.
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Geheime agent
Wees ’n kind van die Here, nie ’n “Christen” nie.
– Pieter Rossouw

In Walter Isaacson se biografie oor Steve Jobs, die baas van Apple
tot kort voor sy dood, sê laasgenoemde: “The juice goes out of
Christianity when it becomes too based on faith rather than on
living like Jesus or seeing the world as Jesus saw it.” Geloof word
eerste geproe en gedrink. Daar is geen sap oor in enige vorm van
geloof wat hierdie hart-konneksie verloor het nie.
Kennis maak regtig saak. Maar kennis wat slegs koplangs
gebeur, is blote inligting. Om mense met nog inligting toe te
gooi, help nie. Slegs kennis wat met ons harte praat, bring transformasie. Ons harte bepaal ons lewe. Ons rituele, preke, Bybelstudies, saamwees en die res van ons lewe moet eerste hartlangs
gebeur. Anders word dit kunsmatig met godsdienstige aarvoeding aan die lewe gehou. As ons hartsnare nie saamspeel nie,
dans ons lewe nie saam nie.
Om kennis oor die Bybel te versamel, kan nooit ’n doel op
sigself wees nie. Laat ek net namens myself praat: Vir te lank
het ek kennis bymekaargemaak asof die een wat die meeste
Bybelkennis het, wen. Soos ’n geheime agent het ek inligting oor
God ingesamel in een of ander dik persoonlike lêer. Ek het een
dossier na die ander oor Hom en oor al sy uitsprake oor mense
oopgemaak. Ook het ek al sy aksies deur die eeue nagespeur.
Later kon ek bepaalde patrone vorm van God se optrede. Ek kon
voorspel dat as sy Ou-Testamentiese volk gedrag A geopenbaar
het, dan sou God met aksie B antwoord. Of as hulle C gedoen
het, sou Hy met D antwoord.
My “geheime kennis” oor alles wat God gesê en gedoen het,
kon ek boonop in die oorspronklike Bybelse tale lees. By teologiese kongresse het ek myself graag gemeet aan ander teologiese “geheime agente”, algemeen bekend as teoloë. Vele van hierdie
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teologiese kennis-versamelaars het dan ook tot die konklusie gekom dat die Bybel ’n uitgediende, ou boek is wat slegs ’n paar
nadoodse ondersoeke verdien. En dat ’n mens eintlik niks wat
daarin geskryf staan meer hoef te glo nie. Wonderwerke, of die
bonatuurlike geboorte van Jesus en sy opstanding uit die dood
was volgens die verslae van party “ondersoekbeamptes” menslike konkoksies. Hulle “bevindings” is in dik, vervelige dossiere,
genaamd teologiese boeke en akademiese artikels gepubliseer.
Boonop het hulle werkgewers, genaamd universiteite, hulle ruim
vergoed om met hierdie koverte operasies voort te gaan … tot
vandag toe nog!

Beitel- en kaptyd
You cannot buy character over the internet.

Genadiglik is nie alle teoloë besig met nadoodse ondersoeke op
die Bybel nie. Vele Godvresende vroue en manne bevind hulle
hier, soos my vriend Jan van der Watt. Daar in Nederland, waar
hy ’n uitnemende professor by Radboud Universiteit in Nijmegen is, het hy ’n ruim spasie vir die woord van God oopgebreek.
Wanneer ek elke jaar ’n maand of so daar is deurbring, het ek ’n
vry hand om die Bybel as die lewende Boek van God te respekteer
en te gebruik.
Die Here moes eers aan my beitel en timmer om die skuif te
maak vanaf ’n serebrale, kop-aangedrewe besigwees met die
Bybel na ’n hart-aangedrewe lees en studie hiervan. Ek moes leer
die Bybel is nie ’n blote kennis-boek nie. Dit is ’n lees- en leefboek. Die Bybel is nie ’n uitgediende ensiklopedie oor God, soos
al daardie ensiklopedieë uit my kinderdae wat my ma vir ons
aangekoop het en nou verouderd is nie. Die Bybel is ook nie bedoel vir diegene wat dossiere oor God probeer opbou sonder om
enigiets anders met hierdie kennis te doen as om dit neer te pen
in onleesbare, dik teologiese boeke of in nog kerklike verslae wat
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spoedig stof vergader nie. Die Bybel is God se boek waarin sy
hart geopenbaar word soos wat sy Storie met sy volk deur die
eeue ontvou.

Die Gees bring die gevoel terug
Dissipelskap is ’n definitiewe besluit om as toegewyde student van
Jesus te leef en om ander doelbewus te help om ook van Hom te leer.
– Elaine Rust

Soos wat ek aldag sê, die Bybel is die enigste boek waar die Outeur altyd persoonlik teenwoordig is as jy dit lees. Die Woord
word lewendig as die Heilige Gees begin werk. Hy skryf die regte
God-taal oor op ons hart se tafels, soos wat Paulus in 2 Korintiërs
3 vertel. In deel 1 van God se groot storie, oftewel die ou bedeling
van Moses, was die wet die eerste godsdienstige taal wat mense
moes aanleer. Tog was hierdie einste wet op klip. Die probleem
was dat hulle koppe en harte net so hard soos hierdie klip was.
Al was die era van Moses ’n wonderlike tyd, soos wat Paulus vertel, het dit nie lewe in oorvloed gebring nie. Inteendeel, die dood
het gewen. Klipharte het dowe ore, blinde oë en hardkoppige
lewens tot gevolg gehad.
Deel 2 van God se storie met die mensdom begin met Jesus
en die Gees se koms. Die Heilige Gees het die regte medikasie
vir klipharte. Hy doen die regte chirurgie. Hy opereer hierdie
klipharte uit elkeen wat in Jesus glo se binneste uit. Hy vervang
klipharde harte met ’n sagte nuwe hart. Hy plaas die Woord nou
binne-in ons. Hy verander ons in Jesus se lewenslange nuwe
skryfpapier waarop Hy God se storie oorskryf. Paulus sê ons is
lewende briewe van Christus wat almal nou kan lees. Ons is oop
en bloot sigbaar as Jesus se rondreisende aardse briewe. Soos wat
Hy ons rondstuur, lees ander die nuwe handskrif op ons lewens.
Toe die aangrypende verhaal van 2 Korintiërs 3 my raakgeloop het, was ek so opgewonde dat ek nie kon slaap nie. Hoe het
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ek dit vir so lank in my lewe misgeloop? Hoe het ek nooit agtergekom dat die Gees die lewende nuwe ink van God is wat my
verander in ’n brief van Christus nie? Toe het ek opgehou om ’n
kennisversamelaar te wees. Die skuif in my eie lewe is sedertdien na die agternaleef van hierdie mensgeworde Woord. Vanaf
versamelaar tot ervaarder en doener van die Woord – dit is die
nuwe roete. Nou is die Woord soos heuning, soos wat Psalm 119
sê. Dis soet en smaaklik. Dis ’n lewensgeur en feeskos. Dit roer
my hart se snare.
Om die Woord te lees, is om dit te praat en te doen. Nou is dit
nie net meer ’n boekrak-boek wat een keer per dag ’n vinnige
vers of twee aan my moet opdis, of wat slegs Sondae uit die huis
kom om saam te reis kerk toe nie. Nee, nou is die Bybel heeltyd
op die pad. Soos wat die woord onderweg na Emmaus in Jesus
se hart was toe Hy met die twee medereisigers daar in Lukas 24
gepraat het, is die uitdaging nou om die Skrif op elke lewenspad
te laat saamreis. En om God vars te ervaar met ’n hart wat lewend gemaak is vir sy nuutste bewegings. Nou is daar weer diep
nuwe roerings van die Gees. Sy nuwe winde waai. Sy vure brand.
Sy skryfwerk gebeur. Wanneer sy koninkryk sigbaar deurbreek
en verlore eiendom tuiskom, bruis daar weer opgewondenheid.
Wanneer mense rus vind aan sy voete, borrel vreugdeliedere
vanuit ’n nuwe hart. God-musiek weerklink nou al hoe meer.

Ek is meer as my woorde
Om Jesus te volg, verander ’n tydelike bestaan in ’n ewige! Mooi woorde
betower die hart, maar ware dissipelskap verower die siel.
– Francois Botha

My gewaarwordings, gevoelens en diep verlangens na God is
’n inherente deel van my menswees. ’n Boek van Antonio Damasio het my gehelp om dit beter te verstaan. Damasio is ’n
breinwetenskaplike wat wêreldberoemd is vir sy studies oor be42

978-1-4316-0879-9.indd 42

2014/03/25 12:14:22 PM

Jy kan ’n verskil maak

wussyn en emosies. In sy boek The Feeling of What Happens:
Body and Emotion in the Making of Consciousness toon hy aan dat
bewussyn hand aan hand met gevoelens loop. Ons emosies
vorm ons bewussyn. Ons hoef nie eers te begin dink voordat
ons bewus is van wat gebeur nie. Damasio sê daar’s verskillende
vlakke van bewussyn. Onder andere is daar ’n proto-self, wat
alle prosesse in ons liggaam onbewustelik monitor; ’n kern-bewussyn wat bewus word van enigiets rondom ons sowat 500
millisekondes nadat dit gebeur het; asook vlakke van bewussyn wat met taal, geheue en ons rede te make het. Ons bewussyn
kan egter bestaan sonder taal of geheue. Mense wat aan alzheimersiekte of geheueverlies ly, kan immers ook bewus wees
van gebeure. Vir Damasio loop bewussyn en emosies egter hand
aan hand. Beide is saam aanwesig of afwesig.
Emosies is maniere om ons te help om blitsvinnig te handel
sonder dat ons alles elke slag hoef te deurdink. Indien iets of
iemand ons bedreig, sal ons emosies en die gepaardgaande chemiese stowwe wat dadelik in ons bloedstroom vrygestel word,
ons laat reageer op hierdie gevaar. Emosies, of die ervaring daarvan, is ligjare vinniger as ons denke. Ons emosies help ons om
te veg of te vlug. Maar ons denke help ons weer om emosies te
verwerk. Ons denke gebeur baie stadiger as ons emosies. Terwyl
ons brein eers na sowat 500 millisekondes “bewustelik” begin
waarneem, neem dit ons denkende brein heelwat langer as dit
om te reageer, tot soveel as ’n twintigste van ’n sekonde.
Ons denkende brein verwerk ons ervarings, al onthou ons
alles in ons lewe in terme van emosies. In gewone taal gesê, ons is
diep emosionele wesens. Ons voel diep en onthou emosioneel. Emosies is die interne skakelaars wat ons tot aksie beweeg. Totdat ons
voel dat dit wat iemand met ons deel die waarheid is, sal geen
logiese argument ons anders oortuig nie. So vertel Caroline Leaf
in Who Switched Off my Brain? Ons denke volg altyd kort op ons
emosies se hakke. Ons ervarings vanuit die verlede speel ’n reuse
rol hierin, al gebeur dit onbewustelik. Daarom dat ons moet sorg
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dat blinde emosies nooit die oorhand in ons lewens kry nie. Want
hulle is blitsvinnig en soms lewensgevaarlik.
Ons emosies is bedoel om ons te laat oorleef, nie om ons lewe
oor te neem of eksklusief te bestuur nie. Wysheid is om te weet
ons skuld ons emosies altyd ’n tweede, goed deurdagte opinie.
Wysheid is om toe te laat dat die Here ons denke verander en
vernuwe op die spore van Romeine 12:1-2. Ons moet met wysheid
voel, dink en doen. Ons wil is altyd sterker as ons gevoel, al
gebeur dit stadiger. Hoor mooi: Ons is nie uitgelewer aan ons
emosies nie. Dan sou ons soos ’n golf op die see heen en weer
gegooi word deur wisselende gemoedstoestande. Goeie denke
keer ongesonde, destruktiewe gevoelens. Tog kan ons nooit ons
emosionele, geestelike self ontduik nie. Ons is deur die Here aanmekaargeweef om altyd ook diep te voel en te ervaar. Hy het ons
as geestelike mense geskep wat nie tot rus kom voordat ons in
Hom rus vind nie. Ons is ontwerp vir leef én voel saam met God.
Ons is sy wandelende verteenwoordigers. Ons is die oppassers
van sy aardse tuin. Ons is mense wat ’n hemelse hartoorplanting
beleef het. Nuwe bloed vloei in ons are. Nuwe gevoelens bruis
in ons harte. Daarom moet ons leer om ons denke en gevoel by
mekaar uit te kry. Ons moet leer om diep te voel en diep te dink.
En om te praat sonder woorde.

Op soek na “die dieper lewe”
To serve God implies to wait on his instructions, not to give it
to Him.

Christene smag na dieper ervarings met die Here. Wie weet
hoeveel keer het ek al mense dinge hoor sê soos: “Ek soek meer
van God in my lewe.” Of: “Ek verlang na ’n dieper wandel met
God.”
Toe begin ek fyner luister na die musiek wat ons graag in
kerke sing. Elke tweede lied handel oor ’n diep hartsverlange na
44
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God, een wat onvervuld is in vele se harte:
“Open the eyes of my heart, Lord.”
“Neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer.”
“I long to see you, Lord.”
“Show me your love.”
“Terwyl U ander seën, Heiland, seën nou ook my.”
“My al is op die altaar en wagtend op die vuur.”

Dit klink of baie gelowiges voel soos daardie wildsbok van die
psalms wat heeltyd in die woestyn ronddwaal en soek na water.
Nooit loop hulle dit raak nie. Iemand verskuif die waterbronne
elke keer tot ver buite hulle bereik, of so iets. Vele gelowiges soek
na “iets diepers”. Iemand wat op pad was na ’n kerklike konferensie oorsee het by geleentheid vir my gesê: “Ons dink daardie groot kerk in die VSA gaan vir ons die antwoord bied wat
ons nie hier in die kerk kry nie.” Feit is, die meeste mense voel
hulle loop die dieper lewe voor God mis en dat hulle na nog
meer soek, wat hierdie “nog meer” ook al mag wees.

“Die dieper lewe” begin met ’n diep wete
Om ’n dissipel te wees, maak jou nie ’n “hero” nie; dit maak jou af hanklik van jou enigste Hoop in Jesus, deur Hom blindelings te volg.
– Skillie J Botha

“Ek ervaar God nie as ek bid nie,” sê iemand onlangs vir my.
Terwyl ’n stukkie navorsing van George Barna in my kop opduik wat sê dat sowat 50% mense God glad nie in eredienste
beleef nie, dink ek dat ek met presies dieselfde tipe vrae worstel. Daarom dat ek soveel dinge in die verlede beproef het wat
hierdie “dieper” lewe sou waarborg. Ek was by gebedsontbyte,
saamtrekke, kampe, kursusse, kongresse, eredienste, spesiale
dienste, tentdienste, retraites en persoonlike sessies. Ek het boe45
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ke gelees, video’s gekyk en na CD’s geluister. Saam met Marta
van Lukas 10 moes ek egter ontdek my soektogte gaan uit van
die verkeerde veronderstelling. Saam met Maria moes ek ontdek
Hy is lankal hier. Hy is nie eers hier as ek Hom persoonlik beleef
nie. Ek sien Jesus nie eers as ek dink ek sien Hom nie. Hy IS hier.
Punt. Sy waarborg is dat Hy by sy mense is al die dae tot aan die
einde. Niks kan my skei van Hom nie, soos wat Romeine 8:31-39
bevestig. My rede en my denkende kop moes dit eers hoor. Nee,
ek moet dit elke dag opnuut hoor, want ek ly aan vergeetagtigheid en geestelike geheueverlies. My kop moet hierdie feit oor en
oor hoor én glo. My wil moet hierdie kennis omhels voordat my
hart saamklop. ’n Diep wete van God se nabyheid is die geheim
van die Christelike lewe. Die wete dat ek in Hom is en aan Hom
behoort, oorroep alle gevoelens wat ek het, of dalk nie het nie.
So lank as wat ek my soeke na iets diepers net aan my gevoelens of belewenisse vasmaak, gaan ek ’n onstabiele staan-en-valgeloof hê. So lank as wat ek dink my gevoelens moet elke keer die
Richterskaal tot by tien druk as ek bid of as ek aanbiddingsmusiek sing in ’n erediens, gaan ek ’n slagoffer wees. Gevoelens is
nie ’n liniaal waarmee ek die Here se afstand van my af meet nie.
Ek hoef ook nie hierdie afstand te meet nie. Hierdie afstand is
reeds bekend. DAAR IS GEEN AFSTAND NIE! Christus is hier.
Ek moet maar net saam met Elisa se slaaf in 2 Konings 6 die skille
van my oë laat afval. Dan sien ek dat diegene by ons meer is as
dié wat by hulle is. Saam met Maria moet ek elke dag hardloop
vir die ereplek aan Jesus se voete met die vaste wete: Hy is hier.
Hy het kom kuier. Ek kan net rus by Hom. Hoe meer ek myself
in hierdie kennis oefen, hoe meer begin ek Christus “sien” in die
geloof. Nou en dan breek diep ervarings van sy nabyheid ook
intens deur. Maar die regte soort gevoelens volg net as ek diep
bewus is dat Jesus Immanuel is. Hy is God met ons (Matt 28:20).
Ook wanneer ek niks voel nie, is ek steeds geborge in die Here,
want aan hierdie kant van die graf leef ek in geloof. Eers aan die
ander kant wissel dit vir altyd.
46
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Tussen reeds en nog nie
Dissipels van Jesus verstaan die verskil tussen kerk en klub.
– Alwyn Carstens

Daardie diep sug na God en na ’n dieper belewenis van sy krag,
liefde en nabyheid moet gebou word op die regte kennis, naamlik dat Hy by ons is. Hierdie kennis is onontbeerlik. Tog vat
dit nooit die dieper smag na God weg nie. Hoor weer, hierdie
smag na God is lewenslank. Terwyl dit 100% waar is dat Jesus
die ware Brood en Water is wat ons honger en dors vir altyd
wegvat, soos wat Johannes 5-6 vertel, is dit ook waar dat die Gees
hierdie diep sug na God in ons harte lewenslank brandend hou,
soos wat Romeine 8:23 leer. Ons is aan’t loop en aan’t leef op die
hoogspanningsdraad tussen reeds en nog nie. Ons is reeds by
Jesus, maar die volheid wag nog op ons. Saam met Paulus in
Filippense 3 jaag ons die volmaaktheid na asof ons dit kan gryp.
Ons hardloop gedurig in God se arms in. Ons wil Hom omhels.
Ons smag na nog meer van God se nabyheid, selfs al is sy liefde,
oorvloed en krag reeds in ons midde.
Nooit sal dissipels van Jesus by ’n punt in hulle lewe kom waar
hulle sê: “Ek het genoeg geloof,” of: “Ek is heilig genoeg,” of:
“Ek beleef die Here voldoende” nie. Jy noem sulke opmerkings
arrogansie. Nooit arriveer Jesus se mense finaal aan hierdie kant
van die graf nie, al weet ons ons het nou reeds die ewige lewe!
Nóg Paulus, nóg Johannes het ooit met sulke oordadige selfvoldaanheid geleef. “Groot” gelowiges, wat meen hulle is verder
op die geloofsreis as die res van ons, het dalk sulke misplaaste
idees om hulle eie beuels mee te blaas, maar gewone dissipels
soos ons is steeds onderweg. Ons leef in geloof, nie in aanskoue
nie.
Soms ervaar ons God so intens dat ons saam met Thomas
Aquinas, daardie groot Middeleeuse teoloog, wil uitroep dat ons
God so diep beleef het dat ons nie woorde oorhet om oor Hom
47
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te praat nie. Of soos Job wat net kan swyg ná sy belewenis van
God se openbaring. Egte Godsbelewenisse maak jou stiller, nie
luidrugtiger nie. Die bewussyn van God se grootheid plak jou
tong aan jou verhemelte vas en laat jou soos Jesaja aan sy voete
neerval. Diep ervarings van die Here moet nooit verwar word
met arrogante getuienisse nie. Of met aangeplakte emosionaliteit wat soms gepaardgaan met kerklike aanbidding nie. Ware
gevoelens van God lei tot stilte. Dit ruk die vals maskers van ons
af en laat ons nakend voor Hom staan.
Soms tref windstiltes ons geloofslewe. In sulke tye wil ons
dan saam met Martin Luther praat oor Deus absconditus, die afwesige God. Op een van sy af-dae het Luther juis gesê God is nie
hier nie. Hy is weg. Tog is hierdie gevoel van afwesigheid juis
ook ’n eerlike gevoel! Enersyds beleef ons sulke “afwesigheidgevoelens” omdat ons te veel godsdienstige kougom-stories glo
dat “groot” gelowiges heeltyd diep kontak met die Here beleef.
Wel, die goeie nuus is dat die ware geloofshelde van die Here ook
stryd en vreemde windstiltes ken. Soms beleef reuse soos Martin Luther twyfel-oomblikke. Gewone gelowiges soos ons is dus
nie uit pas as ons dieselfde tipe stryd as hy en vele ander ervaar
nie. Ons is dan juis aan’t leef. In sulke tye is dit egter die Gees
wat ons dieper innooi op God se roete.

Emosies raak stomp
’n Dissipel deel uit wat hy en sy gekry het. Om dissipel te wees, kos
moed. ’n Dissipel is ’n voetewasser.
– Roelf Opperman

“Ek word nie genoeg geestelike kos by my kerk gegee nie,” sê
iemand nou die dag in ’n geselskap. “Net babas word gevoer,” reageer ’n ander persoon dadelik. Toe gaan sy voort: “As ’n vyfjarige
kind steeds met ’n lepel gevoer word, flikker daar gevaarligte.”
Net daar tel sy haar Bybel op en sê vir die geestelik uitgehongerde:
48
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“Hier is jou geestelike kos. Neem, eet, lees en groei!”
Inderdaad is God se Boek ons daaglikse spys en drank. Saam
met Esegiël of Johannes moet ons God se woorde gereeld eet. Dit
sal ons laat groei in die Here. Dit sal ons volwasse in ons geloof
maak. Ook sal dit help dat ons die regte geestelike gevoelens
omhels.
Gevoelens omring al ons belewenisse, soos wat ons reeds
gesien het. Helaas is ons brein lui en verkies al die ou bekende
paaie en ervarings wat diep in ons koppe verpak is. Om energie
te spaar en om ons te help oorleef, gebruik ons brein hierdie ou
“kaarte” van die werklikheid gedurig met of sonder ons toestemming. Daarom dat ek aldag sê ons brein is nie outomaties
ons vriend nie. As ons nie bewustelik en aanhoudend ingryp en
ons gedagtes gevange neem in die Naam van die Here nie, soos
wat Paulus in 2 Korintiërs 10 skryf, wag daar moeilikheid op ons.
Ons brein het immers deur die jare kaarte van ons belewenisse
opgebou en gestoor, kompleet met ons reaksies hierop, en gebruik dit graag as kompas in nuwe situasies. Daarom word ons
spoedig die slagoffers van ons eie onbewuste kopkaarte – tensy
ons in die Here se Naam ingryp op ons gedagte-patrone.

Daardie groot blindheid
Discipelschap is Jezus volgen op de plek waar je bent.
– Dick Westerkamp

Die navorsers Merim Bilalic, Peter McLeod en Fernand Gobet
het interessante studies onderneem onder skaakspelers deur
aan hulle verskillende skaakborde te wys met wedstryde wat
binne drie of vyf skuiwe ’n skaakmat-resultaat sou hê. Hulle
het agtergekom dat selfs van die mees gesoute skaakspelers die
eerste oplossing wat hulle raakgesien het op die skaakbord gebruik om ’n soortgelyke tipe skaakspel te analiseer waar slegs
een skaakstuk se posisie verander is. Die meeste skaakspelers het
49
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moeilik, of baie stadiger, ’n nuwe oplossing raaksien. Hulle brein
het onmiddellik ’n ou bekende roete gekies. Daarom praat hierdie navorsers van die “Einstellung Effect”. Hulle het bevind ons
kopkaarte maak ons blind vir nuwe moontlikhede en oplossings.
John Maynard Keynes sê tereg: “The difficulty lies, not in the
new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify …
into every corner of our minds.”
Omdat dit ons brein se werk is om ons lewens so voorspelbaar moontlik hou, sal dit altyd aan daardie gedagtes en emosies
voorkeur gee wat oorbekend aan ons is. Dalk is dit een van die
redes hoekom ons so ervarings-honger in die kerk is. Om oor en
oor dieselfde gesprekke te hê en dieselfde emosies in dieselfde
kerklike ruimtes te ervaar, kan maak dat ons afgestomp raak. Alles raak later so voorspelbaar as wat kan kom. Ons weet presies
wat om te verwag. Ekself het byvoorbeeld agtergekom ek kan
nie vir 30 minute op ’n keer elke aanbiddingslied wat in die kerk
gesing word met oortuiging saamsing en ervaar nie. My emosies het eenvoudig net nie daardie bandwydte nie. Ek stomp
partykeer af vir oorbekende dinge. Om dieselfde rede is sommige mense op “auto pilot” in ander fasette van hulle geestelike
lewe.

Nuwe verpakkings
Dissipelskap is om in iemand se lewe in te bou op so ’n manier dat hy
dit nie dadelik agterkom nie, maar as hy terugkyk, sien hy dat hy net
soos Jesus begin dink en optree.
– Woema Ryan

Ons hoef ons nie aldag skuldig te voel as ons nie ewe diep beleef
wat ander mense beleef tydens Bybelstudies, preke, aanbiddingsgeleenthede of kerklike kampe nie. Ook hoef ons nie sleg
te voel as ons moeg geluister is na dieselfde soort preke oor dieselfde temas nie. Voordat jy my verkeerd verstaan, natuurlik is
50
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die evangelie se basiese inhoud ewig en orals dieselfde. Maar dit
mag nie aanhoudend in uitgediende slaappil-verpakkings versprei word nie. Kom ons sê dit eerlik vir mekaar: Sommige aanbiedings van die Goeie Nuus hier in ons dag het so voorspelbaar
en vervelig geword dat kerke orals leegloop. Dit voel kompleet
asof alles in sommige godsdienstige kringe op “auto pilot” gebeur. Krimpende eredienste is wie weet hoeveel keer die gevolg
van verveelde, afgestompte en ervaringshonger mense wat nie
oor en oor dieselfde kan hoor, sing of nogmaals ervaar nie. Verveeldheid met oorbekende dinge is een van die misgekykte redes
vir ’n vuisvoos godsdiens by vele mense!
Onontdekte skatte wag egter in die Skrif om opgediep te word.
Nuwe skatte van die Woord lê verpak in vele onontginde tekste
en in vars nuwe gesprekke, preke en saamkuiers hieroor. Mooi
nuwe ervarings van die Here se genade wag op ons elkeen. Dis
nou te sê, as ons die moed het om van die ou bekende hoofpaaie
af weg te draai waar almal oor en oor dieselfde godsdienstige
praatjies hersirkuleer en dieselfde ou skuldgevoelens in stand
hou. Wanneer ons die diepte van God se Woord en die rykdom
van sy skatte, waaroor Paulus so jubel deur die hele Efesiërbrief,
begin opsoek, wag daar dieper ervarings van die Here op gewone gelowiges soos ons. Nee, ons hoef nie kunsmatige, oppervlakkige emosies na te jaag nie. In die Woord en aan God se voete is
daar oorgenoeg nuwe genade, blydskap en vreugde.

Begeer liefde
Dissipels van Jesus is duur gekoop. Hulle groei; bedien God se versoening; getuig en leef in God se beloftes.
– Chris de Beer

Wat sou gebeur as ons begin om daardie emosies te koester
wat God wel in ons lewens verlang? Ek moet erken in my stukkie van die wêreld het ek nog nie veel mense ooit hieroor hoor
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praat of nadink nie. Hoe kry ek die regte emosies, daardie soort
wat God in my lewe wil hê? Wel, die Bybel is nie onduidelik
oor die feit dat die liefde loshande wen nie. Ons is gemaak én
oorgemaak om lief te hê. Agape, daardie liefde waaroor die Nuwe
Testament skryf en wat God vir ons het en ons vir mekaar moet
hê, is egter nie net ’n emosionele gevoel nie. Agape is ten diepste onvoorwaardelike lojaliteit. Agape word vanuit ons nuutgemaakte wil aangevuur. Agape gebeur wanneer ons die Gees toelaat om sy skoonskrif bo-oor ons wil en emosies te skryf. Agape
is nie van die regte gevoelens afhanklik nie, maar dit lei altyd
tot die regte gevoelens. Daarom dat ons selfs ons vyande kan
lief hê, oor wie ons aanvanklik geen goeie emosies koester nie.
Anders sou ons hulle nie ons vyande genoem het nie, maar ons
vriende. Agape word eers geleef en later gevoel. Die oorsprong en
gerigtheid van agape is God self. In Hom is liefde gesetel. Sy soort
liefde is mededeelsaam en opofferend. Jesus is die sigbare bewys hiervan. Sy aardse lewe van self-prysgawe, lyding en dood
is agape in lewende lywe.
Agape is ’n diep hunkering na God. Agape se brandstof is daardie nimmereindigende begeerte na nog meer van die Here se
lewe in ons. Van begeerte gepraat, ek het grootgeword met dié
woorde in my ore: “Jy mag nie begeer nie.” Begeerte het vir my
altyd ’n negatiewe konnotasie gehad. Kerkmense begeer nie. Net
sondaars doen dit. Dis seker hoekom ’n vriend, toe ons eenkeer
by ’n mooi motor verbygestap het, so ewe opgemerk het: “Ek begeer nie daardie kar nie; ek begeer net ene wat soos dit lyk.” Begeertes was hartsake, en ons is geleer uit die hart kom daar slegte
dinge. Daarom dat ons nie begeer het nie … al het ons!

Begeer meer
Dissipelskap se grootste uitdaging is verhoudings, en verhoudings is
moeilik in ons eeu. Dis vandag makliker om SMS’e of e-posse te stuur
as om oor te ry na iemand toe en by ’n tafel te sit en gesels. Dissipelskap
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is verhoudings – ’n verhouding met Jesus en ’n verhouding met jou
vriend.
– Janlu Kuyler

Hier’s die ding: Begeerte is nie altyd per se reg of verkeerd nie.
Die vraag is wie of wat elke begeerte aandryf, en wat die gerigtheid hiervan is. Helaas het ons verbruikersgedrewe samelewing
vasgeval in materiële begeertes. Ons is eindelose verbruikers
wie se geluk afhang van al daardie dinge wat ons nog moet
hê. Dis nou te sê as ons die “evangeliste” vir hierdie leefwyse
glo. Ek praat nou van die advertensiewêreld. Ons inkopiesentrums beliggaam vir baie mense “what it means to be happy, fulfilled, and flourishing”, aldus James Smith in Desiring the Kingdom. Te midde van die blink uitstallings in die winkelvensters
wat die “goeie lewe” op verskillende maniere uitstal, word sommige mense se begeertes vir ’n wyle vervul … totdat ’n volgende
een op die toneel verskyn.
Wanneer die Gees sy wil in ons laat seëvier, wen nuwe begeertes. Nuwe harte, nuwe oë, nuwe gesindhede is gelyk aan diep
nuwe hunkerings na God. Om by Jesus te wees, is om meteens in
’n radikaal nuwe wêreld te wees. Toe ons kop aan KOP in Jesus
vasgeloop het, het alles verander. Terloops, hierdie ontmoeting
was noodlottig. Ons ou self het doodgegaan. By die kruis is hierdie ou mens van ons inderdaad ook begrawe. ’n Nuwe mens het
direk ná hierdie begrafnis opgestaan. Saam met Jesus het ons
nuwe lewe daar begin. Ons het nou splinternuwe harte waarop
die Gees skryf. Ons is nou in staat om diep te voel en na God
te smag. Ons wil God en ander mense liefhê. Ons is herbou en
herbedraad vir liefde, God se soort liefde. Ons harte klop daarom
vuurwarm as ons sy liefde ervaar en doen.
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Kweek die regte gevoelens
No cosmetics here: Discipleship is the result of a fatal head-on
collision with Jesus. One’s old self dies while a new person is
raised up.

Om diep te voel, is om waarlik mens te wees. Nog meer, om reg te
voel, is om iemand na God se hart te wees. Hoe voel ek reg? Wel,
deur die regte gevoelens te bedink en my lewe heeltyd hierop te
rig. Hoor weer: dit gaan oor regte denke en die rig van my lewe
hierop! Van regte gevoelens gepraat: Daardie gevoelens wat die
Here in my lewe verlang, is sy vreugde en vrede.
Die gevoelens wat ek in my lewe vertroetel, wen uiteindelik.
Hoe meer ek haat en bitterheid kos gee, hoe groter groei dit in
my. Later sien, hoor en beleef ek net bitterheid, negatiwiteit en
woede. Dit waarop ek my gedagtes rig, word uiteindelik deel
van my menswees. My kop weet immers dat dit wat ek by die
hekke van my denke inlaat vir my belangrik is en gee hieraan
voorkeur. As ek dus heeltyd destruktiewe of negatiewe gedagtes
in my kop toelaat, gee dit spoedig vorm aan my lewe. (Verstaan
jy nou hoekom negatiewe mense probleme soos muskiete na
hulle toe aantrek en nuwe moeilikheid om elke hoek en draai
raaksien?)
Hier’s die belangrikste beginsel as jy smag na nuwe gevoelens: Gerigtheid! Om reg te voel en reg te begeer, moet jy jou
lewe rig op Christus. Hy is die enigste Ware Noord. Jy stel jou lewe
in op Hom. Hoe doen jy dit? Wel, jy leer Hom nuut ken vanuit
sy Boek. Hoe meer jy sy Boek lees en oordink, hoe meer kom jy
agter wat Hom bly maak en wat nie. So mooi soos dit!

So voel jy reg!
Dissipelskap is om die lewe blindelings tegemoet te hardloop.
– Manie Botha
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Hoe meer jy in die Bybel lees wat vir Jesus saak maak, hoe meer
leer jy ook watter gevoelens jy moet kweek en koester. Hier is die
belangrikstes:
• Wees bly as verlore eiendom tuiskom. Dit wat Jesus die heel
blyste gemaak het, is wanneer sy Vader se verlore aardse
eiendom tuisgekom het. In Lukas 15 vertel Jesus drie stories
van verlore besittings van God wat weer teruggevind word.
Die storie van die verlore muntstuk, verlore skaap en verlore
seun vertel van uitbundige feesvierings wat begin as hierdie verlore item gevind word. Die engele sing en feesvreugde eggo deur die hele hemel. In Lukas 10 lees ek ook hoedat
Jesus uitbreek in lofgebede as Hy hoor hoe sy dissipels die
koninkryk van God suksesvol bekendgemaak het. Maar sy
grootste vreugde is dat God self die geheime van die koninkryk aan hulle geopenbaar het. Hyself het hulle name in die
boek van die lewe opgeskryf. Hieroor sing en dans Jesus.
• Vier uitbundig fees saam met die Here se familie. Wanneer
Jesus tussen sy dissipels is, is dit altyd feestyd. Skaars het Levi
aangemeld as die nuutste bekeerling, of Jesus eet saam met
hom en sy vriende in Lukas 5. Dieselfde gebeur met Saggeus
in Lukas 19. Jesus tref en trap mense nooit met hemelse genade nie; Hy kuier en bly. Hy doen die lewe saam. Hy loop ’n
ganse dag lank saam met die Emmausgangers om brood met
hulle te breek in Lukas 24 en om sy identiteit aan hulle bekend
te maak. Net hierna verskyn Hy in Jerusalem aan sy dissipels
met feeskos op die tafel! G’n wonder nie dat ’n feesmaal en ’n
bruilof die simbole van die nuwe wêreld van God is.
• Wees kwaad oor skynheiligheid. Jesus se emosies het altyd
opgevlam oor godsdienstige skynheiligheid. Wanneer godsdienstiges dooie wette op mense se skouers gelaai het wat
hulle self nie eens kon dra nie, was Jesus kwaad. In Matteus
23 ontplof Hy oor sulke valsheid. Ook was Jesus diep omgekrap wanneer sy dissipels die evangelie nie gesnap het nie,
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soos daardie dag toe hulle die ouers wou wegjaag wat hulle
kindertjies na Hom toe gebring het sodat Hy hulle seën.
• Beleef medelye met minderbevoorregtes. Jesus se medelye
was altyd tasbaar teenoor armes, weduwees, vreemdelinge
en randfigure. Sy diep medelye met die skare wat honger geword het terwyl hulle na Hom geluister het, het gemaak dat
Hy brood en vis vir hulle vermeerder het. In Lukas 14 moedig
Jesus ons aan om ons volgende fees te vier saam met die
armes, kreupeles, lammes en blindes. Dan hou ons nou reeds
fees in die voorportaal van die hemel. Doen dit en ervaar nou
reeds hemelse emosies.
Jesus se diep gevoelens, soos weerspieël deur die evangeliste,
is belangrike aanduidings van die prioriteite van sy aardse sending. Sy emosies het lyftaal geword wanneer Hy die tempel uit
diens stel deur al die tafels van die geldwisselaars op die tempelplein om te keer. Of as Hy tuisgaan in sondaars se huise. Sy
trane het Lasarus uit die dood uit gehuil. Sy lofdanse het die
hemel oopgesluit voor verlorenes.
Ons roeping en missie as dissipels is om voltyds op Jesus se
roete te wees. Ons fokus moet diegene wees op wie Jesus fokus.
Ons moet ons oë oophou vir verlore eiendom en bly wees as
hulle opgespoor word. Ons moet gereelde feesgeleenthede skep.
Ons moet dans en sing en brood breek saam met Jesus se mense.
Ons harte moet diep roer wanneer ander ly en ons woede moet
ontvlam oor skynheiligheid. Ons moet ons lewens rig op dit
waarop Jesus se hart gerig was toe Hy op aarde was. Ons diepste
gevoelens moet hierop gebou en verder gekweek word. Dan begeer ons reg.
Verseker moet ons nou die saligsprekinge in Matteus 5:3-12
(Die Boodskap) saamlees:
Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is.
Hulle sal definitief ’n plek kry in sy nuwe wêreld.
56
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Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaarkry
in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog.
Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker as ander
mense is nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe
wêreld aan hulle behoort.
Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te
doen wat God vra. Hy sal binnekort hulle verlange na Hom vir
altyd wegvat.
Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal
binnekort vir hulle wys presies hoeveel Hy vir hulle omgee.
Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het.
God sal sorg dat hulle Hom met hul eie oë sien.
Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal
sê dat hulle sy kinders is.
Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg
word omdat hulle doen wat God vra. Hy sal sorg dat daar vir
hulle plek is in sy nuwe wêreld.
Gelukkig is julle wanneer ander mense julle te lyf gaan, julle
slegsê en ’n klomp leuens oor julle vertel omdat julle my volgelinge is. Wanneer dit gebeur, moet julle sommer baie bly wees.
Spring op en dans rond van vreugde! Want dan wag daar ’n baie
groot beloning op julle in die hemel.
Wanneer hierdie dinge met julle gebeur, moet julle nie moed
opgee nie. Onthou: God se boodskappers het nog altyd deurgeloop onder ander mense se haat. Lank voor julle tyd is die
profete al vervolg.
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Dissipelskap-stories
Dissipels op die pad

– Liesel Krause-Wiid (wat nie net ’n predikant is nie, maar ook ’n
suksesvolle sakevrou wat dissipelskap in albei velde uitleef)
Hoe lyk ’n dissipel van Jesus? Jesus sê in Johannes 13:35: “As
julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van
My is.” Ek dink dissipelskap is om God se liefde vir die wêreld te demonstreer. Daar is ’n storie van ’n kaalvoet seuntjie wat een ysige winterdag voor ’n winkelvenster gestaan
het en na die lekker kos op die rak gestaar het. Sy kleertjies
was vodde en sy maer lyfie bewend. ’n Middeljarige vrou
het die seuntjie opgemerk en nader gestap. Sy het met hom
begin gesels en verneem van sy hartseer omstandighede.
Toe druk sy sy klein lyfie teen haar vas, neem hom aan die
hand en stap die winkel binne. Hy het vir hom iets gekies
om te eet en daarna het sy vir hom ’n warm baadjie en skoene gaan koop. Toe sy saam met hom na die bushalte loop, vra
hy: “Is tannie God?” Sy het net geglimlag en geantwoord:
“Nee, maar ek is een van sy kinders!” Die seun sê toe: “Ek
het sommer geweet tannie is deel van daardie familie!”
As student het ek verskeie dissipelskapkursusse bygewoon wat jou geleer het hoe om “siele vir Jesus te wen”.
Ek het baie vinnig agtergekom ek kan uit my eie iemand
probeer bekeer tot ek blou is in die gesig, maar as God se
Gees, die Heilige Gees, nie intree en die persoon met wie
ek praat se hart verander nie, sal ek nie een enkele siel vir
Jesus kan wen nie. In Johannes 6:63 sê Jesus dat dit die werk
van die Heilige Gees is om iemand lewend te maak, die
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mens self kan dit nie doen nie. Weergeboorte is iets wat die
Heilige Gees binne ons doen. Die Heilige Gees verander
ons. Dit is Hy wat ons denke vernuwe en ons kliphart met
’n vleeshart vervang. Dit is sy werking wat die sagte glans
van die liefde in ons lewe bewerkstellig! Ek en jy kan onsself
maar net beskikbaar stel as instrument in God se hand.
God rus ons toe om sy liefde vir die wêreld te demonstreer.
Dit het al dikwels gebeur dat iemand nadat ek gepreek
het vir my kom sê: “Liesel, dit wat jy gesê het, het my so
geraak,” dan besef ek dat ek dit nie gesê het nie of dit was
nie eintlik wat ek bedoel het nie, maar dan weet ek dit was
God aan die werk!
Iemand na aan my deel so ’n rukkie terug die kostelikste verhaal met my. Sy sê na baie jare kom ’n vriendin van
haar na haar toe en loof haar omdat sy haar so bygestaan
het tydens ’n huwelikskrisis jare gelede. Toe sy by die
vriendin wou hoor presies wat sy gesê het wat so baie
vir haar beteken het, antwoord die vriendin ewe kordaat:
“Jou woorde ‘Spring net op die Leeu se rug!’ het my lewe
verander en my bemoedig.” Toe sy wegstap, het sy besef sy
sou nooit so iets vir haar vriendin gesê het nie. Sy kon dalk
gesê het: “Vertrou net op die Leeu van Juda” of: “Gryp die
Leeu van Juda vas” met verwysing na Jesus, maar beslis nie
“spring op die leeu se rug” nie. Sy het besef God was aan
die werk.
As teologie-student het ek saam met ’n Christelike organisasie uitreikwerk gedoen tydens TUKS-week by Margate.
Terwyl al die studente gekuier het en die einde van die jaar
gevier het, het ons hulle vertel van Jesus. Teen die einde
van die week het ek een aand uitgeput gesit en wag vir die
bus om ons te kom oplaai. ’n Baie aantreklike, halfdronk
manstudent het hom langs my kom neerplak en lustig be59
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gin gesels. “Kan jy glo dat hier wraggies ’n klomp droë
Christene hier by TUKS-week is wat ons pret wil bederf
en wil preek vir ons, en dit na ’n baie harde jaar!” het hy
sinies gesê. Ek het doodstil gebly en net geluister. Min het
hy geweet ek is een van daardie “droë Christene”. Ek het
soos Petrus van ouds gevoel, wat Jesus verraai het.
Ek vermoed as ons eerder verhoudings gebou het met
ons medestudente en minder gepreek het, sou dit ’n groter
impak gehad het.

Van ’n Hindoe tot ’n
toegewyde Jesus-volgeling

– Tom Smith (wat saam met sy vriende Rhythm of Life – www.
rhythmoflife.co.za – gestig het om mense by te staan om ’n
spiritualiteit te ontwikkel wat die wêreld ’n beter plek maak)
’n Paar jaar nadat ons gemeente begin het, het ’n SuidAfrikaanse Indiër wat in ’n Hindoe-huis grootgeword het
deel van ons gemeenskap geword. Omdat hy nie in die
Afrikaner-kultuur of in ’n Christen-omgewing grootgeword
het nie, het hy ’n spieël vir ons geword. Ons vriend het ’n
fantastiese sin vir humor en kan lekker met sy kultuur spot.
Wanneer hy by winkels betaal het, het hy altyd die fooitjie
uitgewerk om met 99 sent te eindig. “Want dit is hoe hulle
ons Indiërs leer tel,” het hy glimlaggend gesê. “1.99 … 2.99
… 3.99 … ”
Gedurende Lydenstyd het ons gemeenskap almal van
iets gevas om ons voor te berei vir Paasfees. Party mense
het van sjokolade gevas, ander suiker en diegene wat dit
werklik ’n stappie vorentoe wou vat koffie. Ons vriend het
60
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egter nie die “cliffnotes” van hierdie moderne interpretasie
op vas gekry nie. So halfpad deur die Lydenstyd vra hy
by een byeenkoms hoe dit met almal se vas gaan en hoe
almal so vars en vrolik lyk. Toe kom ons agter hy baseer sy
vas op die lewe van Jesus. Hy het gelees dat Jesus 40 dae
gevas het, en as dit goed genoeg vir Jesus was, was dit goed
genoeg vir hom. Ons vriend het ’n intense kinderlike gehoorsaamheid gehad.
Hy wou hê ek moes hóm leer van dissipelskap, maar sy
toegewyde gehoorsaamheid en kinderlike opgewondenheid het mý aangespoor.
Ná Lydenstyd het ons gemeenskap begin voorberei vir
Pinkster. Daardie jaar het ons die boek Handelinge gelees.
Eendag vertel hy my: “Tom, I think I have figured out the
work of the Spirit.” Ek luister toe aandagtig.
“The Spirit is like the force in Star Wars.” Ek sê toe vir
hom dat die Heilige Gees veel meer as net ’n onpersoonlike
krag is. Ek het verduidelik dat die Heilige Gees ’n persoon
is wat binne elke gelowige woon. Hy raak toe uitbundig
opgewonde.
“Are you serious! That can’t be … why would the King
of the universe want to abide in me? This is amazing good
news!”
So ’n paar weke later sit ons weer in een van ons Pinkstergroepies. Ons vriend sê toe vir ons hy glo nou dat die
Here deur sy Gees binne-in hom woon en dat dit die ongelooflikste voorreg is. Toe draai hy na die groep: “Do you
all believe this?”
Die hele groep knik toe instemmend.
“Then … Why are you so stuck up and reserved?”
Ons vriend het verstaan dat die Goeie Nuus lewens
verander. Dat dit die tipe nuus is wat die wêreld omdraai.
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En dit is wat hy begin doen het. Ná Pinkster nooi hy my eendag na sy werk toe om gedurende etenstyd met ’n paar van
sy kollegas te kom praat. Toe ek daar aankom, sit ’n groep
in ’n kring. Wat my toe opval, was dat die meeste van hulle
skoonmakers was wat nooit deur topbestuur raakgesien is
nie. Hy het hulle egter raakgesien. Stadig maar seker het hy
deur sy opgewonde gehoorsaamheid mense begin raakleef
deur die krag van die Gees. In kinderlike toewyding het hy
ons geleer hoe om Jesus in ons alledaagse lewens te volg.
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#3
Ek het gehoor: “Jy moet jou lewe uitsorteer”
… maar nou ervaar ek

God maak my nuut
Op die vervoerband

Being church does not mean random access to some instant “feelgood” now & again. It is to unreservedly follow Christ’s “Be Good”
every day.
– Jan Venter

“J

y moet jou lewe uitsorteer!” Dit was ’n gunsteling frase
van ’n juffrou wat vir ons skoolgehou het. Op gepaste
oomblikke het sy dié woorde op ons losgelaat. Maar dit
was nie net hierdie juffrou wat gedurig op ’n uitsorteer-missie
was nie. Ou dominee het ook van hierdie uitsorteer-ding geweet. Wanneer hy die dag ernstig gepreek het, moes ons almal
uitgesorteer word.
Ek moet sê, ek het nog altyd gewonder hoe sorteer ’n mens
jouself uit. Vir ’n lang tyd het ek gedink dit werk soos met ’n
legkaart wat jy bou, waar jy eers die buitenste raam se stukke
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uitsorteer van die res en dit eerste aanmekaarsit. Daarna plaas
jy weer al die herkenbare stukke bymekaar en voeg hulle saam
totdat een of ander prentjie verskyn. Maar legkaart bou was
lekker, my juffrou se soort uitsorteer nie! Grootmense het hierdie
“uitsorteer”-woord net gebruik wanneer hulle kwaai was en ons
stout was … of verkeerd, sondig.
Later het ek toe begin dink die uitsorteer-ding werk soos ’n
vervoerband in fabrieke waar slim masjiene sekere onderdele
aanmekaarsit nadat dit geskei is van die res. Sorteerbande sorteer die regte onderdele uit en sit dit outomaties aanmekaar. My
probleem was dat ek net nie so mooi geweet het hoe doen ek dit
met myself nie. Terwyl ek nog hieroor kopgekrap het, het ek as
jong leraar spoedig besef dis nou my voltydse werk om mense
uit te sorteer. Toe iemand vir my sê ek moet die mense kom “fix”,
het ek besef ek staan nou aan die stuur van die plaaslike kerk se
uitsorteer-besigheid.

Godsdienstige uitsorteerders, of wat?
Forgiveness doesn’t need amnesia. It needs the heart of Christ.

Toe ek ’n gemeenteleraar was, het ek in my gedagtes mense gedurig op verskillende geestelike vervoerbande gesorteer. Sondaars en moeilikheidmakers is op ’n hopie geplaas. Diegene wat
nie meer kerk toe gekom het nie, was op ’n ander hopie, terwyl
“betrokke lidmate” eenkant gesorteer is. Laasgenoemde hopie
was ook altyd die kleinste.
Vir verskillende groepe in die kerk was daar verskillende uitsorteer-prosesse. Kerklose mense moes aangepraat word. Of soos
wat ’n ouderling eenkeer gesê het: hulle moes “behoorlik” vasgevat word. Net daar word ek toe ’n kerklike vasvatter ook! Praat
van ’n werksomskrywing: geestelike uitsorteerder en vasvatter,
alles in een! Een of twee van die “kerklos-gevalle” het darem ná
my uitsorteer-besoeke weer kerk toe gekom. Tog het dinge in die
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kerk min of meer normaalweg aangegaan. Niks of niemand het
noemenswaardig verander op ons gemeente se geestelike uitsorteerband wat ek van rooidag tot laatnag met ywer gedryf het nie.
Net as ek gedink het ons kry ’n paar mense op koers, was daar
tien nuwe probleme wat “uitgesorteer” moes word. Altyd was
sondaars in die meerderheid en “uitgesorteerdes” in die minderheid.
Pootuit en doodmoeg het ek van die een geval na die ander
in die kerk rondgejaag. Was iemand siek, het ek hulle hand vasgehou. Was iemand in ’n krisis, was ek daar om dit te help dra.
Moes ’n vergadering met gebed geopen of afgesluit word, het
ek my kant hardop gebring. Tussendeur was daar jeugaksies,
kommissies, preke, Bybelstudies, begrafnisse, troues en wat nog
alles wat ek aan die gang moes hou. Op ’n dag hoor ek egter toe
by iemand in die gemeente ek stapel geestelike dwarslatte voor
mense op waaroor hulle nie kan spring nie. Dit was ’n keerpunt
in my lewe. Stadig maar seker het daar vir my ’n lig opgegaan.
Ek het besef dat nóg ek, nóg almal wat ek so aandryf, oorloop
van vreugde en vryheid in die Here. Ons was diep godsdienstig, maar vlak gelukkig – of so iets!

Die dwarslat is te hoog
’n Dissipel is iemand wat nie maar net agter Jesus aanloop nie, maar
wat deur sy heerlikheid aangetrek word.
– Fred Louw

“Die dwarslat is net te hoog. Ek kom nooit oor nie.” Nee, dit was
nie ’n atleet wat hierdie woorde vir my gesê het nie. Dit was ’n
opregte man wat ernstig na die Here se wil gesoek het. Boonop
was dit onder my preke dat hy tot hierdie dwarslat-gevoel gekom
het. “As hierdie man dit nie maak nie, hoe op dees aarde staan
ander mense ooit ’n kans om oor die Here se dwarslat te kom?”
het ek gewonder. Terwyl ek lank hieroor getob het, vertel ’n sa65
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keman eendag oor ’n koppie koffie vir my ek help hom ook nie
juis op Sondagoggende in die kerk nie.
“Wat bedoel jy?” wou ek weet.
“Nadat jy die Tien Gebooie gelees het, sê jy elke keer daar is
tyd vir ons om in stilte na te dink oor ons tekorte en sondes, en
om met God hieroor te praat.”
“Ja … ” sê-vra ek huiwerig.
“Wel, ek het nog skaars begin dink, dan sê jy al weer amen. Ek
het ongelukkig nie so min sondes soos die res van die gemeente
nie. Jy sal my baie meer tyd as dit moet gee,” gaan hy voort.
Toe begin ek vir ’n slag regtig luister na gelowiges se stories
sonder om hulle nogmaals te probeer “fix”. Tot my verbasing
het ek ontdek vele toegewyde gelowiges voel dat hulle dit nie
maak op die Here se pad nie. Hulle steek dit maar net goed en
vroom weg vir die kerklike uitsorteer-kommissie. Tog het ek ook
’n mooi ding agtergekom. Dit is dat, ten spyte van baie se vrees
dat hulle die volheid van God misloop, hulle steeds getrou kerk
toe gekom het.
“Week na week wag daar eintlik net nog geestelike slae,” het
iemand eenkeer gewaag om sy Sondag-ervarings aan my te beskryf. Goddank, dit is nie orals die geval nie. Of hierdie stroom
getroues egter sal volhard, is ’n ander vraag. Nuwe navorsing
wys dat mense vinniger wegdraai van die kerk as ooit tevore en
dat eertydse getroues begin handdoek ingooi. In die titel van een
van Dan Kimball se boeke hoor ek al hoe meer mense wat sê: “I
like Jesus, but not the church.” Dit hoort nie so nie. Die ware kerk,
as liggaam van Christus, is ’n wonderlike gemeenskap. Dit is die
bruid van die Here. Dit is die appel van sy oog. Daar waar leraars
en gemeentes die Here liefhet, word gelowiges steeds opgebou.
Daar gebeur mooi dinge. Ons durf nie toelaat dat die Here se
mooi werke hier vervaag nie. Maar dan sal ons die dwarslat reg
moet stel.
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Te min, te laat
The more we control others the less we trust them.

As ’n jong leraar, en later ook as dosent in teologie by Tuks, het ek
so eerlik as wat ek kon begin nadink oor my geloofslewe. Dit was
nogal ’n skok agter te kom ek kon ’n groot deel daarvan opsom
met twee frases:
“Te min.”
“Te laat.”
“Te min, te laat,” het ek gereeld gevoel as ek op godsdienstige
terrein was. Of wanneer ek ’n geestelike boek gelees het. Of as
ek op ’n kerklike kamp was. Dan was ek alewig deel van die “te
min, te laat”-groepie. Nooit was die Here regtig tevrede met my
nie. Nie eens my beste pogings was vir Hom goed genoeg nie.
Soos wat een van ons politieke leiers in daardie tyd gedoen het,
het ek gedink God wys gedurig vir my vinger. Op sy weegskaal
was ek veels te lig. Ek het dit nie gemaak nie.
So deeglik was ek bewus van hierdie “te min, te laat”-gevoelens dat ek dit eenkeer selfs misbruik het toe my ma my gevra
het hoekom ek so stout is. Toe antwoord ek haar so ewe: “Ma,
daardie doopformulier, wat ons dikwels Sondae in die kerk aanhoor, sê dan ons is tot niks goeds in staat nie en tot alle kwaad
geneig.” Terwyl sy vir ’n oomblik onkant was met hierdie snelbal
van haar bekkige kind, het ek so ewe voortgegaan: “Ek kan dus
nie help ek doen verkeerd nie. Ek is dan tot niks goeds in staat
nie.” Maar my ma was gou weer op haar stukke: “Die kerk mag
dit dalk leer, maar ek gaan jou ten minste maniere leer!”

Geen kitsresepte nie
Heldeverering is nie dissipelskap nie. Eersgenoemde is om alles uit te
vind wat ’n mens kan oor iemand wat oënskynlik buitengewoon is, met
die doel om jou daarin te verlustig. Dissipelskap, daarenteen, is om alles
67
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moontlik te ontdek van Iemand wat asemrowend is en dan toe te laat
dat die ontdekkings jou lewe elke dag radikaal verander.
– Jan Venter

Dis nogal ’n ding om tot die besef te kom jy kan jouself nie uitsorteer nie. Wag, laat ek dit op ’n ander manier sê: Hierdie besef
is een van die belangrikste ontdekkings wat jy ooit voor die Here
moet maak. Die kerk kan jou nie uitsorteer nie. Ook nie jou pa en
ma nie. Of die juffrou op skool nie. Ons is magteloos wat onsself
betref. Ons dreig mekaar maar net met uitsorteer-sessies. Ons
wil graag anders wees. Dis ook reg en mooi so. Nie een van ons
wat die Here liefhet, wil gedurig in ons eie gemors rondlê nie.
Ons wil graag opstaan en nuut begin. Ons wil onsself regruk.
Die dilemma is net dat dit waaraan ons raak die geneigdheid het
om in probleme en sonde te verander.
Daar’s nie regtig iets soos drie maklike stappe of tien vinnige roetes na ’n nuwe self nie. Al bemark vandag se selfhelpghoeroes graag dat hulle mense kan help om hulleself te help,
help dit nie. Daar bestaan nie kitsresepte vir self-uitsortering nie.
Ons is nie robotte nie. Ons kan nie ge-“fix” word soos wat jy ’n
motor se enjin regmaak nie. Ons elkeen is eiesoortig aanmekaargeweef. Elkeen van ons is enig in ons soort. Ons is uniek bedraad. Ons vingerafdrukke en oogafdrukke is sakpas ontwerp,
spesiaal vir ons. Te midde van die sewe miljard ander mense hier
op terra firma is ons elkeen ’n eenmalige een-man-, een-vrou-, of
een-kind-vertoning. Daarom is daar geen kliniese regruk-resepte
in die Bybel wat ons slaafs op almal kan toepas en siedaar, skielik is ons reg en ge-“fix” en uitgesorteer nie.

Wat van ’n kortpad na die dieper lewe?
As die storms en slote van die lewe kom, moet jy jou oog op sy spoor
hou.
– Schalk Pienaar
68
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Van resepte gepraat, ek onthou hoedat ek in my matriekjaar
eendag op die trein geklim het daar aan die Oos-Rand om in
Pretoria ’n geestelike boekwinkel te gaan soek. Ek wou my lewe
regkry voordat ek gaan teologie swot het by Tuks. Ek moes “uitgesorteer” daar aankom. Toe loop ek die regte boekwinkel in die
middestad van Pretoria raak en koop ’n sak boeke met mooi titels
soos Die Oorwinningslewe en Power through Prayer. Opgewonde is
ek huis toe met al die antwoorde in my hand.
Ywerig het ek die volgende paar weke deur my wonderlike nuwe boeke gewerk. Een boek het verduidelik dat ernstige gelowiges vroegoggend moet bid, en verkieslik vir ’n uur op ’n slag. Dit
was ’n groot uitdaging, want ek is eintlik ’n nagmens. Maar die
boek se instruksies was duidelik: “Prayers that change the world
are prayed early in the morning!” Toe begin ek vroegoggende
bid nadat die wekker gelui het. Vir ’n paar oggende het ek beter
gevoel. Nee wag, ek het ietwat verhewe gevoel bo my maats wat
niks opoffer vir hulle geloof nie. Terwyl hulle lê en slaap, was ek
besig om aan die voorpunt van die stryd te bid. Maar toe verloor
ek ’n bietjie spoed. Een oggend het ek die wekker doodgedruk en
verder geslaap.
Daardie dag by die skool was ellendig. Ek het gefaal. Die
Here se hart was gebreek, het ek gedink. Die opkomende jong
gebedsheld van die Oos-Rand het skaamteloos uitgeklok na ’n
paar oggende. Al wat in my kop afgespeel het, was beelde van
die slapende dissipels in Markus 14 terwyl Jesus in Getsemane
alleen moes worstel. Skielik was ek Petrus se heel beste vriend.
En ek was nie trots daarop nie. Nogmaals het ek die volgende
oggend my plek vol gestaan. Nee, ek kon nie onthou wat ek gebid
het nie. Maar ek was minstens vroeg op my pos. Toe gebeur die
verslaap-ding kort daarna weer … en weer. Toe hou ek maar op
om in die oggende ’n uur vroeër op te staan. Dit het net nie gewerk
nie. My geestelike selfbeeld was op ’n laagtepunt. My droom om
’n tweede Andrew Murray te word wat herlewing afgebid het,
was daarmee heen. Tot vandag toe onthou ek dit, en tot vandag
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toe bewonder ek steeds al my vriende en kennisse wat getrou
elke oggend vroeg opstaan om die Here se Naam aan te roep.
Ten minste het ek geleer gebed werk nie volgens so ’n standaardresep nie. Daar is nie ’n “one size fits all”-gebedtegniek wat ons
almal moet aanleer en wat stipuleer dat al daardie gebede wat
om vyfuur in die oggend gebid word meer krag het as gebede
wat om agtuur in die aand gebid word nie.

As ek nie kan bid nie, dan bid die Gees
God loves us in spite of, not because of …

Dalk voel jy ook jy is die geestelike teleurstelling van die jaar of
die mislukking van die maand as dit by die Here se dinge kom.
Miskien het jy jouself ook al ’n paar maal aan die slaap gebid.
Of gesukkel om te konsentreer op dit wat jy in gebed met God
bespreek. Ek moet erken ek doen dit nou nog. Ek kry skaam dat
my gebede soms so vervelig is dat ekself nie eens kan onthou wat
ek vanoggend of gisteraand gebid het nie, wat nog te sê daardie
gebed by netnou se ete.
Gelukkig is ek en jy nie alleen as ons sukkel op die geloofsfront nie. Petrus, Johannes en Jakobus in Getsemane is regtig ons
beste vriende as dit by waaksaamheid in gebed kom. Ons slaap
gereeld saam met hulle terwyl Jesus alleen deur die doodsvallei
moet worstel om ons onthalwe. Iewers is ons almal ’n ronde nul
op ’n kontrak wanneer dit oor God se saak gaan. Iewers laat ons
Hom in die steek.
Tog is daar goeie nuus. En hierdie goeie nuus is regtig so
eenvoudig soos dat Jesus nooit vir Petrus-hulle afgeskryf het
na hulle indut-sessie in Getsemane nie. Hy het hulle elke keer
wakker gemaak. Al was Jesus jammer dat hulle nie enduit kon
volhard nie, het Hy hulle nie ewig hieroor verwyt nie. Jesus skryf
nooit sy volgelinge af nie – nie eens wanneer hulle aan die slaap
raak as hulle bid nie. Of wanneer hulle die wekker dooddruk nie.
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Of as hulle vergeet om te bid nie. Ook nie eens as hulle dit nie
regkry om te bid nie.
Toe ontdek ek op ’n dag Romeine 8:26. Sommer so onverwags
het dit gebeur terwyl ek eendag Bybel lees. Daar leer ek dat die
apostel Paulus veel meer genadig met homself was as wat ek met
myself is. In Romeine 8:26 skryf hy ons grootste swakheid is dat
ons nie weet hoe om te bid nie. Ek kon my ore nie glo nie. (Of is
dit my oë?) Dit is nogal ’n ding om te sê vir iemand van Paulus
se kaliber. Ek meen, dis darem nie ’n plaaslike leraar wat hierdie
probleem rondom gebed bely nie. Nee, dit is die grootste en
ywerigste kerkplanter van alle tye. Dit is die man wat 16 000 plus
kilometer te voet afgelê het vir die evangelie, vyf keer 39 houe
toegedien is deur die Jode; drie keer ernstige lyfstraf opgelê is
deur die Romeine en een keer gestenig is en vir dood agtergelaat
is ter wille van Christus wat hier skryf hy weet nie wat en hoe
om te bid nie. Wat ’n ontdekking en watter troos dat worsteling
en sukkel ’n onderdeel van ware gebed is. Gewone dissipels soos
ons moet dit eenvoudig hoor!

Lank nadat ek opgehou het, bid die Gees steeds
Lééf regtig iemand raak.
– Felicia Lategan

Hoekom het Paulus Romeine 8:26 geskryf as deel van sy grootste hoofstuk ooit oor die Gees se werk? Wel, hy het iets geweet
wat die meeste Christene vergeet het of nog nooit ontdek het nie,
naamlik dat die Gees die eintlike Bidder is. Hy is die grootste
voorbidder ooit. Boonop bid Hy elke keer deur. Hy word nie
moeg, verveeld of flou nie. Die Gees bid as ons uitasem raak. Hy
bid as ons kortasem is. Hy bid selfs as ons vol-asem is en as die
woorde vinnig oor ons lippe rol. Ook bid Hy nog lank daarna!
Die Gees is aan diens as ons van diens af is. Hy tree in as ons
uittree. Hy bid onophoudelik in ons plek. Hy hou die hemelse
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naelstring met God lewend. So ondervang Hy swak mense soos
ons se spartelende gebede. Hy is meer genadig met ons as wat
ons ooit met onsself is.
Dit was (en is nog steeds) ’n skok om Romeine 8 se woorde oor
die Gees wat namens my bid te lees. Dit sit so diep in my binneste vas dat ek God nie kan tevrede stel nie dat ek nog gedurig in
my kop hoor: “Skuldig, skuldig” as ek weer ’n gebedsessie gefaal
het. Of as ek nogmaals daardie “te min te laat”-brigade se impakspeler van die dag was. Tog is die Gees juis dan ook aan diens.
Nooit vat Hy af wanneer ek probeer afvat nie. Hy bly getrou.
Hy is die Here. Hy het ons lief. Hy het ons lief ten spyte van wie
en wat ons is, nie as gevolg van al ons geestelike prestasies nie.
Hy vat ons met al ons foute en tekorte. Hy bly met ons besig al
die pad. Nooit gee Hy op nie. Nooit nie! Hy sal nie toelaat dat
enigiets ons uit sy hand of die Vader se hand ruk nie. Praat van
’n greep van genade! Praat van ’n genadige God. Hy is enduit by
ons.

Vanaf ’n eerste bekering tot ’n tweede een
If you fall in love with a system or an institution you’ll soon
loose your capacity to challenge or change it.

Romeine 8:26 is een van daardie kanontekste wat alles in my
lewe stukkend geskiet het. Hierdie een vers was presies die regte
dinamiet op die regte tyd om my uit my godsdienstige vestings
te skiet waarin ek vasgemessel was. Ek het skielik gesnap God is
anders as my vooropgesette idees oor Hom. Hy is nie ’n despoot
met ’n sementagtige plan vir my lewe wie se hart breek as ek nie
sy bloudruk haarfyn uitleef nie. Hy is die God van genade. Hy is
nie onkant gevang as ek nie my eie idee van godsdiens haarfyn
uitleef nie. Of as ek nie langer kan (of wil!) voldoen aan ander se
verwagtings van hoe ’n “vroom godsdienstige” behoort te lyk
nie. Of as ek bepaalde godsdienstige sisteme nie langer probeer
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dien om ’n salaris te kry, of die “business as usual”-gebruike van
bepaalde instellings in stand wil hou nie.
Wat ’n ontdekking was dit nie dat God nie in ons klein godsdienstige boksies inpas nie. Dit was my tweede weergeboorte.
Ja, ek het Jesus die eerste keer ontmoet toe Hy my opgesoek en
my na sy kant van die draad toe oorgetel het. Maar ek het spoedig hierdie einste ontmoeting in vroom godsdienstige watte verpak en van Jesus ’n voorspelbare, godsdienstige Figuur gemaak.
Tydens my eerste bekering het ek my hart vir Jesus gegee en min
of meer aangegaan met my lewe soos gewoonlik. Ek kon eintlik
gedurende die week heel goed sonder Jesus klaarkom. Hy moes
my planne en ideale maar net op Sondae of tydens my stiltetyd
seën.
Na my eerste bekering het ek gedink ek moet die Here tevrede stel deur meer kerk toe te gaan, langer Bybelstudies te
hou, meer te bid, ’n paar ekstra preke elke week te luister, my
rockmusiek weg te gooi en net geestelike musiek te luister. Ek
het werklikheidsvreemd geraak. Alles wat verkeerd is met die
res van die wêreld was op my radarskerm. Ek het verander in ’n
sonde-kenner, eerder as ’n God-liefhebber. Voordat jy verkeerd
verstaan, dit is lewensbelangrik om die Bybel te lees, kerk toe te
gaan en sonde teen te staan. Maar dan moet dit deel vorm van ’n
verhouding met Christus en nie omdat jy dink gehoorsaamheid
aan God werk soos geestelike Voyager Miles nie.

Bekering twee lyk so …
As die wêreld se pyn skree en common sense sê nee, sal dissipels van
God bid en gee.
– Neels de Jager

Bekering twee het my oë geopen vir die God van verhoudings.
Van toe af het ek verskuif vanaf ’n professionele kerklike na ’n
gewone volgeling van Jesus. Na my eerste bekering het ek gedink
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die enigste manier om die Here te dien, is om “voltyds” vir Hom
te werk as ’n dominee. Ek het besef dat hierdie idee van voltydse
professionele werkers vir die Here (waarvoor net ’n uitgesoekte
klein groepie gewoonlik kwalifiseer) ’n mensgemaakte skepping
is. Dit het oorgeloop in ’n diep vryheid om Hom net lief te hê. Dit
wat ek reeds vanaf dag een was, naamlik ’n voltydse volgeling
van Jesus, maak sedertdien al hoe meer sin en realiseer genadiglik
ook meer en meer. Nou snap ek dat ek voltyds in God se diens is.
En dat dit niks te make het met my beroep of my werksure nie.
Bekering twee is die Here se pad wat my verander vanaf ’n
geestelike “fixer” na iemand wat intensioneel aanwesig is in Jesus
se Naam. Ja, ek het geleer om doelbewus aan diens te wees vir
Christus. Net dit. Ek leef nou met die verwagting dat Hy mense
verander. Daarom dat ek aanhoudend uit sy pad staan sodat Hy
kan doen wat net Hy kan doen, naamlik om mense met sy liefde
aan te raak. Nou is ek slegs ’n gewone reisgenoot saam met ander
op Jesus se pad. Meer as ooit is ek nie skaam om te bely dat ek
Hom liefhet nie, maar meer as ooit verstaan ek ook dat ander nie
lewelose objekte is wat my uitsortering of “fixing” benodig nie.
Bekering twee verskuif my aandag toenemend vanaf kerk na
koninkryk. Ek is nou nie meer so behep met al daardie dinge wat
ten alle koste moet “werk” in die kerk nie. Of met vrae soos hoe
om groter kerklike betrokkenheid onder mense te kry nie. Ek
het geleer God het ’n totaal ander telbord as die een waarmee ek
my ná “bekering een” besig gehou het. Vir Hom gaan dit oor rus
aan Jesus se voete en oor impak, nie oor geestelike instandhouding van godsdienstige instellings nie. Impak gebeur veral in die
daarwees tussen niekerklikes, stukkendes, eensames, verlorenes,
gieriges, rassiste, kapitaliste, “losers”, wenners, en wie ook al.
Tydens my eerste bekering het ek gedink dit gaan oor watter kerk
die grootste geestelike soutmyn in stand hou. Of wie se getalle,
geboue en begrotings die blinkste is. Nou begryp ek al hoe meer
dit gaan meer oor ons lig wat in die donker moet skyn en ons
sout wat smaak elders moet gee. Die kerk wen groot wanneer die
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kerk oorkant die straat aan diens is.
Bekering twee verander my manier van kyk en my manier
van praat. Ná bekering een het ek ongehinderd voortgegaan met
my ou tipe gesprekke. My praatjies het steeds dieselfde inhoud
as tevore gehad. Bedoelende, die lamppale het steeds die meeste
temas vir my gesprekke ingelui. As almal om die braaivleisvure
negatief was oor die toekoms, het ek dit in stereo herhaal. Ek het
dieselfde probleme raakgesien as almal en daaroor gepraat. Ek
was maar net meer godsdienstig hieroor. Maar nou leer die Gees
my om sy werk tussen die lyne en ook in die donker raak te sien.
Nou leer ek om die beste van almal te verwag en met hoop te
leef. Nou sien ek dat God se nuwe wêreld op my wag. Nie dat ek
dit elke dag ewe maklik regkry om anders te praat en te kyk nie,
maar dit is die nuwe uitdagings op die geloofspad.
Bekering twee bevry my al hoe meer van my beursie. In die
eerste fase van my geloof het dit oor my formele dankoffers
gegaan wat ek so een keer per maand in ’n blitsvinnige saketransaksie kon afhandel by my plaaslike kerk. Die res van die
maand, as iemand my om enige vorm van hulp genader het, kon
ek wegkom met die moeder van alle geestelike verskonings: “Ek
kan nie help nie, want ek gee by my kerk.” Nou is die uitdaging
soveel anders. Nou vra die Here elke dag alles! Nou is my tyd,
my energie, my geld, my hele lewe in diens van die Here. Nou
kan Hy enige oomblik op my knoppie druk om te gee, te deel, te
bid, te dien. Nou loop Jesus heeltyd in vermomming op my pad
in die vorm van armes, huismoles, werkloses …
Bekering twee leer my kleiner is groter en voor is agter. Aanvanklik wou ek net groter dinge vir die Here doen. Toe ontdek
ek dat Hy my eintlik net toelaat om hierdie “groter” dinge te
doen omdat Hy my nog nie met kleiner dinge kan vertrou nie.
Jesus is op rekord dat ware grootheid in kleinheid geleë is. En
dat voor agter is en sterk swak. Alles is andersom en onderstebo
in die koninkryk. Regtig! Alles is agterstevoor. Soos vele ander
gelowiges het ek Jesus nie regtig geglo op hierdie punt nie. Ek het
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tydens bekering saam met die res van die kompeterende godsdienstiges gehardloop vir voor, meer, groter, beter, sterker, vinniger, hoër, magtiger, wyer … Maar Jesus se oefenveld is kleiner,
minder en swakker!
God is nie vasgevang in daardie spasies wat ons ewe vroom
herdoop het tot “die huis van die Here” nie. Ook is Hy nie ingeperk tot daardie belydenisse waaroor kerke veg en skeur nie.
Nog minder is Hy ’n gevangene van die hoeveelheid water wat
ons oor iemand gooi (of nie gooi nie) as ons hulle doop. Of oor
die grootte van hulle lyf as hulle die dag gedoop word, hetsy in
baba-vorm of grootmens-vorm. Ook is Hy nie in ’n hoek geverf
oor die seksualiteit-vraagstukke van ons dag nie. God is die
Almagtige. Hy is die Here van hemel en aarde. Hy is so vry dat
Hy dit kan hanteer as ons anders doop, nagmaal hou, kerkgaan,
getuig, of wat ook al.

Minder godsdiens in ruil vir meer impak
The gift of the church to a broken world, is to teach her members to love
people and creation radically like Jesus did; that is discipleship.
– Marinda van Niekerk

Dit was nogal ’n groot ontdekking om te besef die Here werk
anders as wat ek dink. Wag, laat ek dit reg sê: Hy is anders.
(“Werk” klink darem net te veel na bekering een se tipe taal.) Dit
was tegelyk ’n skok en ’n bevryding om te ontdek my “tweede
bekering” was ’n detoks van ’n stuk godsdienstigheid wat my
eintlik net vromer sonder groter impak gemaak het. Dit is presies
wat godsdiens met mense doen. Dit verhoog jou godsdienstige
gedrag en uiterlike vroomheid, maar verlaag jou impak vir God.
In Kolossense 2 se soort taal maak godsdiens dat jy nie raak nie,
smaak nie en nie aanroer nie – egter sonder dat dit jou van binne
af nuut maak. Jy lyk en klink en gedra jou maar net vromer as
party ander mense. Dis eintlik al. Jy wil net nie sonde sien, hoor
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of daaroor praat nie. Verder is jou lewe dieselfde as die res. Sulke
godsdiens verander jou in iemand wat ander rondom jou gedurig meet en weeg. Jy sit hulle graag op die selfgemaakte skaal
van godsdienstigheid en beoordeel hulle op uiterlike dinge, soos
hulle klere, kleur, voorkoms, taal en gedrag. Die goeie nuus is
dat God dit glad nie doen nie. Hy meet ons aan ons binnekante
eerste. Hy kyk altyd na ons harte.
Wat ’n vreugde om te ontdek God is nie heeltyd op ons hakke
met ’n nuwe lys van tien dinge waaroor ons moet skuldig voel
voor die son ondergaan nie. Voordat jy my verkeerd verstaan:
Die Here hou niks van sonde nie. Hy en sonde is nie bure nie.
God hou nie daarvan as ek oorkant die straat by die Vyand gaan
kuier en daardie mense se leefstyl begin naleef nie. Maar Hy het
effektiewe medisyne vir sy kinders se sondepyne. Jesus is die
groot Geneesmiddel hiervoor. Hy staan vierkantig in sonde se
pad. God sien Hom eerste raak as Hy na elkeen kyk wat in Jesus
glo. Daarom dat Hy oordadig genadig met ons is. Jesus het die
wêreld se verskil kom maak. Hy is God se Een-Man-antwoord.
Hy is die enigste Lig toe die donker gewen het. Hy is ware Lewe
toe die dood gedreig het. Jesus is alles. Hy is oorgenoeg. Hy is
meer as genoeg as ek slaap, faal, val, feil, misluk, struikel, duik,
huil, lê, bloei, worstel, wegloop, afdwaal, te min doen en dit al
weer te laat doen.
Jesus is nie ’n resep nie. Hy is nie drie vinnige stappe tot redding nie. Hy waarborg nie maar net ’n plek vir jou in die hemel
as jy doodgaan nie. Nee, Hy is redding, nou al. Jesus is ’n lewende Persoon. Om Hom te ken, in Hom te glo, Hom aan te neem, tot
bekering te kom, redding te beleef – of hoe jy dit ook al verwoord –
is om in die Ewige Lewe in lewende lywe vas te loop. Dan gebeur lewe. Jesus sorteer jou nie vinnig op die godsdienstige
vervoerband uit voordat Hy aanbeweeg na ander wat Hy ook
nog moet “regruk” nie. Hy is die lewende Heer wat jou kliphart
uitkap en dit vervang met ’n hart van vleis en bloed. Hy blaas
God se asem terug in jou. Hy maak jou ’n nuwe mens. Nee, Hy
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verander jou nie ’n hartelose godsdienstige masjien wat slaafs
op God se instruksies reageer nie. Hy maak jou nuut! Hy wil
nie hê jy moet jouself probeer uitsorteer nie. Dan sit jy later met
onnodige skuldgevoelens opgeskeep as jy misluk. Of met misplaaste selftevredenheid as jy dink jy slaag. Jesus is regtig genoeg.
Hy is meer as genoeg.

Gebed en leef raak makliker … en lekkerder
Dissipelskap is om Jesus daagliks vanuit ’n vars verhouding op opwindende en uitdagende paaie te volg.
– Frikkie Coetzee

Die geestelike leier William Temple het eenkeer opgemerk:
“When I pray, coincidences happen; when I don’t, they don’t.”
Hierdie Goddelike “toevallighede” gebeur meer en meer tydens
bekering twee, want gebede is nie meer gelyk aan iets soos strafpunte (wanneer “te min, te laat” inskop) hier aan my kant van
die draad nie. Nee, gebed kom nie noodwendig makliker nie,
maar dit gebeur wel meer spontaan. Nou is my gebede al hoe
meer gesprekke met ons hemelse Vader. Ja, Hy is heilig en ek
is nietig, maar Hy is nogtans ’n Vader wat naby is. Hy hoor en
verhoor. Hy verskoon en kyk by al my gemompel verby tot diep
in my hart. Boonop bid die Gees eindeloos beter as wat ek ooit
self kan probeer. Dit troos my. Dit maak nuwe deure oop. Dit
laat hoop weer dryf. Tussen die lyne en in die mees onverwagse
oomblikke word Goddelike genade sigbaar en voelbaar.
Ek het ontdek in die regte lewe is Goddelike skatte om elke
hoek en draai te vind, soos wat Jesus in Matteus 13 vertel. Hemelse
skatte lê rond in doodgewone saailande. Tussen gewone mense
in normale situasies is die Here se stem hoorbaar. Dis maar net
ek wat God se stem probeer inperk het tot formele godsdienstige
byeenkomste. Dis ek wat gedink het ek moet Hom gaan bekendstel aan die “regte wêreld”. Tog is Hy lankal reeds daar –
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vandat Hy die wêreld geskep het, om presies te wees. Ek moet
die Here maar net inhardloop en kyk wat Hy in die regte lewe
aan’t doen is. Dan moet ek dit net agterna begin doen!

Dissipelskap-stories
Dissipels doen sake anders

– Nico van der Merwe (Eienaar Eduplex)
Aan die begin van elke nuwe finansiële jaar moet ons besluit oor die toestaan van verhogings aan ons meer as 300
werknemers. Dit is nooit ’n maklike besluit nie, want dikwels wil vrees ons besluite oorskadu. “Ja, maar sê maar nou
net die nuwe jaar is nie so goed soos die vorige een nie?”
Jakobus 1:5 sê as jy wysheid kortkom, moet jy die Here
vra. Ek bid toe en vra die Here om my te help en te wys wat
ons moet doen, want Jesaja 58 spook by my, veral, vers 3 wat
sê ons laat die mense wat vir ons werk nog harder werk …
en vers 10 wat sê as jy wil hê die Here moet jou antwoord,
moet jy jou wy aan diegene wat honger het.
Die idee om ’n een-tot-een-gesprek met ons laags besoldigde werkers te hê, kom toe by my op.
“Ruth,” vra ek. “Hoeveel kos jou vervoer jou elke maand
en hoeveel mense is van jou salaris afhanklik?”
“Ongeveer ’n derde van my salaris word spandeer aan
vervoer en ek sorg vir sewe mense, meneer,” antwoord sy.
Ek’s geskok.
“Wat eet julle, Ruth, behalwe pap en marog?” vra ek. Dis
mos hulle stapelvoedsel, dink ek trots.
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“Vleis, meneer” antwoord sy terwyl die trane oor haar
wange rol.
“O,” antwoord ek. “Watse vleis, en hoekom huil jy?”
“Ek huil omdat niemand nog ooit genoeg vir my omgegee het om vir my te vra nie. Ons eet hoender, meneer.” Ek
voel soos ’n rot. Ruth werk al 15 jaar vir my.
“Ja, ja,” sê ek ergerlik, “ons eet almal hoender, maar wat
eet julle oor naweke?”
“Ons koop Vrydae ’n hoender, meneer.”
“En die res van die naweek? Braai julle dan?” vra ek.
“Ons eet die hele naweek van die hoender, meneer …
Sondag eet ons wat oorbly met sous,” sê Ruth.
Toe huil ek … en ek besef dat die Here saam met my huil,
want Hy hoor die geroep van die werkers in die lande. Toe
praat ek met Lydia, en Petrus, en Shiela, en Johanna en …
en ek staan beskaamd. Sommige personeellede se salarisse
het ek meer as verdubbel, téén die advies van my vriende
en “raadgewers”. En toe vat die Satan ons aan … “Julle
kan dit nooit bekostig nie! Julle gaan bankrot speel!” Ons
besluit toe dat ons die Here gaan vertrou om te voorsien en
dat ons eerder sal ondergaan deur die regte ding te doen as
om sukses te bereik in ons eie en die wêreld se oë, maar faal
in die Here se oë.
Dit was 11 jaar gelede, en ons maatskappy het met meer
as duisend persent gegroei … in baie moeilike tye. Hierdie
jaar het ek die oefening herhaal en my seun as uitvoerende hoof genooi om ook in te sit. Weer het ons gesit met trane in ons oë. Weer het ons geweet wat om te doen. Weer het
vrees ons laat twyfel en weer het die Satan ons aangevat,
maar weer het die Here ons versterk en ons gelei om die
regte ding te doen … deur sy genade. Weer was Hy getrou
en weereens het Hy voorsien.
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So het ek oor die jare geleer om anders na my besigheid
te kyk. Miga 6:8 sê: “Mens, die Here het jou bekend gemaak
wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy
liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou
God.” En as die vrees my pak, hou ek vas aan Jesus se woorde in Matteus 8:26: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?”

Dissipelskap laat jou een van die grootste boetes
ooit in Australië met wysheid in die oë kyk
– André van Oudtshoorn (Perth Bible
College en leraar Baptistekerk, Scarborough)

Moet ons aangaan? Is dit die moeite werd? So vra die klein
gemeentetjie in Scarborough mekaar. Hulle sukkel om die
kerk aan die gang te hou sonder ’n predikant, musikante,
families of jongmense. Die gemiddelde ouderdom van die
klompie wat nog daar is, is bo 70. Daar is nie eers genoeg
vrywilligers om ’n bestuursgroep te vorm nie. Dis dalk die
beste om die deure stil toe te maak. So sterf kerke mos in
die sekulêre wêreld: “Not with a bang, but a whimper.”
En tog. As die kerk nie kan oorleef nie, besluit die klompie oumensies, kan dit ten minste vrolik sterf. Al die opofferings in die verlede het nie gewerk nie. Miskien is dit
tyd om die kerk terug te gee vir die Here. Radikaal terug te
gee. Van nou af, besluit hulle, hoef niemand meer enigiets
in die kerk te doen nie, tensy hulle dit regtig wil doen. As
niemand dit geniet om koffie ná die erediens te maak nie, is
daar nie koffie nie. Werkroosters funksioneer slegs as daar
te veel mense is wat dieselfde dinge wil doen.
En toe begin werk die Here onder die groepie, soos Hy
81
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gewoonlik maak wanneer ons ophou om vir onsself jammer te voel en Hom begin geniet vir wie Hy is, wat Hy
vir ons gedoen het, en wat Hy nog steeds vir ons en deur
ons wil doen. Hulle pak allerhande nuwe dinge aan. ’n
Klompie besluit om Sondagaande kos te maak en dan
“backpackers” en mense van die gemeenskap uit te nooi
vir ete en ’n kort evangelisasiediens. En die kerk begin ’n
naskoolsorgsentrum en kleuterdansgroep en …
Toe kom die probleme …
Allerhande mense begin by die kerk opdaag. Jongmense
en straatmense. Die bure langs die kerk begin grom. Die
huise in die omgewing is baie geld werd en hulle hou nie van
die soort mense wat die kerk trek nie. Skielik tref ’n bom die
kerk. Die stadsraad laat weet dat die gemeente onmiddellik al haar aktiwiteite, buiten die Sondagoggenddiens en
dienste op Kersfees en Nuwejaar, moet staak. Indien die
kerk dit nie doen nie is daar ’n onmiddellike boete van
$1 000 000 asook ’n verdere $125 000-boete vir elke dag dat
die bevel geïgnoreer word. Al die verskillende aksies van
die kerk kwalifiseer, volgens die stadsraad, nie as godsdienstige aksies nie.
Gebed. En aangaan. Want die Here se liefde kan nie beperk word nie. En die gemeente vrees nie meer toemaak
nie, want die kerk is mos die Here s’n.
Die duiwel oorspeel partykeer sy hand. Die boete is groot.
Baie groot. So groot dat die media skielik belangstel. ’n TVstasie besluit om ’n program oor die hele petalje te maak.
Tydens ’n onderhoud met die bure vlieg die buurman en sy
vrou mekaar woes in die hare voor die kamera. En ’n ander
buurman kom sê hoe moeilik hierdie buurmense eintlik
is en hoe die kerk glad nie pla nie. En ander mense vertel
hoe die kerk se werk hulle lewe geraak het. Koerantartikels,
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radio-onderhoude, beide in Australië en oor die wêreld
heen volg. Duisende mense teken ’n petisie wat pleit vir die
kerk se reg om mense in woord en daad met Jesus se liefde te bedien. Verskeie kerke, van charismatiese groepe tot
Roomse gemeentes, stuur boodskappe dat hulle vir die gemeentetjie bid.
Die stadsraad hou egter voet by stuk. Kerkwees beteken
net ’n erediens. Niks meer nie. Die enigste uitweg is hofsake en groot geld. Of ’n nog groter God. ’n Appèl na die
staatsombudsman lei tot ’n mediasieproses. En skielik …
Die kerk kan aangaan!
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#4
Ek het gehoor: “Jy moet iets agter jou naam hê”
… maar nou verstaan ek

God gee vir my ’n nuwe identiteit
Kry net eers iets agter jou naam

To serve God implies to wait on his instructions, not to give it to Him.

“K

ry iets agter jou naam!” Hierdie woorde het ek al
dikwels gehoor. Toe ek onlangs by ’n funksie luister
na ’n spreker wat die lof besing van iemand wat
“iets” agter sy naam het, wonder ek vir ’n oomblik weer wat dit
beteken. Maar gelukkig nie vir lank nie. Die spreker het spoedig
begin uitwei oor al die kwalifikasies en prestasies van die persoon oor wie hy praat. Toe begryp ek mense met baie grade,
groot salarisse en reuse poste is diegene wat “iets” agter hulle
name het.
’n Ruk gelede kom gesels ’n jong outjie met my wat pas klaar
is met skool. Hy het spanning met sy ouers beleef. Maar dit was
84
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nie tipiese ouer-kind-huismoles nie. Allesbehalwe. Sien, hierdie
jongmens wou voltyds betrokke raak by ’n Christelike hulporganisasie, maar sy ouers het gesê hy moes eers iets agter sy
naam kry voordat hy vir die Here werk. En dis nie asof hulle
onverskillig teenoor God staan nie. Eers was ek omgekrap dat
hierdie ouers hulle kind in ’n blik probeer druk. Maar toe dink
ek by myself ek sou dalk dieselfde vir my kinders gesê het as ek
in hulle skoene was. Dis immers hoe ons grootgemaak is.
Om iets agter jou naam te hê, is sinoniem met sekuriteit. Dit
is my generasie se idee van ’n goed geleefde lewe. Mynhardt van
Pletsen, een van my jonger leermeesters wat deel is van ekerk se
span, vertel sy oupa se generasie het graag gesê dat as jy een of
ander vorm van tegniese opleiding het, is jy oukei. Toe kom sy
ouers se generasie met ’n nuwe weergawe hiervan, naamlik dat
jy iets agter jou naam moet hê, en verkieslik ’n tersiêre kwalifikasie by ’n universiteit of tegnikon. Kwalifikasies is steeds vir
baie mense die bewys dat jy “iets” met jou lewe reggekry het.
Mynhardt vertel dat die jonger generasies vandag sê jy moet
“connected” wees. Vir hierdie digitale generasie is mobiele sosiale netwerke lewensbelangrike platforms vir gesels, foto’s uitruil, leerervarings en algemene kommunikasie.

Daardie CV; daardie Facebook-proﬁel, en al die res
“You can’t follow Jesus by standing still.” Die maklike pad is net aan
die begin geteer.
– Koos Jonker

Toe ek nadink oor daardie “iets agter my naam”-sindroom, besef
ek dat ek my lewe lank hieraan gemeet word. (Vermoedelik jy
ook!) Dikwels moes ek ’n Curriculum Vitae of CV instuur wanneer bepaalde poste of posisies by universiteite ter sprake was.
As ek iewers optree as spreker vra die mense dikwels ’n CV aan.
CV’s is bedoel om indrukwekkend te wees. As jy vir een of an85
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der werk aansoek doen, wen diegene met die beste CV’s loshande. As jy iewers praat en die persoon wat jou bekendstel vat
langer om jou CV voor te hou as wat jy praat, het jy dit gemaak!
As jy mense skoonboul met jou ritse toekennings, oorkondes, optredes, publikasies en wat ook al, is jy in die voorste gestoeltes.
Jou posisie op die rangorde van die lewe hang vir baie mense
hiervan af.
CV’s is nie die enigste gedokumenteerde weergawe van dit
wat mense agter hulle name het nie. Onthou jy nog daardie besigheidskaartjies wat ouens tot ’n paar jaar gelede gereeld in jou
hand gedruk het? Vandag gebeur dit nog, maar nie meer so baie
soos vroeër nie. Wanneer jou besigheidskaartjie nie ’n beknopte
samevatting van al jou titels en posisies ingesluit het nie, was jy
uit. Dieselfde geld vandag dikwels ook wat betref jou Facebookstatus, of jou LinkedIn- en Twitter-profiele.
Van Facebook gepraat, navorsing van 2012 wys dat Facebookgebruikers sowat 21% van hulle tyd op hierdie platform wy aan
die instandhouding en opdatering van hulle eie profiel. Die
Britse Daily Mail berig op 9 September 2010 in ’n artikel “Facebook users are insecure, narcissistic and have low self-esteem”.
Dit is die gevolgtrekking van ’n studie in Kanada deur Soraya
Mehdizadeh van York University, wat daarop neerkom dat die
gebruik van Facebook die ekwivalent is daarvan om na jouself in ’n spieël te staar. Menslike narsissiste, wat heimlik verlief
is op hulleself, kyk gereeld hoe hulle vertoon op Facebook en
floreer volgens Mehdizadeh op vlak verhoudings terwyl hulle
egte warmte en empatie vermy.
Ons leef in ’n nuwe wêreld waar ons persoonlike profiel en
prestasies belangriker geword het as ooit. Daardie ideaalbeelde
wat ons van onsself skep, kry ’n lewe van hulle eie in ons CV’s en
die profiele op die digitale platforms wat ons gebruik. Natuurlik
is dit nie verkeerd om ’n CV of ’n LinkedIn- of Facebook-profiel te
hê nie. Die vraag is net of dit ’n kunsmatige, opgeblase beeld van
onsself weerspieël, en of die doel hiermee is om ons te laat goed
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voel oor alles wat agter ons name staan en wat ons alles in die
lewe “bereik” het. Verwag ons spesiale behandeling op grond
van ons indrukwekkende CV’s? Wil ons regtig vir almal probeer
bewys ons het “iets” met ons lewe reggekry?

Het Jesus ’n CV?
My “plan de vida,” my reason to live, is Christ.

Het Jesus ooit ’n CV gehad toe Hy op aarde was? Moes die dissipels Hom elke slag orals waar Hy opgetree het formeel bekendstel aan die hand van ’n ellelange CV? Wou Hy hê almal
moet weet hoe belangrik Hy is voordat Hy begin praat het? Ek
dink jy weet reeds wat die antwoord hierop is. Jesus wou niemand ooit beïndruk nie. Sy nederige geboorte en die stil jare in
Nasaret tot voor sy openbare optrede beklemtoon dit. God het
Jesus se identiteit in die openbaar bekendgemaak by sy doop.
Markus 1 beskryf hoedat Hy vanuit die hemel gesê het dat
Jesus sy geliefde Seun is oor wie Hy bly is. Maar God het nie op
daardie dag ’n lang CV van sy Kind voorgelees nie. Inteendeel,
Hy het direk met Jesus gepraat. In twee sinne het God vir Jesus
gesê hoeveel vreugde Hy aan Hom verskaf. Familietaal dus, nie
besigheidstaal, of prestasie-aangedrewe taal nie!
Nooit wou Jesus sy almag op goedkoop maniere ten toon stel
nie. Hy was nie sensasie-behep of magshonger nie. Sy eiewaarde was nie hierin geleë nie. Jesus se “CV” was sy eie diep insig
in sy identiteit as Seun van die ewige God. Ook het Jesus geweet
Hy is die Seun van die mens. In drie lydingsaankondigings in
Markus 8:31; 9:31 en 10:33-34 gebruik Hy juis hierdie term om
die hartklop van sy aardse sending mee te beskryf. As die Seun
van die mens vergeef Jesus sondes (Mark. 2:10) en doen Hy wonders (Mark. 2:2-8). En as Seun van die mens sal Hy eendag terugkeer in die heerlikheid van sy Vader en omring deur al sy engele
(Mark. 8:38).
87
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Jesus het geen agenda van sy eie hier op aarde nie. Die Johannesevangelie verduidelik vir ons Jesus is God se Gestuurde
wat sy Vader se wil tussen ons kom doen (6:38-40). Dit is sy identiteit. Hy is God se Geliefde en God se Gestuurde. Dis wie Hy
is. Jesus is die sigbare uitdrukking van God se liefdeshart vir
sy wêreld (3:16). Vir hierdie unieke sending is Hy reeds in die
ewigheid voorberei toe God alles in sy hande oorgegee het (3:35;
17:7). Jesus het toe reeds die reg om lewe te gee en te oordeel
ontvang (5:19-30). Die Vader het Jesus in die ewigheid ingeoefen
deur vir Hom alles te wys wat Hy doen en dit oorgelaat aan
die Seun om op presies dieselfde maniere op te tree. Dit word
bevestig as Jesus hier op aarde ewige lewe gee aan elkeen wat glo
(5:36; 6:32-40; 12:50). Of as Hy aankondig dat diegene wat nie glo
nie reeds onder die oordeel van God staan (3:18-20). Omdat Jesus
die betekenis van sy aardse bestaan gevind het in sy identiteit as
God se geliefde Kind en Gestuurde en nie in al sy prestasies of
die titels agter sy Naam nie, was Hy vol vrede en vreugde.

Daardie voetwassing as een van die hoogtepunte
op Jesus se “CV”
Jesus never said: “Father just told me this … ” or “Father just said I
must … ” He simply said “I do the will of my Father.” Go figure.
– Dries Lombaard

As ons vir Jesus sou vra wat is die hoogtepunte van sy aardse
bediening, bo en behalwe sy triomf aan die kruis oor alle magte
en ons verlossing daar (Kol 2:14-15), sou Hy sekerlik verwys na
die keer toe Hy sy dissipels se voete gewas het. Dit was nie iets
wat vername persone ooit gedoen het nie. Voetwassings was die
werk van slawe. Joodse slawe is egter so ver moontlik hiervan
vrygeskeld deur hulle Joodse eienaars.
Tog gaan Jesus in Johannes 13 op sy knieë voor sy dissipels om
hulle voete te was. Petrus weet dis ondenkbaar dat die Here sul88
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ke slawewerk verrig. Maar Jesus doen dit nogtans, want sy identiteit is uitgesorteer, soos wat vers 3-4 verduidelik: “Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van
God gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel
af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om
Hom vasgemaak.” Jesus weet van wie af Hy kom en na wie Hy
terugkeer. Daarom dat dit vir Hom geen probleem is om as Here
ook die werk van ’n slaaf te doen nie.
Jesus se voetwassing is ’n groot voorbeeld van hoe die nuwe
identiteit en leefwyse van sy dissipels gevorm en uitgeleef moet
word. Hy sê in vers 13-14 as Hy as Here en Leermeester hulle
voete gewas het, moet hulle dit ook vir mekaar doen. Hierin lê
die sleutel tot “significance” in die koninkryk van God. Ja, presies
hier! Eers wanneer ons ontdek wie ons in Christus is, raak ons
vry om te leef en te dien. Dan verloor ons ons aangeleerde inhibisies. Dan krimp ons soeke na erkenning en belangrikheid
drasties. Dan raak ons vry van ons “hang-ups” en ons nimmereindigende behoeftes aan dinge wat betekenis aan ons lewe moet
gee. Dan tel al die dinge agter ons naam, of die gebrek daaraan,
nie meer punte nie.

Vanaf “lang lyding” tot ’n betekenisvolle lewe
Aan die hart van dissipelskap staan ’n God wat jou nooi en sê: “Ek wil
jou vriend wees.”
– Ewald van Schalkwyk

In ons dag draai vele se lewens om die groot S-woord – SUKSES!
Sukses is sinoniem met geld, mag en besittings. Diegene met
die meeste van hierdie dinge agter hulle name wen. Tot my teleurstelling het ek agtergekom my geloof het jare lank nie veel
verander aan my najaag van daardie dinge wat die res van moederaarde se mense ook najaag nie. Tot my skok het ek besef ek
het geen ander agenda as om hard te werk en suksesvol te wees
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volgens dieselfde voorwaardes as die res van die mensdom nie.
My geluk is grootliks gedefinieer deur my “stuff”, en my ongelukkigheid deur die afwesigheid hiervan.
Vir lank het ek het my lewe gemeet aan daardie drie “lang Y”dinge waarvoor ons graag ly, naamlik dit wat ons kry, wat ons
ry en waar ons bly! Hoe meer van sulke “lang Y”-dinge jy agter
jou naam het, hoe beter! Altans, dis die mite wat die Opposisie
wêreldwyd smous. Hoekom het my geloof vir lank niks hieraan
verander nie? Miskien omdat hierdie sake nooit in die meeste
preke, Bybelstudies of geestelike gesprekke in my omgewing
op die radarskerm was nie. Nooit is ek geleer om deur die regte
geloofsbril na my planne en drome te kyk nie. Vele ander gelowiges rondom my het ook maar alte lustig meegedoen aan
die wêreld se “lang Y”-jaagtogte. Al waaroor die meeste godsdienstiges bekommerd was, was dinge soos die aanslag van popmusiek op jongmense. Of die duiwel en morele sondes. Of die
“agteruitgang” van die land. Maar vrae rondom ’n Christelike
identiteit was nie juis ’n groot gesprekspunt nie.
Die regte skuif vir dissipels is altyd daardie een weg van sukses af, wat veral gemeet word aan alles wat ek agter my naam
het, na impak in God se koninkryk. Maar dan moet ek eers my
identiteit en nuwe naam in Christus ontdek. Die Here definieer
impak nooit in terme van aardse bates nie, maar in geestelike
skatte. Vir Hom gaan dit daaroor dat ek my skatte in sy hemelse
bank bêre, daar waar motte en roes dit nie verniel nie en diewe nie
inbreek of dit steel nie. Impak gaan oor ’n lewe van toewyding en
diens aan God en ander. Maar hierdie skatte het slegs waarde as
dit daagliks gebruik word. Lewe in volheid gaan oor die uitleef
van my nuwe identiteit in Christus.

Moet ek nou al my ideale en CV’s weggooi?
I never want to run out of dreams; I just want to outrun them.
90
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Bekendheid: Wat is dit? Vandag se helde is môre vergete. Koerante wat vandag hoofnuus verkondig, is môre se weggooi-papier. En geld? Wel, dit hou nie vir altyd nie. Nogtans hardloop
ons ons stokflou agter sulke goed aan asof dit ewige betekenis
aan ons lewens sal gee. Aan die ander kant, in die “regte wêreld”
kan niemand sonder “stuff” soos geld, kos, klere en eiendom
oorleef nie. Om sulke dinge te probeer vermy, sal net nog meer
onsekerheid in ons lewens skep. Ons is immers biologies bedraad
om onsekerheid te vermy. Dit is ’n neurologiese feit. Een van die
primêre vrese wat elke volwassene se brein oorheers, is die vrees
vir onsekerheid, aldus breinkenner Gregory Berns. Ons kan dit
nie verdra dat ons nie weet wat die dag van môre inhou nie. Ons
wil onsekerheid ten alle koste vermy. Daarom emigreer party
mense na lande waar hulle “seker” kan wees van hul toekoms.
Ander raadpleeg waarsêers of lees die sterre, net om te weet wat
die toekoms vir hulle inhou. Niemand wil hulle eie sekuriteit
sommerso prysgee nie.
Moet ons ophou om te beplan vir die toekoms as ons Jesus
navolg? Mag ons nie ideale hê om ’n beter werk te hê, of ’n nuwe
huis te koop nie? Is dit verkeerd om dinge agter ons naam te
wil hê? Nee, ons mag! Dit durf net nooit ons lewens domineer
nie. Ons moenie “lang Y”-slagoffers word wat ly vir dit wat ons
ry, bly of kry nie. Dit wat agter ons name is, durf nie ons identiteit vorm of bepaal nie. As ons selfbeeld afhang van ons beste
foto’s op Facebook, ons nuwe kar, klere, werk of wat ook al, is
ons in dieper moeilikheid as wat ons besef. Dan vervul die Here
eintlik net die rol van ’n hemelse noodwiel in ons lewe. Hy weier
egter volstrek om hierdie plek in te neem. Hy weier om in enige
adviserende hoedanigheid ons van raad te bedien. Of om slegs in
noodgevalle en krisisse op te daag.
Ons mag ook met nuwe motors ry en in mooi plekke bly, mits
dit nie ons liefde vir die Here een druppel afwater, of ons harte
vir mense in nood toesluit nie. Of maak dat ons identiteit lê in
ons voertuie, huise, beroepe of besittings nie. Die sleutelvraag is
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waar ons identiteit geanker is, in onsself, of in Christus. Navolging van Christus gaan nooit oor self-behoud of self-vooruitgang
los van Hom nie. Sulke roetes is ’n langdurige geestelike narkose.

“Aha”-oomblikke vra risiko’s
Dissipelskap is wanneer jy wat voorloop Jesus se karakter so uitleef dat
ander volgelinge verby jou kyk en Hom raaksien en dan begeer om Hom
nog beter te ken.
– Benescke Janse van Rensburg

Dit was nogal ’n “aha”-oomblik vir my om Gregory Berns se boek
Iconoclast te lees. Hierin het ek geleer ons is van nature geneig om
sekuriteit en veiligheid te kies. In ’n ander studie is bevind dat
babas net met twee vrese gebore word, naamlik die vrees vir
harde geluide en die vrees vir val. Hierteenoor is vrees vir die
onbekende, asook vrees vir onsekerheid en vrees vir openbare
mislukking die dominante vrese wat elke volwasse brein beheer,
aldus Berns. Ons hou van die bekende: dieselfde roetes werk toe
en terug, dieselfde kos, klere, gesprekke, sitplekke in die kerk …
Bekende omstandighede skep geborgenheid. Hiermee is niks
verkeerd nie. Alles kan ook nie net heeltyd verander nie. Dan
ly ons spoedig aan “informasie-angs”, (“information anxiety”),
soos wat Richard Wurman die effek van nimmereindigende veranderings in die samelewing beskryf. Die probleem begin egter
wanneer ons ons behoeftes aan geborgenheid en veiligheid met
godsdienstigheid verwar. Wanneer ons dink dis godsdiens se
werk om ons terrein te “beveilig” of die bekende in stand te hou,
tree ’n laertrek-mentaliteit in. Dan verskyn daardie gevaarlike
tweeling genaamd Kontrole en Beheer op die toneel. Dan dwing
ons almal in ons eie “veilige” godsdienstige bane in en weier om
onbekende weë vir die Here te bewandel wat nie vooraf deur ’n
kerklike kommissie of vergadering getoets en “veilig” verklaar
is nie. Dan is die wagwoord “same old, same old”, dieselfde ou
92
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dinge oor en oor. Eers as almal presies soos ons lyk, praat, sing,
bid, kerk toe gaan, aantrek en ruik, is ons veilig. Vrees vir die onbekende in ’n godsdienstige gewaad maak van waagmoed verbode taal. Dit verban diegene wat sulke roetes volg tot aan die
rand van die kerk. Hulle pas nie in die “veilige” hoofstroom in
nie. Hulle laat mense onseker voel.
Numeri 13 vertel hoe die Israeliete hulle vrees vir die onbekende tot ’n opstand teen Moses verhef het. Dit was pas nadat
die 12 verspieders teruggekeer het met die nuus dat die Beloofde Land ’n gevaarlike plek is met reuse en sterk stede. Net daar
wou 10 van die 12 verspieders saam met die volk blitsvinnig
terugdraai. Hulle wou terugkeer na Egipte, daar waar hulle geslaan, mishandel en verguis is. Bid jou dit aan! Maar dis presies hoe vrees werk: Dit ontneem jou van die geleentheid om
jou ware identiteit en nuwe naam in die Here te vind. Vrees
maak dat die heel slegste bekende situasie jou enigste “veilige”
staanplek word! Dan sluk jy maar die ou bekende met al sy twak,
moeilikheid en doodsheid eerder as dat jy die waagstuk aandurf om die Beloofde Land binne te val – daar waar die Here se
lewe en oorvloed wag.

Geloofsrisiko’s
You can be obedient to God without truly loving Him, but never
the other way round.

Daar’s ’n risiko verbonde aan die ontdekking van jou Godgegewe identiteit. Dit vra dat jy onbekende terrein moet binnestap
saam met Moses, Josua en Kaleb. Dit vra dat jy by die reuse verbykyk na ons groot God wat agter hulle uittroon. Dit vra dat
jy die geloof sal hê om sonder ’n padkaart agter die Een aan te
stap wat self die Weg is! Om jou identiteit te vind, vra dat jy jou
vertroue in al daardie dinge agter jou naam, jou besittings, jou
spaarrekening, jou polisse en jou goeie beplanning sal laat vaar
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om die Here met jou ganse lewe, van A tot Z, te vertrou.
• Geloofsrisiko maak dat jy die Here dien as die enigste Padkaart, Pad en die finale Eindbestemming, alles in een!
• Geloofsrisiko maak ’n dramatiese verskuiwing vanaf jou
verstaan van Jesus as die Een wat saam met jou op jou pad
stap, na Hom as die Een wat self die pad is.
• Geloofsrisiko is die waagmoed om jou nie meer te bekommer
oor hoe jou lewenspad vorentoe lyk of wat jy alles agter jou
naam moet kry en nog moet bereik nie. Vrymakende geloof is
die waagmoed dat jy nie meer jou eie pad vorentoe haarfyn
hoef te ken of beplan nie. Wat saak maak, is dat jy weet Wie is
die Pad vorentoe. Waagmoed is om nie meer eksklusief van
jou eie of ander se strategiese beplannings afhanklik te wees
om die onbekende terrein te probeer gelykmaak voordat jy
die toekoms instap nie, maar om te weet Hy wat die Toekoms
is, en Hy wat die toekoms in sy hande vashou, stap saam.

Nuwe oë
Dissipels speel om in Jesus te wen, versus speel om nie te verloor nie.
– Jannie le Roux

Min mense bevind hulle op die Here se waagmoedige pad. Die
meerderheid kies 80% van die tyd vir die pad terug na veiligheid en sekuriteit. Trouens, as Moses daardie dag ’n stemming
gehou het toe die 12 verspieders teruggekeer het met ’n meerderheidsverslag en ’n minderheidsverslag, sou dit min of meer
’n paar miljoen teen drie gewees het dat die volk moet terugkeer
na Egipte toe.
Is jy verbaas dat demokratiese stemmings steeds die meeste
kerklike vergaderings, gemeentes en sinodes se voorkeur-manier is van besluitneming? Verstaan jy hoekom die kerk soms
so traag is om te waag of risiko’s te neem? Natuurlik is daar ook
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’n plek vir stemming en vir luister na die meerderheid, maar as
dit die meeste van die tyd gebeur, of as dit die standaard-manier van besluitneming in geloofskringe geword het, flikker
daar rooi ligte. Vele kerke bevind hulle presies hier. Hulle laat
alles oor aan vergaderings om “deurdagte besluite rustig te
neem”, soos wat ’n oud-kollega graag gesê het. Hulle bestuur
en beheer hulleself dikwels uit alle geloof uit. Vele kies doelbewus vir veilige godsdienstige geriefsones waarbinne hulle die
Here “ongesteurd” kan dien op ou bekende paaie. Tog is die Beloofde Land onbekende terrein. Dit is ongekarteer … vanuit ons
perspektief in elk geval. Dit vra “trail blazers” of verspieders
wat die waagmoed het om saam met Jesus daarheen te loop. Geloofsmoed is om te weet die pad vorentoe is onbekend, maar nie
die Here nie. Dit vra dat jy agter Hom moet aanstap en Hom
vertrou om daardie toekoms tree vir tree te laat ontvou.
Gregory Berns gebruik die woord “iconoclast” om daardie
klein groepie indiwidue te beskryf wat die waagmoed het om
die onbekende binne te stap en die wêreld andersom te laat
draai. Dis hulle wat hulle eie vrese in die oog gekyk het. Hulle
sien anders as die res. Terwyl ander eerste moeilikheid raaksien,
sien hulle nuwe geleenthede. Terwyl ander net donker wolke
raaksien, sien hulle hoedat die son se strale klein silwer randjies
rondom elke wolk verf. Terwyl almal sê dis klaar met ons, hoor
hulle in die geloof hoe sagte stemme die woede laat bedaar en
hoe ’n paar stukkies brood hongeriges help. En dan gaan doen
hulle dit. Ook is “iconoclasts” diegene wat ander aansteek met
entoesiasme, visie en moed om saam met hulle nuwe treë in
Jesus se Naam te waag. Hulle weet die Here se mense is nie gedoem tot ’n lewe van rondswerf in die woestyn nie. Of nog erger:
tot ’n terugkeer na die farao se Egipte toe nie. Hulle weet die
grootste vrees van mense is vrees vir die onbekende en vrees vir
openbare mislukking. Om anders te dink en anders te doen, vra
moed. Maar presies dit is nodig as ons Jesus enduit wil volg.
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“Bigger and better”: So gebeur ’n nuwe
naam en identiteit
Dissipelskap begin waar jy met leë hande voor God staan … .
– Herman de Kock

Ons nuwe naam en identiteit is geanker in Jesus. Sy twee woorde: “Volg My!” is die ABC en die XYZ van ons bestaan, en alles
tussenin. 1 Johannes 3:1 sê ons is kinders van God. Kinders
van God en dissipels van Jesus – dit is presies wie ons is. Ons
is navolgers van Christus vanaf die eerste oomblik dat Hy ons
roep. Ons word dit nie later in ons lewe nie. Jesus roep slegs
dissipels om agter Hom aan te kom. Daar bestaan nie iets soos
“gewone” Christene wat Jesus deeltyds navolg en ’n kleiner
groepie voltydse dissipels nie. Ook roep Jesus ons nie in die
eerste plek om ’n klomp dinge vir Hom te gaan doen nie. Hy
roep ons heel eerste agter Hom aan. Hy sê ook nie waarheen
nie. Hoor weer: Hy sê nie waarheen nie; Hy sê slegs agter Wie
aan! Al wat Jesus se uitnodiging insluit, is twee rigtingwysende woorde: “Volg My!” Hy nooi ons uit tot ’n voltydse verhouding met Hom. Hy vra van ons om onsself te verloor ten einde
Hom te vind. Hy verwag van ons om op te hou om Hom net as
Reisgenoot op ons pad te verwelkom. Hy wil hê dat ons eie pad
doodloop in Hom. In Hom word ons weer gebore. Ons staan op
in God se nuwe koninkryk.
In een van my gunsteling boeke, Love Does: Discover a Secretly
Incredible Life in an Ordinary World, vertel Bob Goff hoe hy en sy
seuntjie eenkeer die speletjie “Bigger and Better” gespeel het. Die
speletjie begin met iets van min waarde, soos ’n 20c-stuk. Dan
gaan klop jy aan iemand se deur en vra of hulle iets van meer
waarde wil verruil vir hierdie 20c. Dan vat jy weer dit wat jy
geruil het en ruil dit nogmaals op vir iets van hoër waarde. Die
doel van die speletjie is dat jy aan die einde van die dag dinge
van groter waarde moet hê as dit waarmee jy begin het. Dan
96
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pas Goff dit toe op Jesus en sê Hy speel ook graag “Bigger and
Better” met ons. Maar die spel gaan nie daaroor dat ons meer
geld, besittings of dinge het nie. Hy daag ons juis uit om dit wat
in ons eie oë saak maak en wat as waardevol beskou word in
die oë van die wêreld in te gooi in sy weergawe van “Bigger and
Better”. In Goff se woorde vra Jesus van ons: “Will you take what
you think defines you, leave it behind, and let Me define who you
are instead?”
Die gevolg is dat alles wat ons tot op daardie oomblik beheer
het, skielik hul houvas op ons lewe verloor. Ons nimmereindigende poel van behoeftes loop leeg teen Jesus. Hy is Bigger and
Better. Hy is alles. Jesus staan voor ons elkeen se deur en klop.
Hy is bereid om ons 20c-geloof te vat en te ruil vir ’n lewe van
vryheid en vreugde saam met Hom. Alles wat ons het in ruil vir
Hom. Dis presies wat Paulus in Filippense 3 skryf. Alles verwater
en verval in die lig van Jesus. In Hom is ons nuwe identiteit gesetel.

Voltydse volgers
In my rou eerlikheid, nie in my perfektheid nie, het ek God se diepste
liefde, genade en aanvaarding gevind.
– Maxie Kamalski

Die gevolg van ’n nuwe ontmoeting met Jesus is vryheid. Dit
is tot-rus-kom. Dit is ’n nuwe identiteit waar ek weet ek is gevind. Jesus is tevrede met my. Hy vat my van kop tot tone soos
ek is. Dan word ek ’n lewenslange dissipel van Hom. Van dissipelskap gepraat, in ’n Bybelstudie wat ek en Johan Smith pas
oor dissipelskap geskryf het, verduidelik ons die hart van dissipelwees as volg:
• Om deur Jesus self geroep te wees.
• ’n Lewende, lewenslange verhouding met Jesus, waar ek hoe
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•
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•
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•
•

langer, hoe meer beleef: “Vir my is die lewe Christus en die
sterwe wins” (Fil 1:21, NLV).
’n Voltydse, 24/7@365 (24 uur per dag, 7 dae per week, 365
dae per jaar) “commitment” om Jesus na te volg.
’n Alternatiewe manier van leef as dienskneg van die Here in
die teenwoordigheid van en saam met ander gelowiges wat
Jesus as hul enigste Here dien.
’n Lewe wat oorloop met liefde vir God en ander mense.
Daaglikse gehoorsaamheid aan Jesus.
Voltydse diensbaarheid aan Jesus se volgelinge, asook aan
mense wat Hom nie ken nie.
Die dra van ’n kruis agter Jesus aan. Selfsugtige behoeftes
word gedurig eenkant gesit en gekruisig in die lig van nuwe
prioriteite in die koninkryk van God.
’n Nederige lewe ter navolging van Jesus se eie voorbeeld toe
Hy tussen ons hier op aarde kom leef het.
Aanhoudende groei en vrugdra op die pad van die Here.
’n Lewe vol vreugde en blydskap in die Here se teenwoordigheid.

Mag ek nog ’n stukkie aanhaal:
Baie gelowiges dink hulle moet eers opgelei of geleer word
voordat hulle kwalifiseer as volwaardige dissipels van Jesus.
Hulle dink hulle moet eers ’n geestelike taakomskrywing ter
hand hê om te kan weet wat dissipelskap presies behels voordat hulle dit begin doen. Anders gestel, hulle dink jy begin die
geloofsroete as ’n “gewone gelowige” en later vorder jy tot ’n
“dissipel” van Jesus. Fout! Jesus roep slegs dissipels om Hom na
te volg. Bedoelende, van die heel eerste oomblik af dat daardie
woorde: “Volg My” in jou omgewing weerklink, is jy ’n dissipel.
Dissipelskap werk nie soos ’n spyskaart nie. Daar’s geen teks
in my Bybel wat sê daar’s verskillende “geloofs-geregte” waaruit
mense kan kies volgens hulle eie behoeftes en voorkeure nie.
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Daar bestaan nie iets soos ’n gemaklike, luilekker geloof vir
beginners; ’n ietwat moeiliker geloof vir middelmatiges en opofferende geloof vir eksperte nie. Jesus maak geen ruimte vir
verskillende kategorieë van dissipelskap nie. Jy kan nie op eie
stoom besluit jy sien tans net kans vir die “geestelike voorgeregte” van deeltydse navolging, terwyl “diep” gelowiges wat
“ernstig” is oor die Here uit die hoofgeregte op sy voorkeurspyskaart mag kies nie.

Op Christus se telbord maak ander dinge saak. Sy weegskaal
meet volgens ander mates. Hy vra of ons voor Hom buig as Heer.
En of ons ’n hart het vir mense en vir sy stukkende skepping. Hy
vra of ons ons eie gerief en sekuriteit opgeoffer het om vir Hom
en ander te leef. In die Here se weegskaal is hierdie die regte
meetinstrumente indien ons wil weet of ons “iets” met ons lewe
gedoen het. Maar op die ou end kan ons net reg dien en doen en
leef as ons ons nuwe identiteit en vryheid in Jesus self vind. Dis
al manier. Slegs as ons diep oortuig is ons is kinders van God sal
ons vry raak van ander vals identiteite wat ons aanhang en wat
verbind is met ons status, besittings, posisie en erkenning.

Dissipels vir een
Nothing fails like success. Rather focus on calling.

As ek jaarliks vir ’n maand of so in Europa woon en werk, verkyk
ek my aan die ou geboue van weleer. Veral die ou katedrale hou
my aandag ure lank. Bouers het soms tot honderd jaar en langer
gewerk aan party Europese katedrale. Hulle het geweet hulle
sou nooit hulle voltooide handewerke sien staan nie. Iemand
het juis eenkeer vir ’n vakman by ’n ou katedraal gevra hoekom
hy soveel moeite doen met die uitkerf van ’n Bybelfiguur wat
onder ’n afdak sou staan. Toe antwoord hy: “Al sien niemand my
handewerke ooit raak nie; God sien dit wel!”
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Die meeste van die tyd is dit moeilik om enigiets vir die
Here of vir iemand anders te doen sonder om erkenning hiervoor te verwag. My linkerhand vergeet baie moeilik van dit wat
my regterhand doen. Die geneesmiddel vir sulke aandag-sugtigheid is om weer ’n katedraal-bouer vir die Here te word. Alles
wat ek doen, moet eksklusief vir Hom gebeur. Sy goedkeuring
is al wat ewige punte tel. Hoor weer: Net sy mening tel vir altyd!

Dissipelskap-stories
“Ek wens daar was nie so iets
soos dissipelskap nie”
– Mynhardt van Pletsen (ekerk)

Ek wens daar was nie ’n woord soos “dissipelskap” nie. Die
feit dat ons ’n beter verstaan het van “dissipelskap” het ons
nog nooit regtig gehelp om dit beter uit te leef nie, of hoe?
Die probleem is so gou as wat ons iets ’n naam gee,
impliseer ons dat al die ander dinge in die lewe daardeur
uitgesluit word. Laat ek verduidelik. My noemnaam is
Mynhardt, nie net sodat jy sal weet wie ek is nie, maar ook
sodat jy sal weet dat al die ander mense nie ek is nie. So gou
as wat ons beweer dat die een of ander aktiwiteit as “dissipelskap” kwalifiseer, sê ons in dieselfde asem dat daar
’n hele reeks ander aktiwiteite bestaan wat nie as sodanig
kwalifiseer nie.
So, wat is daar in die wêreld waarmee ons onsself kan
besig hou wat nie deel vorm van ons eie, of ander mense, se
dissipelskapreis nie?
100
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Die antwoord is eenvoudig: Daar is niks nie.
Elke greintjie van ons bestaan kan direk herlei word tot
hoe ons as volgelinge van Jesus gevorm word. Of ons nou
kuier of kook, kinders grootmaak of die kar was, alles kan
en sal deur Hom gebruik word om ons meer van onsself,
ander en God te leer. So gou as wat ons ons lewens en liefdes
afbaken in geestelike boksies, loop ons die risiko om Jesus
te verpas – juis daar waar Hy ons die graagste wil ontmoet.
Dis soos Paulus geskryf het:
So here’s what I want you to do, God helping you: Take
your everyday, ordinary life – your sleeping, eating, goingto-work, and walking-around life – and place it before God
as an offering. Embracing what God does for you is the
best thing you can do for him … fix your attention on God.
You’ll be changed from the inside out … God brings the
best out of you, develops well-formed maturity in you.
(Rom. 12:1, 2 The Message)

Dis ironies dat ons in ons eerbare pogings om ons geloofsreis beter te verstaan en te verduidelik, juis die teenoorgestelde doen. In plaas daarvan dat hierdie fokus ons besef
van dissipelskap verbreed het, het ons die grense al hoe
nouer getrek. Elke keer as ons nóg ’n definisie, nóg ’n kursus
of nóg ’n artikel daaroor vrystel, gooi ons meer dinge in die
hierdie-is-nie-dissipelskap-nie-boks.
Ons hele lewe bestaan uit oomblik-tot-oomblik-dissipelskap-geleenthede. Dit hang net af of ons kies om dit so te
sien. Niks is uitgesluit nie, en alles is ingesluit.
Daar is geen dissipelskap-modelle, dissipelskap-tyd, dissipelskap-sessies of dissipelskap-kursusse nie. Daar is net
die lewe en hoe ons kies om dit te leef.
101
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Hoe leer ons meer van dissipelskap? Deur meer te leer
van die Here en van sy wil vir ons lewens. Hoe word ons
beter dissipels? Deur beter vriende en meer toegewyde volgelinge van Jesus te word. Hoe begelei ons ander in dissipelskap? Ons deel ons lewens, ons goed, en ons nooi Jesus
saam vir elke tree op die reis.
Mag jy nie net groei in kennis nie, maar ook in liefde.
Mag nie slegs jou verstaan van Jesus nie, maar ook jou verhouding met Hom verdiep. Mag jy in die proses nie net
bloot ’n goeie dissipel word nie, maar uiteindelik ’n beter
mens.

Dissipels hou “high teas” in Jesus se Naam
– Magriet Smit (ekerk)

Soos Jesus op ’n donkie by Jerusalem ingery het in Lukas 19,
sien ek ekerk as ons “donkie” waarmee ons Jesus na plekke
neem waar mense Hom so nodig het. Jesus het ons onlangs
na ’n mindergegoede huis vir bejaardes in Worcester
gestuur om sy liefde met die inwoners daar te deel deur
middel van ’n “high tea” wat ons vir hulle gehou het.
’n “High tea”? sal jy dalk vra. Dis dan so ’n “alledaagse”
en selfs “wêreldse” funksie. Hoe op aarde kan julle Jesus
deur so iets na ’n mindergegoede ouetehuis neem? Soos
Stephan sê, verander Jesus ons perspektief oor “gewone”
dinge in die wêreld. Ons het nou ’n koninkrykperspektief.
Dit is om God te verheerlik en sy koninkryk na ’n stukkende
wêreld te neem. Ons het ekerk-spanne gehad (dames wat
in Worcester woon) wat gehelp het om hierdie ’n realiteit
te maak. Die ouetehuis se eetsaal is omskep in ’n pragtige
102
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lushof met ’n feesmaal vir húlle. Ons het ’n hoekie omskep
in ’n “pamper zone” waar ons ’n span gehad het wat die
tannies se hande versorg het. Persoonlike uitnodigings is
aan hulle gestuur, en skenkings vanuit die omgewing het
ingestroom. Hulle het so uitgesien hierna en het op die dag
pragtig gelyk, met gesigte wat straal. Die tema vir die dag:
“Mag vandag u herinner aan hoe lief Jesus u het.”
In my jonger dae het ek dissipelskap met kwaai predikante met groot woorde en mikrofone vereenselwig.
Maar ek het algaande geleer dat dissipelskap “voete was”
beteken. “Voete-was-dissipelskap” beteken om soms dít te
doen waarvoor ander hul neuse optrek. Om te gaan kuier
by mense en plekke waarvan sommige in hul gerieflike
lewens nie eens bewus is nie. Jesus het mense aangeraak,
tyd gemaak om by die gebrokenes en diegene wat vergete
en verlore gevoel het te gaan gesels. Deur dit te doen, het
Hy hoop, liefde, waardigheid aan hulle gegee.
Ons elkeen het ’n donkie waarmee ons Jesus na ander
neem. Moenie jou donkie onderskat of selfs neerkyk daarop nie. En elke keer wanneer ons ’n weduwee of ’n weeskind in die oë kyk, mag Jesus se stem in ons harte weerklink: “Wat julle aan die geringstes van hulle doen, doen
julle ook aan My.”
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#5
Ek het gehoor: “Dis elkeen vir homself”
… maar nou is ek

dankbaar om deel te wees van
God se nuwe aardse familie
Hoogs kompeterend

It’s one thing to say we must live simpler so that
others may simply live, but something else to
put it to practice.

“H

oogs kompeterend” – dis hoe ’n spreker onlangs die
kerklike terrein in ’n bepaalde streek in Suid-Afrika
beskryf het. Enigiets vanaf die stryd om te oorleef,
tot die behoefte om meer behoudend of vernuwend te wees as
die ander kerke in die buurt, is volgens hom die oorsake vir
hierdie kompeterende stand van sake. Terwyl party gemeentes
toekyk hoe hulle lidmaatgetalle afneem, raak die soektog na relevansie en oorlewing lewensbelangrik. Wat ook al die redes is,
een ding staan soos ’n paal bo water: dat daar hordes kerklike de104
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nominasies, onafhanklike kerke en geloofsgemeenskappe is wat
elkeen op hul eie manier die waarheid najaag. Soms is hierdie
nastreef van die waarheid wedersyds uitsluitend. Wie se doop is
reg? Watter vorm van aanbidding of kerkreëls is die mees aanvaarbare? Moet ons in vreemde tale praat, of nie? Dit is maar
enkele van die vrae wat kerke in verskillende kampe injaag.
Tussendeur is dit hoogmode om kwaad te wees vir die kerk.
Toe iemand ’n ruk gelede vir my sê hy is kwaad vir die kerk, vra
ek hom hoe lank hou sy kwaadgeit al aan. Toe sê hy dat hy jare
lank nie meer kerk toe gaan nie. “Dan moet jy ’n terapeut gaan
sien, want as jy vir soveel jare met woede in jou hart teen die kerk
rondloop, kort jy ‘anger management’. Dan het jy toksies of giftig
geraak,” antwoord ek. ’n Mens kan nie die Here se kerk afskryf
net omdat sekere kerklikes droogmaak nie.
Dit is hartseer dat daar ook soveel wantroue teenoor mekaar
in godsdienstige kringe bestaan. Mense word veels te maklik
beïnvloed om teen enigiets te wees, van nuwe Bybelvertalings
tot skrywers wie se boeke hulle nog nie eens gelees het nie. Webblaaie wat verdraaide idees oor ander Christene in stand hou,
word vir soetkoek opgeëet. Ek wonder of 1 Korintiërs 13 regtig
nog in baie van ons se Bybels staan, wat sê dat ons die beste van
mekaar moet glo en verwag? Of Matteus 18 wat sê dat as ons ’n
probleem met ’n medegelowige het, moet ons dit op ’n pastorale
manier eenkant uitpraat? Hoe jammer dat vele Christene wat
“opstaan” vir die gesag van die Bybel nie daardie einste Bybel
toepas as dit gaan oor die behandeling van medegelowiges nie.
Hoe jammer dat ons die Heilige Gees nie genoeg vertrou om ons
in die waarheid te lei en Christus se kerk hier op aarde in stand
te hou nie. Dan sou ons kerke baie meer soos die Here se familie
hier op aarde gelyk het.
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Familielede het gewone name
Dissipels word in die loopgrawe van die lewe gevind; hulle speel nie vir
die hoofpawiljoen nie.
– Chris Bernardo

Toe ek ’n ruk gelede vir iemand sê ek is nie dominee nie, sommer
net Stephan, sê hy dis uit respek dat hy my be-dominee. “Beteken dit my noemnaam doen dit nie vir jou nie? Die Here spreek
my dan op my naam aan,” sê-vra ek verbaas. Toe verduidelik
hy dat dit uit ordentlikheid is dat hy my titel gebruik. Hy het so
grootgeword. “Maar jy hoef nie so oud te word nie,” antwoord
ek vinnig. “Dominee” herroep ongelukkig steeds by my daardie
Latynse oer-betekenis: “my heer” (van dominus). “Pastoor” stam
op sy beurt af van die Latynse term pastor, wat herder beteken.
Dis seker hoekom mense so graag verwys na kerkleiers as hulle
herders en na gemeentelede as die kudde.
Toe gaan krap ek ’n bietjie rond om hierdie titel-ding beter
te verstaan. In ’n boek van Jon Zens, The Pastor Has No Clothes:
Moving from Clergy-Centered Church to Christ-Centered Ekklesia,
lees ek wat ene Dan Cozart kwytraak:
The pastor shouldn’t be called by his first name … At times first
names can be fitting and appropriate, but not for parents, judges,
law officers, nor for preachers. It’s a matter of respect for the
position and office. A pastor may be called Bishop, Elder, Pastor,
or Brother … How very true the statement, “Familiarity breeds
contempt.” Refraining from calling a Pastor by his first name
doesn’t mean he’s more spiritual than his flock, but it does mean
he holds the highest office in the church, namely that of God’s
under-shepherd, which demands respect.

Waag jy dit om hierdie “kerklike protokol” te oortree, het jy moeilikheid. Iemand vertel juis vir my sy was in die sop omdat sy
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’n bekende pastoor in ’n brief op sy voornaam aangespreek het.
Die arme man was ontstig, want sy salwing kom in die gedrang
as “gewone lidmate” so familiêr met hom raak. Snaaks dat vele
dink respek is sinoniem met formaliteit. Of met die gebruik van
titels. Nee, ek het nie ’n probleem met funksionele titels elders in
die samelewing nie. As ek ’n medikus as “dokter” aanspreek, is
dit binne ’n professionele konteks. Dieselfde geld vir ’n kaptein
op ’n vliegtuig, of ’n meneer of ’n mevrou of mejuffrou in ’n bank
of winkel … totdat ek hulle beter leer ken.

Geen professionele spasie nie
Dissipels leef as volgelinge van die opgestane Here Jesus Christus met
geloof en hoop. Hoop is om môre se musiek vandag te hoor. Geloof is om
vandag op môre se musiek te dans.
– Attie Nel

Die kerk is nie ’n professionele ruimte nie. Dit is die Here se duurgekoopte, aardse familie. Hier is familietaal nie formeel nie, maar
intiem. Soos in enige gesonde familie oorbrug omgeetaal hier die
afstand tussen mense. Dit vermy mensgemaakte grense. As ons
dit snap, sal ons ophou om ander gelowiges vroom-vroom as “u”
aan te spreek, wat familie-vreemd is. Ek meen, waar op aarde
spreek iemand in enige familie sy of haar broers en susters ooit
as “u” aan?
As ons die familie-karakter van die kerk snap, sal ons die kerk
nie as ’n amptelike instelling bedryf met formele ordes en bestuursprosesse wat ontwikkel is vir winsgedrewe maatskappye nie. Vreemd dat ek dikwels kritiek kry as ek hierdie tipe
sake aanroer. Bo en behalwe daardie holrug geryde “Ons het so
grootgeword”, hoor ek soms dat dit kantlyn-aangeleenthede is
en dat ek my met belangriker dinge as dit moet besig hou. Toe
ek onlangs weer hierdie beskuldiging moes aanhoor, antwoord
ek dat die weglaat van kerklike titels tog nie onbelangrik kan
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wees nie as Jesus self die moeite gedoen het om die gebruik van
eretitels in Matteus 23 nietig te verklaar in die geledere van sy
mense.

Jesus is nie met vroom advies besig in Matteus 23 nie
Dissipelskap beteken nie volkome begrip van alles nie; dit beteken gehoorsaamheid in alles.
– Helene de Kock

Snaaks dat mense sekere woorde van Jesus ernstig neem en ander ooglopend ignoreer. Nee, Matteus 23 is nie maar net ’n stukkie vroom advies wat ons ernstig kan neem as ons wil, of oorbodig verklaar as dit ons nie pas nie. Jesus sê padlangs in Matteus
23 eretitels is nie gepas binne sy aardse familie nie. Ons het net
een Vader en een Here wat eretitels verdien. Alle gelowiges is
gelyk. Natuurlik moet ons met respek luister na mekaar en na
ons voorgangers in die mate dat hulle Christus navolg en ander
reg leer. Maar dieselfde respek geld ook teenoor elkeen met wie
ons te doen kry, groot en klein, ryk en arm. Titels skep afstand
tussen mense. Dit maak dat sekere mense belangriker oorkom
as ander. Veral wanneer geestelike leiers daarop aandring om op
hulle titels aangespreek te word, raak dit ’n probleem.
Leiers in God se aardse familie is vergeetagtig as dit kom by
ereposisies of erkenning. Hulle benodig nie titels of eer om te
doen waarvoor God hulle geroep het nie, naamlik om ander toe
te rus en te dien. Die regte plek vir leiers (en vir die res!) is agter
in die kerklike ry, as ek Jesus reg verstaan in Markus 10:42-45.
Daar hou Hy steeds vir ons almal plek. Of ons preek, leer, dien
of die kerk skoonmaak, ons almal het dieselfde roeping, naamlik om God te verheerlik en mekaar in die geloof op te bou. In
die kerk is daar geen plek vir celebrities, gesiene mense of groot
ego’s nie.
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Gelukkige families leef anders
You do who you are.

’n Gesonde familie is daar waar jy tuis voel. Jou familie is jou
mense. Dis daar waar jy net jouself kan wees. Dis daar waar jy
behoort. Jou familie is jou lewende Facebook-vriende! Gesonde families gebeur net. Hulle werk nie hard om gelukkig te
probeer wees nie; hulle speel en leef maar net heeltyd nader aan
mekaar. Werk klink na ’n plig vir hulle. Werk het te make met
take, prosedures, vergaderings, stappe, prosesse en regulasies.
Sulke taal kenmerk nie gesonde families nie. Gelukkige families
leef. Hulle sing. Hulle speel. Hulle het tyd vir feesvierings, kuier,
saamwees en lekker dinge saamdoen. Sulke families geniet mekaar. Hulle geniet die lewe. As iemand in so ’n familie presteer,
vier almal saam fees. As iemand seerkry of ’n terugslag beleef, is
hulle daar vir mekaar. Hulle help. Hulle dien mekaar. In gesonde
families word verskille uitgepraat en deurgewerk. Verskille gaan
nooit hier “ondergronds” nie. Die lewe word hier saam geleef en
saam uitgesorteer.
Ek het agtergekom ek en vroulief kry dit goed reg om vakansies te beplan, ’n motor aan te skaf, gereeld kruideniers te gaan
koop, of betrokke te wees by ander se nood sonder amptelike
verslae of kommissies van ondersoek. Ook hou ons nie amptelike huisvergaderings as die kinders kom kuier met lief en leed as
punt een op die agenda waarna die “eintlike” sakelys afgehandel
word nie. Die rede: Ons is regtig ’n familie, nie net “broeders
en susters” tydens kerklike vergaderings nie. Ons is mekaar se
lewende agendas. Ons vertrou mekaar. Ons leef saam, eet saam,
dink saam en doen saam. In ons familie is daar nie plek vir formele
taal of onpersoonlike strukture nie. Ons respekteer mekaar en
doen ons bes om mekaar so te behandel. Ons bid saam, maar ons
bid ook vir mekaar. Ons verdedig mekaar se integriteit en bou
mekaar op. Ons koester intimiteit, warmte, asook die veiligheid
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van mekaar se teenwoordigheid. O ja, en ons kan nie wag om
gereeld fees te vier nie. Goeie koffie, lekker kos en baie kuiers is
ons kos. Daarom skep ons tydig en ontydig geleenthede vir kuier
en saamwees. Dis ons agenda.
As die Here ons sy familie noem, moet die kerk darem ’n
slag so begin funksioneer – tensy ons in ’n formele instelling
verander het wat net maak of ons ’n familie is. Dan is ons meer
besorgd oor ons eie oorlewing as oor God se koninkryk. Dan
is familietaal blote lippediens aan ’n fase wat lankal verby is.
Miskien het die kerk op vele plekke te lomp en onpersoonlik
geword om as ’n familie te funksioneer. Nee, families is nie ongestruktureerd of sonder planne nie, maar daardie gesonde families wat ek ken, word definitief nie gekenmerk deur al hulle
strategiese beplannings of onpersoonlike aktiwiteite nie. Wanneer die Here se mense soos ’n familie leef, seëvier nabyheid,
warmte en vertroue, nie strukture, reëls en ordes nie. Dan wen
omgee, nie eiebelang nie.

Deel van ’n splinternuwe familie
Dissipelskap is nie ver nie, dis hier langs jou.
– Berdine le Roux

Toe mense in Markus 3 vir Jesus sê sy ma en broers wag op Hom,
antwoord Hy dat sy familie diegene is wat die wil van God doen.
Hulle is sy ma en broers en susters. Die Nuwe Testament wemel
van sulke familietaal. Vat maar die Eerste Johannesbrief. Daar
hoor jy God is ons Vader. En ons is sy geliefde kinders, want
Jesus het ons deel van hierdie nuwe familie gemaak (5:1). God se
groot liefde vir ons sluit in dat Hy ons sy kinders noem, volgens
1 Johannes 3:1. In 1 Johannes 3:9 lees ons dat die saad van God in
al sy kinders bly (1953-vertaling). Sy karakter word op ons elkeen
oorgedra. Daarom het ons nou die ewige lewe (5:11). Ook leef ons
in die lig (1:7) omdat God lig is.
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In die Here se familie gebeur dinge anders. Hier is ons strewe na die oordra van die gestalte van Jesus in mekaar, soos wat
Rassie Fourie sê. Omdat God se DNS in ons oorgeplant is, hou
ons net mooi niks van dinge wat nie sy goedkeuring wegdra nie
(2:5). Ons beywer ons gedurig om te leef soos wat Jesus geleef het
(2:6). Gehoorsaamheid aan die Vader se opdragte is ons hartklop.
Prakties gebeur hierdie gehoorsaamheid en nuwe lewe in God se
familie as volg (soos wat dit in die bespreking van 1 Johannes in
Ontsluit die Nuwe Testament omskryf word):
• Gebed: God se kinders het vrye toegang tot Hom deur Jesus.
As hulle volgens sy wil bid, sal hulle gebede verhoor word
(5:14-15)
• Liefde. Gelowiges se vernaamste opdrag is om God en mekaar
lief te hê (3:11). Die karakter en aard van agape/liefde setel in
God self. Sy selflose liefde, wat sigbaar word in Christus en
sy onvoorwaardelike liefde vir mense, vorm die lewensruimte waarbinne gelowiges optree. Anders as by familielede
van die duiwel, waar mense mekaar haat en vermoor (soos
Kain wat van die duiwel was en sy broer doodgemaak het –
3:12), moet Christene mekaar met oorgawe liefhê. Wie dit nie
doen nie, verloën alles waarvoor God en Jesus staan. Sulke
mense leef ’n leuen (4:7-10). Deur konkrete onderlinge liefde
tussen medegelowiges word die liefde van God aanhoudend
ingeoefen, en word dit sigbaar en vervolmaak (4:11). Liefde
is onskeibaar van gehoorsaamheid aan God (5:2). Gehoorsaamheid sonder liefde is wettisisme, maar liefde sonder gehoorsaamheid is wanorde. Gehoorsaamheid is egter nie vir
Johannes die nakoming van derduisende voorskrifte nie,
maar om mekaar lief te hê (4:19-21).
• Selflose opoffering vir mekaar. Kinders van God se Rolmodel is Jesus. Net soos wat Hy sy lewe afgelê het vir ons, word
gelowiges opgeroep om ons lewens vir mekaar af te lê (3:16).
Die enigste praktiese toepassings in 1 Johannes van hoe
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agape/liefde in aksie lyk in kinders van God se lewe tref ons
hier in 3:16-17 aan, waar Jesus se nederige lewe en sterwe die
kompas is. Agape is nie maar net goeie, warm gevoelens jeens
medegelowiges nie, maar ’n diep ontferming wat maak dat
kinders van God selfs hul eie lewens sal opoffer vir mekaar.
Vervolgens hoor ons ook in 3:17 dat agape gepaardgaan met die
onderlinge deel van besittings met medegelowiges in nood.
Wanneer gelowiges se harte gesluit is jeens ander familielede
van God wat aan hulle bekend is en wat broodgebrek ly, bly
die liefde-saad van God nie in hulle nie.

Familie op die voorstoep
Rather live with criticism than with irrelevance.

Die regte antwoorde op die lewe se groot vrae is dikwels op ons
voorstoep te vind. Ons soek orals na oplossings behalwe hier reg
voor ons. Ook in die kerk dink ons dit gaan oor groot oplossings
en indrukwekkende planne. Maar die lewe van Christus gebeur
sommer hier reg voor ons. Dit is so eenvoudig soos om by Jesus
voete te kom rus. Dit is so eenvoudig soos om die kerk van die
Here as ’n gelukkige, gesonde nuwe familie te sien en beleef.
Van gelukkige families gepraat, in my kinderdae was my oupa een van my helde. As ek vakansies by hulle gaan kuier het,
het ons graag op my ouma se blink gepoleerde voorstoep gesit.
Tussen lekker koffie deur het ons twee oor Heidelberg se rante gekyk en diep dinge gepraat. Daardie rooi voorstoep met die
geure van sterk koffie en my oupa se forse gestalte het ’n prentjie van gelukkige, sorgvrye vakansies in my kop gevestig. Tussendeur onthou ek ook spesiale oomblikke in my ouerhuis soos
wanneer my pa in die aande voor slaaptyd vir ons elkeen ’n beker stomende warmsjokolade gemaak het. Of my ma wat sommer net kom kyk het of ons warm toegemaak is. Of as ons as
gesin saam in die aand gaan stap en sterre kyk het.
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Dink net wat sal gebeur as ons ons verhoudings met mekaar
doelbewus begin inrig as gerieflike voorstoepe met stomende
koffies en sorgvrye kuiers. Te min kere in my jonger dae het ek
die kerk hiermee vereenselwig. Wanneer die “broers en susters”
in die week amptelik saamgekom het, was dit met een of ander
formele agenda in die hand tydens formele vergaderings. Dan
was lief en leed een punt op hierdie einste agenda met slegte
“plastiek koffie” tydens pouse. Of koue vleispasteitjies waarvan
die kors gedurig aan my tande vasgesit het. Nie veel vreugde
hier nie! Te veel Sondae in die kerk het soos slawerny in Egipte
gevoel en nie soos voorstoepe waar ons as familie van die Here
kwaliteit-tyd saam met Hom en mekaar kon deurbring nie. Hoe
anders sal dit nie wees nie as ons regtig mekaar op die hande
begin dra en sommer net saamkuier in die Here se Naam sonder al daardie eindelose vergaderings, aksies en programme.
Gesonde families weet tog wat om te doen; gesonde kerke ook.
Die regte soort saamwees lei spontaan en magneties tot opbou
van ons geloof en daarwees vir ander wat die Here nog nie ken
nie. Groei sal op organiese maniere gebeur as ons toelaat dat die
Gees se winde deur ons begin waai.

Ek pas jou rug op
Dissipelskap is ’n muntstuk met twee kante, met een vraag aan elke
kant: WIE VOLG JY? en WIE VOLG JOU?
– Müller Crauwkamp

Nou die dag het ek iets moois van familiewees binne die kerk beleef. Dit was toe ek agterkom ’n vriend het my integriteit iewers
verdedig. ’n Godsdienstige heksejagter het onware dinge oor
my kwytgeraak. Toe het my vriend hom aangevat. Toe ek hom
hiervoor bedank, was hy uit die veld geslaan. “Jy hoef nie dankie
te sê nie. Dis mos wat ons vir mekaar doen in die familie,” het hy
geantwoord. Dit het ’n diep indruk op my gemaak. Toe onthou ek
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dat Efesiërs 6, waar Paulus vertel van die Here se wapenrusting
wat ons elkeen moet aantrek, geen oorlogsuitrusting vermeld wat
ons rug moet beskerm nie. Ons moet dit vir mekaar doen. Ons
moet mekaar se rug beskerm en mekaar se naam hoog hou as
ander mense dit met modder gooi. Anders is ons net mooiweersfamilie.
“Ek sal jou rug beskerm.” “I’ve got your back!” Kan enigiemand groter woorde as dit vir jou sê? Dit is wat gelowiges vir
mekaar doen, soos wat Jonatan vir Dawid gedoen het toe Saul
vir Dawid wou doodmaak. Keer op keer het Jonatan in die pad
kom staan van sy eie pa se jaloesie en woede. Was dit nie vir die
feit dat hy sy vriend Dawid se rug opgepas het in sy afwesigheid nie, was Dawid dood. Vriende doen dit vir mekaar. Hulle
beskerm mekaar en red mekaar. Hulle staan in die pad van ander
wat hulle vriende wil leed aandoen. Die heel grootste liefde wat
enigiemand ooit vir hul vriende kan hê, is om hulle eie lewens
vir hulle af te lê. So sê Jesus. Daarom dat Hy ons Vriend is. Ook
noem Jesus ons sy vriende as ons alles doen wat Hy vir ons sê.

Vermy slegte statistiek; klop wantroue
It’s happier to be sometimes cheated than not to trust.

’n Studie van die Pew-organisasie, wat in Desember 2011 vrygestel
is, toon dat een uit elke vier van die sowat 2,18 miljard Christene
op ons planeet in Sub-Sahara-Afrika bly. Dit is asemrowend. In
1910 het net 1,4% van hierdie gebied tot die Christelike geloof
behoort, maar in 2010 het dit gegroei tot 23,6%.
Helaas is hierdie dramatiese groei van die Christendom net
een kant van die prentjie. Die Verenigde Nasies se World Happiness Report van 2012 toon aan dat die Skandinawiese lande en
Nederland die gelukkigste plekke op aarde is, met Sub-Saharalande as die ongelukkigste. As ek reg gekyk het, was Suid-Afrika
in 2012 90ste op hierdie geluk-lys. Dinge soos politieke vryheid,
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sterk sosiale netwerke en die afwesigheid van korrupsie is faktore wat mense se persoonlike geluk bepaal. Werkloosheid, onstabiele gesinsverhoudings en swak mediese versorging lei tot
lae vlakke van geluk.
Die Christendom groei tans die vinnigste in Sub-SaharaAfrika. Nogtans floreer ongelukkigheid in hierdie streek. Terloops, het jy geweet die mense hier in Sub-Sahara-Afrika is ook
van die wantrouigste mense op die planeet? In Maart 2009 is ’n
studie van Nathan Nunn en Leonard Wantchekon oor die oorsprong van wantroue in alle lande in suidelike Afrika bekendgestel. Dit het in 2011 in akademiese formaat die lig gesien. Hulle
bevind dat slegs 50% van die respondente hier hul families baie
vertrou; 28% mense vertrou hulle bure volkome; 26% het groot
vertroue in ander lede van hul eie groepe, en slegs 16% plaas baie
vertroue in vreemdelinge.
Hierdie vraagstukke behoort voorrang te geniet op die agendas van alle plaaslike kerke en bedienings. Ons geloof moet ’n
genesende impak op die samelewing hê. CS Lewis skryf juis in sy
klassieke werk Mere Christianity: “He (Christ) came to this world
and became a man in order to spread to other men the kind of life
He has – by what I call ‘good infection’.” Tog lyk dit nie asof ons
daardie dodelike virus van wantroue in ons eie streek stop nie.
Nog erger, dit lyk nie asof ons as Christene minder wantrouig
is teenoor ander mense nie. Toe ek onlangs in die dagblad Beeld,
waar ek van Dinsdae tot Vrydae ’n klein rubriek genaamd Goeie
Nuus hanteer, skryf dat gelowiges juis oop en vertrouend moet
leef, was ek verstom oor al die negatiewe kommentaar hierop.
En dit nogal van die kant van party kerkmense. “Hoe kan ons
mekaar in hierdie gewelddadige land vertrou?” het party gevra.
Ander het selfs tekste soos Psalm 146 aangehaal wat sê dat ons
nie op prinse moet vertrou nie.
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Leef wantroue in ’n hoek in
The greatest threat to the Christian faith is not some outward enemy,
rather it is the barely noticeable shift from Christian discipleship towards a comfortable, self-satisfying religion. Jesus was able to transform history through the discipline and faith of 11 disciples. I wonder if
he could count on me to do the same? I am convinced that discipleship
is the key to a deep Christian spirituality and a vibrant and powerful
faith that can transform the world.
– Dion Foster

1 Korintiërs 13 sê dat ons altyd die beste van ander moet verwag
en hulle so moet behandel. Helaas het baie mense hierdie hoofstuk verskraal tot ’n romantiese teks wat eintlik net by troues
tuishoort. Daar hoor ons gereeld “die grootste van alles is die
liefde” en pink ’n vinnige traan weg, maar verder is 1 Korintiërs
13 ’n stukkie Pauliniese sentimentaliteit. Verkeerd! Paulus bedoel
elke woord hiervan letterlik vir die regte lewe.
Openheid na mekaar toe beteken nie ons is naïef of blind vir
mekaar se foute nie. Ons laai tog nie iemand se pistool wat ’n
misdaad wil pleeg, of koop pille vir iemand wat wil selfmoord
pleeg nie. Maar aan die ander kant, om met wantroue in ons
hart rond te loop, is om onsself van binne af te vergiftig. Dit is
streskos. Nog erger, dis teen God se wil. Die Here se liefde moet
brûe tussen ons en ander mense bou, anders is ons geloof ’n klug.
Agterdog is siel-gif. 1 Korintiërs 13 leer dat ons regtig die beste
van ander mense moet glo en hulle ook so moet behandel. Om
dit te doen, is nie net ’n mooi eienskap nie. God self vra dit van
ons.
In Victor Hugo se bekende Les Misérables steel Valjean die
aartsbiskop Muriel se silwerware kort ná sy vrylating uit die
tronk nadat dié hom in sy huis laat oorslaap het. Later vang die
polisie vir Valjean. Hulle bring hom na die ou priester toe, wat
dan ’n vreemde ding doen. Pleks van Valjean as dief uitwys en
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hom lewenslank laat toesluit, sê die aartsbiskop die silwerware
was ’n geskenk aan Valjean. Toe voeg Muriel by dat Valjean die
duur silwerkersblakers vergeet het en gee dit ook aan hom. So
vreemd was hierdie optrede vir Valjean dat dit hom vir altyd
uit sy bestaande manier van leef geskok het. Dit het hom in ’n
gelowige verander wat die res van sy lewe gewy het aan die opheffing van ander.
Leonard Sweet vertel in sy aangrypende boek oor evangelisasie Nudge die verhaaltjie van ’n priester wat homself afgesonder
het in gebed. Met sy terugkeer was iemand in sy geloofsgemeenskap omgekrap. “Terwyl jy rustig eenkant gesit en bid het, moes
ons almal harder werk,” sê hy vir die priester. “En om alles te
kroon, lyk jy nie juis anders nie,” voeg hy by. Toe antwoord die
priester: “Maar jy lyk anders!” Bedoelende, hy het in sy eenkanttyd geleer om ander gelowiges deur die bril van Christus se
goedheid te bekyk. Ons openheid vir ander verander nie in die
eerste plek ander mense nie. Dit verander wel ons manier van
kyk na hulle. En dit verander hoe ons hulle behandel. Om ander
te vertrou, al word ons soms uitgebuit, maak die evangelie op die
regte maniere magneties.

Dink minder aan jouself
Dissipelskap is om met onvoorwaardelike liefde om te gee vir ander.
– Tarien Engelbrecht

CS Lewis skryf die volgende oor wat dit is om ’n werklik nederige persoon te ontmoet in Mere Christianity:
To even get near [humility], even for a moment, is like a drink of
cold water to a man in a desert. Do not imagine that if you meet
a really humble man he will be what most people call “humble”
nowadays: he will not be a sort of greasy, smarmy person, who
is always telling you that, of course, he is nobody. Probably all
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you will think about him is that he seemed a cheerful, intelligent
chap who took a real interest in what you said to him. If you do
dislike him it will be because you feel a little envious of anyone
who seems to enjoy life so easily. He will not be thinking about
humility: he will not be thinking about himself at all.

Nederigheid is nie om minder VAN jouself te dink nie, maar
om minder AAN jouself te dink, in CS Lewis se woorde. Die
wêreld van ons dag dwing ons in ’n ander rigting. Die media
bombardeer ons met idees oor ons eie belangrikheid. Geen wonder nie dat die soeklig gedurig in enigiets vanaf ons Facebookprofiele tot ons persoonlike gesprekke op onsself val. Die aardse verhaal van Christus klink soveel anders as ons s’n met ons
nimmereindigende behoeftes. In Paulus se aangrypende opsomming van Jesus se roete in Filippense 2 vertel hy hoedat Jesus
sy Godgelyke eer vrywillig opgeoffer het om mens te word.
Hoekom? Wel, Christus het regtig minder aan Homself en meer
aan ons gedink. Maar Jesus het nie net gedink nie; sy gedagtes
het dade geword. Sy nederigheid het gemaak dat Hy sy hemelse
veiligheid ingeruil het vir slaweklere – en ook vir ’n houtkruis.

Respekteer ander
The more religious some people get, the less Christlike they
become.

Hoe leef ons op Jesus se selflose roete in hierdie uiters selfsugtige wêreld van ons? Wel, saam met CS Lewis moet ons leer om
anders te dink voordat ons anders sal begin leef. Paulus help ons
hiermee in Filippense 2:5 as hy skryf dat dieselfde gesindheid
of hartklop wat in Jesus was toe Hy aarde toe gekom het ook in
ons moet wees. Paulus vat hierdie hartklop in een sin saam: “die
een moet die ander een hoër ag as homself.” Wanneer ons begin
dink ander mense is regtig belangrik, maak nie saak wie of wat
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hulle is nie, dink ons reg. Wanneer ons hulle so behandel, leef ons
reg. Wanneer ons onsself elke dag doelbewus daarop instel om
reg te dink en reg te doen aan ander in Jesus se Naam, raak ons
vergeetagtig wat ons eie eer en regte betref. So groei nederigheid.
So word ons dissipels wat soos Jesus met ’n onvoorwaardelike
liefde vir mense lewe, soos wat vriend Willem Lotter sê.
Nederigheid is self-vergeetagtigheid. En self-vergeetagtigheid
lei tot respek vir ander. Alle mense op aarde het ’n diep behoefte
om menswaardig behandel te word. Tog gun ons dit nie aldag vir
mekaar nie – nie eens as die Bybel ons oproep om almal met wie
ons te doen het met waardigheid te behandel nie. Die teendeel
van respek is woede. Mense wat nie respek ontvang nie, gee
woede in ruil terug! Christene wat geleer het om vergeetagtig
te leef wat hulle eie belangrikheid betref, het egter al hoe meer
respek vir ander, en met name teenoor familielede van Christus.
Respek is om vir ander mense te wys dat ons hulle raaksien. Dit
wys soms in iets so eenvoudig soos om ander eerste te groet. Of
om ’n praatjie met hulle aan te knoop om te wys hulle is meer
as blote objekte. Soms is sulke “small talk” juis die regte soort
respek-gom. Niemand is respekbestand nie. Dit is ’n kortpad na
hulle harte.
In die oorhandigingstoespraak vir die Nobelprys vir vrede in
1984 aan aartsbiskop Desmond Tutu is vertel een van die dinge
wat ’n onuitwisbare indruk op aartsbiskop Tutu se gemoed gelaat
het, was toe hy as ’n jong kind in die plakkerskamp van Sophiatown iewers saam met sy ma gestaan het. ’n Wit man in priestersklere het by hulle verbygestap. Dit was Trevor Huddleston.
Toe hy Desmond Tutu se ma raaksien, het hy sy hoed uit respek
gelig en haar beleefd gegroet. “I couldn’t believe my eyes – a
white man who greeted a black working class woman.” Hierdie
een gebaar van nederigheid het vir die jong Desmond Tutu geleer dat egte geloof alle rassistiese grense tussen mense uit die
pad leef. Dit het die pad voor hom gebaan vir ’n lewe van toewyding aan die saak van geregtigheid en aan God.
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Alles in ruil vir die kans om ander lede van die
familie te dien
Die hartklop van dissipelskap is verhoudings, en dit begin deur vir
mekaar reisgenote te wees.
– Lodewyk Sutton

Ons weet nie of ons môre nog hier is nie. Die Here het wel vandag vir ons gegee om sy lig te laat skyn. Slegs vandag is tot ons
beskikking, maar die son trek al weer water. Die tyd raak min
om vandag ander familielede van God op die hande te dra.
Iemand kort nog ’n stukkie liefde, ’n sny brood of ’n gebed voor
slapenstyd. Dalk kort ons ’n “heilige dringendheid” om ander te
dien. Ons kort die Here se hartklop in ons binneste om vandag
anders te laat lyk as gister.
So lank as wat ons oop is vir die Here se werk, vat hierdie
dringendheid vreemd en op onverwagte maniere in ons lewens
pos, soos wat met die Belg Jozef de Veuster gebeur het. Hy is
gebore in die jaar 1840. ’n Klompie jare later het sy broer, wat ’n
priester was, siek geword toe hy in Hawaii moes gaan werk. Toe
meld Josef in sy plek aan vir diens. In 1864 is Josef Hawaii toe
gestuur. Daar het hy ’n priester geword en vir nege jaar diens
gedoen. In 1873 het Damien, soos wat hy as priester bekend gestaan het, ingewillig om ’n melaatse gemeenskap te gaan bedien. Dit was ’n groep van sowat 8 000 mense op ’n afgeleë gedeelte van die Molokai-eiland. Damien is vooraf gewaarsku dat
hy nooit weer sou kon terugkeer na die beskawing toe nie. In
hierdie tyd het hy hospitale, klinieke, twee weeshuise en skole
gebou, al het hy self rondom 1884 die gevreesde Hansen-siekte,
of melaatsheid soos wat in die volksmond daarna verwys word,
opgedoen. Hy sterf op 15 April 1889 in die Here se diens. Sy
lewe van onbaatsugtige diens, harde werk en opoffering het sy
dood beteken. Maar Damien se vriende het by hom gehoor dat
’n splinternuwe lewe by God op hom wag. Sy visie van God se
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nuwe wêreld het gemaak dat hy in een van die mees stukkende
dele op aarde, wat as ’n “menslike ashoop” beskou is, die lig van
die evangelie helder laat skyn het.
God se aardse familie is kosbare mense. Dit is Jesus se aardse
liggaam. Hulle is duur gekoop. Hulle word gereedgemaak vir
die hemelse bruilofsfees van ’n ewigheid! Om deur Jesus se oë
na hulle te kyk, is om hulle foute minder raak te sien. Dan wil jy
op rooi gepoleerde voorstoepe saam met hulle koffie drink. Dan
bewaarheid jy sommer ook Jesus se woorde in Lukas 17:7-10 dat
die belangrikste mense by enige ete die gaste is. Kelners is daar
om hulle te bedien. Wel, ek en jy is die kelners by elke tafel waar
Jesus ons wil ontplooi. Jesus vra dat ons sy geliefdes in God se
aardse familie sal bedien. Net dit!

Dissipelskap-stories
Almal welkom!

– Colin Smith (Leraar, KSM)
Ons het vir Tebogo ontmoet toe hy besig was met Ramadan. Hy het in die hoek van die kindersel by G7 van Sentraal-gevangenis vir hom ’n hoekie afgespan. Hy was besig
om te vas en te bid. Soos ons weekliks die kindersel besoek het, het Tebogo die vreemdeling, Tebogo die vriend
geword. Later was hy skoon tuis in die gesprekke en het hy
heerlik deelgeneem, want ons het vir hom duidelik gemaak
hy ís deel, hy hoef nie deel te “word” nie. Met verloop van
tyd het ons die verandering in Tebogo gesien. Hy het ons
deel gemaak van sy lewe, sy verhoor, sy storie, sy mense.
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Een Vrydagoggend het ons ’n kruis om Tebogo se nek sien
hang. Toe ons hom uitvra daaroor was sy woorde: “Jesus
se mense kom kuier elke week. Jesus se mense maak my
deel. Jesus se mense stel in my belang en het my lief. Ek wil
hierdie Jesus volg.”
Ek lees in Johannes 2 dat die dissipels ná die wonderwerk by die bruilof in Kana in Jesus begin glo het. Hulle het
eers gevolg en toe geglo. Wanneer ons die ruimte kan skep
vir ander om tuis te wees, om saam te gesels en te deel oor
Jesus, kan die wonderlikste stories van lewensverandering
geskryf word. Wanneer ons intensioneel fokus op ’n inklusiewe benadering, sal die ruimtes van genade dit veilig
maak vir ander om te hoor, te praat en te beleef dat Jesus se
liefde ’n realiteit is.
Ek het vir Axl ontmoet by een van ons bedienings se
jaarlikse wynproegeleentheid. Hy is ’n warm, skerp, intelligente man en die openheid wat by hom aanwesig was
waarmee hy ander behandel het, het my diep geraak. Later
het ek gehoor dat Axl as kind gedoop is, ook groot gedoop
is, maar dat hy nie meer glo nie. ’n Paar jaar later het ek
vir Axl en Anel getrou. Die hele groep was daar. Axl het
gevra of hy die huweliksbeloftes ’n bietjie anders kan sê, en
ek het ingestem. Hy het ook ingestem dat ek preek en vir
hulle bid. Ná die tyd het ons heerlik feesgevier. ’n Jaar later
staan Axl langs Anel terwyl sy die doopbeloftes aflê en ons
vir klein Anrich doop. Axl is steeds die seremoniemeester by ons wynproe; hy is net so deel van ons groep soos
enige ander. Axl glo tans steeds nie, en dit het geen effek op
sy plek, sy ruimte in die groep nie. Die vraag in my binneste bly: Sal ons ander steeds liefhê, so liefhê, dat hulle veilig
sal voel, deel sal voel, al deel hulle nie die geloofsoortuigings
nie? Kan ons intensioneel inklusief wees en die evangelie
122
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met liefde en oortuiging deel? Dié evangelie met sy eksklusiewe boodskap, net deur Jesus alleen, en sy inklusiewe
karakter: Almal welkom.

Dissipels kuier graag by hulle nuwe helde
– Pieter Breytenbach (Gemeentebestuurder,
Moreletapark-gemeente)

Ek en my klein mannetjie is op pad rugby toe. Groot is die
opwinding toe Victor skuins voor ons kom sit en ek kan
skaars die outjie aan my sy kalmeer toe hy vir Pierre, Bryan
en Morné sien speel – almal sy helde.
Maandag, by die verkeerslig, sien ek die bekende bedelaar
staan. Ek is sommer geïrriteerd. Ek begin met hom praat.
Hy bly in die plakkerskamp nie ver van daar nie. Ja sê hy,
hy ken die Here en dat die Here my sal seën as ek hom iets
gee. “Yeah right,” dink ek, gooi ’n geestelike sousie oor jou
bedel – loop werk eerder!
Later die aand sit ek met die leierskap van die plakkerskamp reg langs ons kerk. Vyf van hulle leiers daag op en ek
kom agter dat van hulle nie eers behoorlik Engels kan praat
nie. Ek doen moeite om die name te probeer onthou: Israel,
Donald … en die res is uit my kop.
Tyd stap aan. Ek het vandag ’n vergadering met die bekendste sangers in ons land. Ná die tyd gebruik ek die name
in gesprekke en kan ek sien mense is jaloers omdat hulle nie
die ouens kon ontmoet nie: Bobby, Juanita, Theuns …
Weer kry ek die naamlose bedelaar. Vandag is ek nie lus
vir hom nie en kyk anderpad. Ek kan nie vinnig genoeg ry
toe die lig groen word nie. Ek sit en dink aan my toer Israel
123
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toe. Ek is regtig geseënd om op Jesus se voetspore te kan
gaan stap.
Die toer is baie lekker en ons besoek die een plek na
die ander. Groot was my verbasing toe ek moet uitvind
dat Nasaret in Jesus se tyd aan die verkeerde kant van die
treinspoor was, die onderdorp. Die onderdorp? Jesus het
basies in ’n grot gebly, grootgeword in ’n “plakkerskamp”.
Sy pa was ’n skrynwerker wat nie aansien gehad het nie –
’n “no name” wat ook dalk op die straathoek staan en bedel het … nou verstaan ek die Skrifgedeelte dat niks goeds
uit Nasaret, ’n plakkerskamp, kan kom nie. Jesus het nie
eers ’n huis gehad nie. Hy praat daarvan dat Hy nie ’n bed
het om sy kop op neer te lê nie. Sy enigste Mercedes was ’n
donkie.
My gedagtes word nog verder deurmekaargekrap met
die volgende SMS: “Anyone can be polite to a king, it takes
a great man to be polite to a beggar.”
Skielik besef ek dat ek nie ’n “great man” is nie. Al die
helde en bekende mense se name ken ek, se foto’s en handtekeninge het ek, maar die verkeersligman en die leiers van
die plakkerskamp se name onthou ek nie eers nie. Hulle is
nie my “heroes” nie. Skielik besef ek dat ek in Jesus se tyd
heel moontlik ook die Pontiusse, skrifgeleerdes, Fariseërs
se name sou geken het, met die loslating van ’n gevangene
met die kruisiging ook dalk eerder húlle wou “please” as
die onbekende man uit die Nasaret-plakkerskamp – Jesus.
Sê nou maar die verkeersligman of die plakkerskampleier is nie wie ek dink dit is nie. Hoe kies ek teenoor wie
ek “polite” is en teenoor wie nie? Wanneer is dit goed om
saam met hulle gesien te word – goed op my CV, onder my
vriende? Sê nou net … sê nou net die man by die verkeerslig,
die man van die plakkerkamp is Jesus – vandag se Nasaret?
124
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#6
Ek het gehoor: “Jy moet mense bekeer”
… maar

nou besef ek dat ek net oor die
straat moet stap en Jesus moet
toelaat om hulle aan te raak

Dissipelskap is om agter Jesus aan te loop en God se koninkryk orals
sigbaar en tasbaar te maak.
– Dries Cronje

D

ie eerste sendeling in Korea waarvan ons weet, was
Robert J Thomas. Hy het nie ’n reuse sendingprogram
gehad nie. Trouens, hy was dood nog voordat hy eintlik
hiermee begin het. In 1866 was hy aan boord van ’n Amerikaanse
skip genaamd General Sherman, wat met die Taedongrivier in die
huidige Noord-Korea gevaar het waar hy wou gaan werk vir die
Here. Die skip het op ’n sandbank beland en hulle is aangeval
deur Koreaanse soldate. Net voordat Thomas doodgemaak is,
het hy ’n Bybel aan sy aanvallers uitgehou en uitgeroep: “Jesus,
Jesus!” Dit is al. Sowat 25 jaar later het iemand ’n gastehuis in
daardie omgewing besoek met vreemde muurpapier teen die
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mure. Die eienaar het verduidelik dat hy van die Koreaanse skrif
gehou het in ’n dik boek wat hy iewers gekry het. Toe gebruik hy
dit as muurpapier, soos wat dit die gebruik in daardie tyd was.
Dit was toe al die tyd bladsye uit Robert Thomas se Bybel wat hy
vir sy moordenaars gegee het en wat as geloofsteks vir vele gaste
gedien het. Wie weet hoeveel mense het God se genade teen
daardie einste muur raakgelees en ontdek! Sommige navorsers
reken dat 40% van Suid-Korea se inwoners vandag Christene is
en dat hierdie Bybel van Thomas die eerste reuse tree was in die
regte rigting.
Anders as Robert Thomas was die prediker DL Moody wyd
bekend. Een aand voor ’n optrede in Indianapolis het hy vir die
bekende sanger Ira Sankey gevra om op ’n straathoek te begin
sing. Spoedig het ’n groot skare om hom saamgedrom. Moody
het toe met hulle oor die Here begin praat. Daar was later so baie
mense dat hy hulle na die ouditorium toe genooi het waar hy later
die aand sou optree. Kort voor die aanvang van die amptelike
program het hy vir die skare wat spontaan daar saamgekom het,
gesê: “Now we must close as the brethren of the convention wish
to come and discuss the question: ‘How to reach the masses!’”
Die verhale van Robert Thomas en DL Moody het minstens
een gemene deler. Beide vertel iets van die ongestruktureerdheid
en verrassende karakter van dissipelskap. Dit is hierdie spontane lewe wat ek self vir veels te lank misgeloop het. Helaas het
ek nie Markus 4 geglo dat die koninkryk se saad vanself en op
onverwagte maniere opkom en groei nie. Jesus se woorde aan
Petrus dat hy maar net agter Hom moet aankom, dan sal Hy hom
’n visser van mense maak, het by my verbygegaan. Ek het gedink
ek moet self daardie visse bydam en inbring.

Christenskap is nie ’n program nie
Jesus het nooit mense geroep om “Christene” te word nie. Hy het hulle
geroep om sy dissipels te word – miskien moet ons ophou om mekaar
126
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“Christene” te noem omdat die woord in elk geval so vlak en algemeen
geword het dat dit min sê. Miskien moet ons mekaar maar net met
groot nederigheid en beskeidenheid “volgelinge van Christus” noem.
– Braam Hanekom

Om een of ander rede het ek gedink Christenskap is ’n netjies
uitgewerkte program wat ek met ander moet deel. Ek moes niegelowiges teiken en hulle probeer oortuig hulle is verlore. Indien
hulle tot bekering gekom het, kon ek hulle opskryf as goeie
kerklike statistiek en aanbeweeg na volgende menslike teikens.
Tref en trap dus! Nodeloos om te sê, dit het nie gewerk nie. Ek is
nie ’n goeie verkoopsman nie. Min mense het oorgawes gemaak
of sondaarsgebede gebid.
In totale moedeloosheid het ek later opgehou om “evangelisasie” te doen. Bo en behalwe die feit dat my styl mense meer
kwaad gemaak het as enigiets anders, het ek gevoel dat ek mense
tot objekte verlaag wat ’n produk genaamd “ewige lewe” moet
bekom. Boonop het min van diegene wat wel hul lewe aan
Christus oorgegee het in ’n nuwe verhouding met Hom begin
leef. Hulle het hul geloof eerder as ’n transaksie met die Here
verstaan wat aan hulle “ewige lewe” gegee het en tussendeur
voortgegaan met al die ander transaksies in hulle lewe.
Vandag weet ek meer as ooit dat Jesus voltyds aan’t soek is na
God se verlore mense. En dat elkeen van ons voltyds saam met
Hom op hierdie missie is. Maar ek het geleer hierdie missie saam
met Jesus gebeur:
•
•
•
•
•
•

minder georganiseerd
meestal onbepland
veral spontaan
grootliks binne verhoudings
dikwels informeel
meer as 90% van die tyd buite kerklike terrein
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Intensioneel (“in the zone”)
Dissipelskap is soos om te leer loop – jy kry dit nie in ’n boek of doen
dit terwyl jy sit nie!
– Etienne Schoeman

Om op ’n missie saam met Jesus te wees, is nie ’n traak-mynieagtige spulletjie nie. Daarom is dit broodnodig om mense
te leer oor evangelisasie, en om hulle verder hieroor toe te rus
met goeie kursusse. Ek moes self eers ontdek evangelisasie is ’n
leefwyse, nie ’n program of ’n uitreik van my plaaslike kerk nie.
Hoor mooi: Evangelisasie is ’n voltydse manier van leef. Die nuwe
wagwoord wat ek myne gemaak het, is intensionaliteit. Die jongeres sal sê: “In the zone!” My vertrekpunt en doel sedertdien is om
elke dag op ’n voltydse sending saam met Jesus en sy mense te
wees. Maar – en dis baie belangrik – die uitkomste van hierdie
sending ken of manipuleer ek nooit. My roeping is om agter Jesus
aan te kom, en dit doen ek intensioneel elke dag. Hy sorg vir die
res. Hy verander lewens. Hy lei my op nuwe paaie. Hy lei my na
daardie plekke toe waar goeie visvangste plaasvind. Hy stel my
oog in op mense in nood. Hy roer my hartsnare deur sy Gees.
Intensionaliteit is nie net ’n diep verstaan dat ek saam met Jesus
op sy missie is nie; dit is ook ’n diep besef van wat hierdie sending behels. Ek weet nou Jesus se missie is om die koninkryk van
God te laat inbreek in ons wêreld. God se koninkryk, sy nuwe
wêreld, is orals aan’t gebeur. Om elke hoek en draai is hemelse
skatte versteek in die saailande van die wêreld. G’n wonder nie
dat Jesus, toe Hy op aarde was, mense se fokus gedurig verskuif
het vanaf hulle eie lewens na God se ryk. Hulle moes leer om
die voëls van die hemel en die blomme van die veld raak te sien
as voorbeelde van God se versorging. Hulle moes leer om die
ontferming van God in verband te bring met die pa van ’n wegloop kind.
128
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Intensionaliteit gebeur 24/7
Christus dra diegene wat ander se laste help dra.
– Helene de Kock

Wanneer ek elke oggend opnuut aanmeld vir diens in Jesus se
span as een van sy kelners, soos wat Hy my rol omskryf in Lukas
17:7-10, fokus ek my oog en my hart en my voete en hande en
tydsbestuur en my dagboek en my rekenaar en my verhoudings
en my etes en my kuiers en my motorbestuur en my huwelik en
my slaap en my opstaan op God se ryk. Dan is ek ingestel op
die instruksies van my Heer. Dan is ek heeldag op die uitkyk
vir tekens van die inbreek van God se koninkryk in die wêreld
rondom my. Aanduidings van waar ek moet praat, omgee, bid,
feesvier, uit die pad staan, naderstaan of geld gee, is elke dag
verskillend. Ek leer maar net om al hoe meer ’n kenner van God
se nuutste werke te word en myself nooit blind te staar teen tydelike “oorwinnings” van die opposisie nie.
Om intensioneel saam met Jesus “in the zone” te leef, beteken
dat nuwe verhale van verlore eiendom van die Here wat tuiskom
nou ligjare groter in my lewe registreer as die nuutste lamppaalopskrifte van korrupsie in die land, of nog ’n krisis in die wêreld.
Een persoon wat in Jesus vashardloop terwyl sy of hy aan’t vlug
was, is eindeloos kosbaarder in my omgewing as tien stories
van dooie kerke of krimpende bedienings. Een persoon wat kies
om stukkendes en vergetenes te dien, is hoofnuus, eerder as die
nuutste prestasies van my sporthelde. Nuwe kyke verander my
prioriteite, asook my lewensritmes en my aktiwiteite.

Stap net oor die straat
Iets wat regtig moeilik maar baie bevrydend is, is om op te hou om te
probeer perfek wees en eerder rus te vind in die Een wat perfek IS.
– Milanie Vosloo
129
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Intensionele navolging van Jesus maak dat ons nie meer gevangenes op ons eie godsdienstige planeet is nie. Nou leef ons
nader aan God en nader aan ander. Ons kan eenvoudig nie aan
die veilige kant van die pad leef as mense rondom ons swaarkry nie. Ons moet die straat oorsteek. Ek praat van daardie kant
waar die jammerhartige Samaritaan van Jesus se gelykenis in
Lukas 10 ook geleef het. Godsdienstiges leef meestal aan die
“veilige” kant. Hulle loop vroom-vroom verby die regte lewe.
Soos die priester en die Leviet wat die jongste slagoffer van
misdaad in Jesus se gelykenis ignoreer, skud baie godsdienstiges
maar net hulle kop oor alles wat verkeerd is met die wêreld. Tog
stap hulle nooit oor die straat om iets hieraan te doen nie. Daar
aan hulle kant van die pad is alles voorspelbaar. Daar is almal
net verskriklik bekommerd oor alles wat verkeerd loop in die
wêreld. Van ’n afstand af bekyk hulle hierdie petalje en skud hulle
koppe. “Waar gaan alles heen?” is hulle standaardvraag voordat
hulle aangaan met hulle lewens wat g’n effek het op diegene wat
aan die oorkant van die straat leef nie.
Aan die Samaritaan se kant van die pad gebeur dinge anders.
Jesus se aardskuddende verhaal in Lukas 10 maak dit duidelik
dat ons nie kan kies wanneer of hoe ons ’n naaste vir iemand
anders wil wees nie. Ons het nie die “luukse” om te kyk of dit
inpas by ons besige program of begroting nie. Ons kan nie ons
omgee in ons dagboek skeduleer vir wanneer daar iewers weer ’n
oop gaatjie opduik nie. Om iemand se naaste te wees op Jesus se
voorwaardes, gebeur onverwags en onbepland. Al wat ons moet
doen, is om met die liefde van die Here te leef ter voorbereiding
vir elke nuwe geleentheid of situasie wat oor ons pad kom. Dan
sal ons nooit aan die ander kant van die pad verbystap nie.
’n Ruk gelede vertel ’n leraar my van ’n welvarende boer in sy
gemeente wat ’n stokou bakkie ry. Op ’n dag moedig hy die boer
aan om vir hom ’n skaflike nuwe voertuig te koop. Die boer sê
toe hy sal dit oorweeg ná die volgende oes. Lank na oestyd het hy
steeds met sy ou bakkie rondgery. Toe die leraar vra wanneer die
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boer dan nou sy nuwe kar gaan koop, sê hy vir die dominee om
saam met hom na sy plaas toe te ry. Daar was hy besig om nuwe
huise vir sy werkers te bou. Toe hulle so na die geboue staan en
kyk, sê die boer: “Hier sien jy uiteindelik my nuwe bakkie. Ek
kan nie voor die Here vrede hê as ek in ’n nuwe voertuig ry, maar
my werkers bly in stukkende huise nie. Daarom dat ek toe die
motor se geld hiervoor gebruik het.”
Hierdie boer was bereid om ’n paar myl in sy werkers se
skoene te gaan loop. Hy het die straat onherroeplik oorgesteek
saam met die Samaritaan. Eers aan daardie kant van die pad,
wanneer jy tussen beseerdes, verwondes, armes en gieriges
rondloop, kan jy vasstel of hulle regtig swaarkry, want helaas is
daar ook heelwat nabootsers en professionele armes op straat. Dit
vra egter dat jy die straat daagliks moet oorsteek. Immers, daar
vanaf die “veilige” kant van die pad, waar die priester en Leviet
van Lukas 10 jou bure is, lyk almal wat nie presies soos hierdie
twee godsdienstiges lyk nie na indringers en bedreigings.

Oorkant die pad is al Jesus se dissipels voltydse
sendelinge
I’m a disciple of Jesus disguised as a person with a day job.

“Hoeveel geestelike gesprekke het jy die afgelope jaar gevoer?”
Ek moet sê hierdie vraag het my skoongeboul. My antwoord het
egter so vinnig gekom dat dit die vraagsteller en myself verras
het. “Elke gesprek wat ek voer, is geestelik.” “Jy is sekerlik nie
ernstig nie,” reageer hy ewe vinnig.
Toe ek vir ’n oomblik nadink oor my intuïtiewe antwoord,
besef ek dat ek 100% met myself saamstem en gaan voort: “Ek
beskou die Here as die permanente Eregas in my lewe. Daarom
sluit ek Hom nooit uit by enige gesprek nie.” Die vraagsteller
was nog nie tevrede nie. “Ja, maar praat jy gereeld met ander oor
hulle geloof?”
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“Nee, nie altyd prontuit of direk nie,” antwoord ek.
Toe gaan ek voort: “Net so praat ek ook nie altyd oor sport of
teologie of nuwe boeke of die weer nie, maar wat Jesus betref – ek
is nie skaam vir Hom nie. Hy is my Here. Maar ek hoef nie eers
eksplisiet oor Hom te begin gesels voordat ek van rat verwissel
van gewone gesprekke na geestelike gesprekke nie.”
Ek probeer om my lewe nie in losstaande kompartemente te
leef nie. Dit is dodelik. Ek weet, want ek het dit lank gedoen.
Sondae het ek my kerkklere aangetrek en Maandae my werkklere.
My kerklike taal, as dit by nie-gelowiges gekom het, was dié van
aksies en uitreike. Saam met vele ander kerklikes wou ek die
wêreld bereik … Totdat ek agtergekom het ek kan eintlik net die
wêreld bereik as ek gestrand is op ’n ander planeet. Ek kan tog net
iets of iemand bereik as ek nie self daar is nie. Wat ’n ontdekking
was dit vir my om agter te kom ek is ’n voltydse uitgestuurde.
Saam met elke ander dissipel van Jesus is dit my voltydse missie
om Jesus te volg en ander uit te nooi na die fees van ’n ewigheid.
Saam met Petrus in Matteus 16 ontvang ek die sleutels wat die
hekke na God se koninkryk oop- en toesluit.
Wat ’n wete dat die belydenis dat Jesus die Here is hand aan
hand loop met voltydse sendeling-wees vir Hom. Ek volg Hom
voltyds. Ek rapporteer direk aan Hom. Sy wens is nou my bevel. En die Here se wens is dat ek aktief vir Hom aan diens
moet wees aan die oorkant van die pad op pad na Jerigo toe. My
mentor wat Hy saamstuur is die Samaritaan. Ek moet by hom
nuwe geestelike vaardighede aanleer, soos hoe om my dagboek
te onderbreek, my hande onbepland vuil te maak, my beursie
ruim oop te maak, nuwe verhoudings met vreemdelinge aan te
knoop en nuwe prioriteite in plek te hê.

Hoe doen ek dit prakties?
We are to evangelize sinners, not to entertain saints.
– Danie de Kock
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Die standaardvraag wat ek sekerlik die meeste hoor as ’n tema
soos evangelisasie ter sprake is, is: “Hoe doen ek dit prakties?”
Wel, as mense lewelose items op ’n vervoerband was, was die
antwoord hierop maklik. Of as mense bestanddele was in een
of ander resepteboek, kon ons gou ’n geestelike handleiding nader getrek het met ’n titel soos Drie onfeilbare stappe tot effektiewe
sendingwerk. Maar mense is nie items of bestanddele nie. Daarom
is daar geen kitsantwoorde op die vraag nie. Sendeling-wees
is om ’n gestuurde te wees sonder dat jy die detail van die pad
vorentoe ken, of presies weet wat om te doen. Sendeling-wees is
’n leefwyse waar jy elke dag intensioneel aanmeld vir jou lewe
saam met Jesus. Jy vertrou Hom blindelings om die regte deure
oop te maak waar jy sout moet strooi en lig moet wees. Jy volg
maar net die Lam waar Hy ook al gaan, soos wat Openbaring 14
skryf. Hy sal jou doodgewone woorde en jou geringe dade seën
sonder dat jy noodwendig die vrug of reaksie hierop hoef te sien.
Hy sal sorg vir die oeste in sy aardse landerye as jy maar net getrou is.
Miskien is dit omdat ons stereotiepe verwagtings rondom
evangelisasie en geestelike vrugdra het dat ons gedurig kitsresultate wil sien. Hoor mooi: Vrugdra is nie vir ons om te sien
of te moet ervaar nie. Vrugdra is ’n diens wat ons tot eer van die
Here lewer en tot voordeel van ander. Ander mense wat daagliks
met ons te doene het, sal weet of ons Jesus intensioneel volg, nie
onsself nie.
Relevante geloof gebeur nie net wanneer God se familie feestelik saamkom nie, maar ook wanneer ons voltyds ontplooi is
daar oorkant die pad. Mense wat kerkwees uitleef, dink nie
meer in terme van voltydse of deeltydse bedienings nie. Of in
terme van vrywilligers wat na-ure by ’n plaaslike kerk werk
nie. Sulke kategorieë bestaan nie vir hulle nie. Hulle is voltyds
aan’t leef en dien vir Christus, of hulle nou by die werk is, of
by hulle plaaslike gemeente of bediening. Hulle rolmodel is die
Samaritaan wat sy dagboek onderbreek het om tot stilstand te
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kom langs ’n vreemdeling in nood. Hulle stap maar net elke dag
oor die pad en doen kerk daar.

Die kerk ontplof so
There is nothing noble about trying to be superior to another
person.

Op 18 Desember 2012 het Pew, die internasionale navorsingsorganisasie, die resultate van ’n studie oor die religieuse landskap
in die wêreld op daardie stadium bekendgemaak. Hiervolgens
beskou 31,5% van die wêreldbevolking hulleself as Christene, met
23,2% Moslems en 16,3% mense wat godsdienstig onverbonde
is. Wat Suid-Afrika betref, bevind Gallup in Augustus 2012 ’n
19%-afname sedert 2005 onder dié wat hulleself as godsdienstig
beskou. Plaaslike godsdienstigheid het gekrimp vanaf 83% na
64%. Ons sou lank kon bespiegel oor die redes hiervoor, asook
vir die 9%-afname in godsdienstigheid oor die wêreld. Tog moet
ons ook vra hoekom geloof steeds op vele plekke dramaties groei.
Die vinnige groei van die Christendom in sub-Sahara-Afrika oor
die afgelope tien jaar het byvoorbeeld tot gevolg dat bykans 25%
van alle Christene hier woon.
Die bekende sosioloog Rodney Stark het verskeie studies
onderneem rondom die groei van die Christendom vanaf die
vroegste eeue. In sy boek The Rise of Christianity bereken hy dat
Christene toegeneem het van 0,0017% van die wêreldbevolking
in die jaar 40 na Christus tot 56,5% teen die jaar 350. Die werk
van die Gees het die vroeë kerk teen meer as 40% per dekade laat
uitbrei. Prakties het dit gemaak dat die eerste Christene al daardie mensgemaakte sosiale, etniese en geslagsgrense doelbewus
uit die pad geleef het. In hiërargiese samelewings waar Jode en
Grieke, slawe en vryes, mans en vroue in verskillende sosiale
klasse ingedwing is, was die vroegste kerk verwelkomend teenoor almal. Nee, dit het nie aldag spontaan gebeur nie, soos wat
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Paulus se briewe uitwys. Tog het die kerk vir die mensdom ’n
magnetiese venster op God se plan oopgemaak waar statusverskille verdwyn rondom die kruis van Christus. Vroue, vreemdelinge en kinders is in die vroeë kerk dramaties opgehef wat hul
rol en plek in die samelewings van daardie tyd betref.

Kleurblind en status-doof
Dissipelskap is om Jesus te volg met een doel voor oë: om meer soos Hy
te word.
– JB Haasbroek

Jesus se gestuurdes is statusblind. Hulle kyk nie eers wat mense
se status is voordat hulle die pad na hulle toe oorsteek nie. Of
wat hulle velkleur of geloofsoortuigings is nie. Saam met Jesus
stap sy dissipels diskriminasie tussen mense uit die pad. Hulle
behandel weerloses en armes soos konings. Hulle ontvang mense van ander kulture en rasse as hulle broers en susters in Jesus
se Naam. Netsoos die Samaritaan wat bereid was om iemand
van ’n ander kultuur te versorg, raak Christene magneties wanneer hulle dieselfde begin doen. Klein dade van liefde is binne
enige gewone dissipel se bereik. In 90% van die gevalle kos dit in
elk geval niks in terme van rand en sent nie. Dit kos eintlik net
persoonlike ongerief. Dit vra dat ons uit ons geriefsone klim en
ons hande vuil maak. Dit vra dat ons ons tyd opoffer en nuwe
mense in ons lewenspasies innooi. En die beste van alles: Dit is ’n
lewensgrootte getuienis dat Paulus se woorde in Efesiërs 2 waar
is dat Christus die middelmuur van skeiding tussen Jood en nieJood by die kruis afgebreek het.
Toe die eerste Christene lynreg teen alle vooropgestelde idees
begin het om almal met dieselfde respek en waardigheid te behandel, was dit ’n reuse getuienis. Galasiërs 3:28 het orals lyf
gekry. Jesus se mense het die wêreld omgekeer deur hulle onvoorwaardelike aanvaarding van ander mense. Hulle het nie
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aan daardie godsdienstige siekte van veroordeling gely nie. Hulle harte en deure en huise was in Jesus se Naam oop vir ander.
Daarom het hulle vinnig en magneties gegroei.

Die pad na hulle harte loop kortpad deur hulle maag
One of my favourite prayers: Lord, make me interruptible! (Poor
Clares, Aptos)

Nog ’n sterk faktor vir die dramatiese groei van die vroegste
Christendom volgens Rodney Stark was die vroeë Christene se
versorging van medegelowiges en buitestanders. Veral in tye toe
epidemies die Romeinse Ryk geteister het, was hierdie fisiese
versorging van siekes deurslaggewend. Ons weet byvoorbeeld
van ’n epidemie (waterpokkies?) wat in 165 nC uitgebreek het en
tot soveel as ’n kwart van die wêreldbevolking uitgewis het. Ook
in 251 nC het nog ’n epidemie (masels?) ewe groot vernietiging
gesaai. So ingrypend was hierdie rampe dat Romeinse leërs hulle oorloë gestaak het omdat soldate links en regs gesterf het.
Groot gemeenskappe het tot niet gegaan.
Tydens hierdie rampe het baie Christene nie gevlug nie, maar
plaaslik relevant gebly deur siekes in hulle huise in te neem en
na hulle om te sien. Terwyl Christene teen hierdie tyd reeds
daarvoor bekend was dat hulle armes versorg, het hulle boonop ook diegene met hoogs aansteeklike siektes versorg. Tog het
hierdie selflose diens en opofferings derduisende mense se lewens gered en die kerk nog meer aantreklik gemaak. In dieselfde
asem het kerkleiers in daardie tyd ’n duidelike pastorale teologie
in plek gehad om lydendes te troos en om hoop op God se ewige
nuwe wêreld te bied. Die Romeinse kultusse het geen soortgelyke aksies of teologieë geken nie.
“Die pad na ’n man se hart loop deur sy maag,” sê vroue
graag. Wel, die pad na stukkende en verlore mense se harte ook.
Opoffering en diens in die Naam van Christus is steeds die bes
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bewaarde geheim van groeiende geloofsbewegings. Die navorser Jenny Trinitapolis bevind juis in 2011 in ’n studie onder 3 000
mense in 1 000 Malawiese nedersettings dat 30% van die plaaslike Christene vigs-slagoffers aktief ondersteun en help. Slegs
7% Moslems doen dieselfde. Dit het tot ’n dramatiese groei van
plaaslike Malawiese kerke aanleiding gegee.

Praat deur die regte dade
When deeds speak, words are nothing.
– Landi Kruger

Wanneer die kerk Christus se boodskap van verlossing uitleef
deur onselfsugtige liefde vir ander, raak preke en gesprekke oorbodig. Wanneer geloofsgemeenskappe glo dis beter om weg te
gee as om op te gaar, raak die kerk spontaan aantreklik. Mondelinge getuienisse teenoor nie-kerklikes en dialoog is nooit onbelangrik nie. Tog is gesprek nie die Here se hoofroete om kerkgroei te bewerkstellig nie. Jesus se eerste taal, en ook ons s’n, is
nuwe verhoudings en dade van omgee. Nee, ons doen nie goeie
dinge vir ander mense op ’n humanistiese manier nie. Ons doen
alles in die Naam van Christus. Ons rigsnoer is 1 Korintiërs 10:31
en Kolossense 3:17 en 3:23. Nogmaals is die Samaritaan ons geestelike mentor hier. Hy het nie maar net jammer gevoel vir die
misdaadslagoffer oorkant die straat en toe ’n brief vir die plaaslike
koerant geskryf oor al die misdaad in sy omgewing nie. Hy het
iets met sy jammerte gedoen. Hy het sy dagboek opsy geskuif,
sy moue opgerol en die risiko gevat om betrokke te raak. Hierdie
Samaritaan het nie voor die tyd geweet wat op hom wag as hy dit
doen nie. Tog het hy geweet dis die regte ding om te doen.
Dit is diegene wat praat vir doen ingeruil het wat die regte
impak vir die Here maak. Dit is hulle wat gekies het om hulle
moue op te rol en hulle selfsugtige lewenstyle vaarwel te roep
wat Christus en ander met oorgawe dien. Nee, dit is nie so moei137
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lik nie. Inteendeel, dit is juis doodgewone dissipels wat sulke
ongewone dinge regkry soos om ’n paar mense in nood elke
maand van kos te voorsien. Of om ’n wegneemete te koop vir ’n
motoroppasser of ’n sekuriteitswag. Of wat saam met nie-kerklike vriende kuier. As Jesus soveel moeite gedoen het om saam
met verlorenes en gevindes te eet, moet ons by Hom leer en dit
agterna doen. Dan moet ons ander eet-eet die koninkryk inlei!

Van kos gepraat …
Dit is dissipelskap: om verhoudings te bou met verlore mense – mense
in nood. Dit is om onvoorwaardelik in verhouding te tree met mense
wat Jesus nie ken nie en doelgerig ’n pad met hulle te stap sodat hulle
die liefde van Jesus kan ontdek en kan leer ken.
– Johan Smith

Kort voor haar dood in 2003 het Joan Kroc, die vrou van Ray Kroc,
wat ’n klein hamburger-kitskosbesigheid genaamd McDonald’s
tot die wêreld se grootste kos-handelsmerk uitgebou het, ’n volle
$1,6 biljoen aan die Salvation Army geskenk. Hoekom?
Tydens ’n onlangse besoek aan Suid-Afrika het die skrywerteoloog Leonard Sweet vertel van sy ontmoeting met die uitvoerende hoof van die Salvation Army in Londen. Dié het vir
hom gesê dat Joan Kroc brandarm grootgeword het. Elke Vrydagaand het een offisier van hulle beweging stilweg twee sakke
kruideniersware vir haar ma kom aflewer daar aan die verkeerde
kant van die treinspoor in Chicago. Dit was Joan en haar gesin se
weeklikse hoogtepunt. Ook was dit vir haar die bewys van die
Here se liefde vir vergete mense soos sy en haar gesin. Vir 70 jaar
het hierdie Christelike liefdesdaad in Joan se hart vasgesteek.
Daarom dat sy aan die einde van haar lewe nie anders kon as
om hulle in die Heer se Naam te seën om nog groter hulp aan
noodlydendes te bewys nie.
Dink net wat die effek van een gewone dissipel se werk is.
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Dink net wat kan gebeur as een van ons ons harte en hande vir
ander oopmaak. Of dalk ons beursies … Die hemele sal oop wees
bokant ons!

Praat
’n Dissipel leef, met Jesus se liggaam, ander mense raak.
– Sarel Visser

Hoe getuig ’n mens vir die Here? Ek weet nie. Netsoos ek nie ’n
spesifieke resep het oor hoe om te praat oor my wonderlike vrou
of kinders nie, het ek ook nie ’n standaard-praatjie oor Jesus wat
ek blindelings op mense loslaat nie. Van my familie gepraat, as
jy my oor my wonderlike vrou uitvra, sal jy wel liefdestaal oor
haar op my lippe hoor. En hopelik sal jy dit sien as ons saam is.
Ek vertel graag lewensveranderende stories oor Marietjie in haar
afwesigheid, en in haar nabyheid geniet ek haar teenwoordigheid. So “getuig” ek oor haar, as jy wil. Dieselfde geld vir my
kinders en vriende. Ek praat mooi oor hulle omdat ek lief is vir
hulle en tree hopelik ook so op teenoor hulle as ek by hulle is. My
getuienis oor my familie is lofwoorde oor hulle tussen ander. My
pogings om hulle op die hande te dra as ek by hulle is, moet dit vir
hulle bevestig. So verstaan ek ook my woorde en dade oor Jesus.
Ek praat graag mooi oor Hom tussen ander omdat Hy Here is.
Ook ek probeer met alles in my só te leef in sy teenwoordigheid
dat Hy met my lewe tevrede is.
Jesus is deel van my daaglikse woordeskat en gesprekke. Tog
het ek, met respek gesê, geen beheer oor Hom met my woorde nie.
Jesus is die Here. Ek is sy kneg, sy werker. Ek stap gehoorsaam
agter Hom aan oor daardie pad wat Hy vir my uitgekies het om
oor te steek. Wanneer ek elke oggend opstaan om hierdie avontuur opnuut saam met Hom mee te maak, is die Gees die Leidsman. Hy skep geleenthede om reg te doen en met wysheid te praat
doer oorkant die straat. Hy verbind wonde as dinge skeefloop.
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Soms gaan daar lang tye verby sonder enige sigbare vrug op
hierdie lewe in die koninkryk van God. Maar dit maak nie saak
nie. Resultate is God se afdeling, myne is gehoorsaamheid en
getrouheid! Ek moet maar net in die regte saailande werk. Die
Here laat groei maar elke saadjie wat in sy Naam gesaai word
soos wat dit Hom pas. Al wat ek aan my kant van die draad
moet doen, is om ’n getroue navolger van Jesus te wees. Soos wat
Johann Fourie graag sê: “Dissipelskap is ’n driestap-proses: ontmoet die Lig, word ’n lig en gaan skyn die lig.”

Moenie dit afforseer nie
Dissipelskap is die aanhoudende word soos die Een by wie ek baie kere
sit en soos wie ek graag wil wees.
– Cois de Kock

Party gelowiges dink hulle moet die evangelie op ander afforseer. Hulle verstaan Paulus se woorde aan Timoteus, dat ons
tydig en ontydig moet getuig, verkeerd. Hulle meen dit geld van
ander wat alles moet sluk wat ons op hulle aflaai. Tog bedoel
Paulus hierdie woorde in die eerste plek vir Timoteus en vir
elke dissipel. Hy bedoel dat ons nie die luukse het om te besluit
wanneer en waar ons vir die Here wil leef of werk nie. Ons is
altyd aan diens, tydig en ontydig. Maar ons het nie ’n lisensie om
ongenooid in mense se lewens in te storm en hulle as objekte te
hanteer vanaf ’n godsdienstige hoogte nie. Paulus skryf juis vir
die Kolossense en die Efesiërs dat ons sober of nadenkend moet
leef. Ons moet respek hê vir ander se menswees. Ons moet hulle
bevriend en die reg verdien om die evangelie met hulle te deel.
Vriendskap en respek, saam met kuiers, koffie en kos, is gesogte
roetes na mense se hart.
Natuurlik skep God ook spesiale oomblikke tussen onbekendes en vreemdelinge waar mense Hom as Here kan ontmoet. Dit
het ek al vele male beleef, soos onlangs toe ek by ’n wonderlike
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gemeente iewers in die platteland gaan preek het. Elke aand gedurende ’n week van gebed het een persoon in die kerk gesit wat
opvallend anders gelyk het. Sy tatoeëermerke en tentpen-hare
was in skrille kontras met dié van die vriendelike boere vanuit
die kontrei. Die laaste aand het hierdie Engelssprekende jongman stilweg nadergestaan. Toe vertel hy my dat hy, netsoos ek,
’n Oos-Rander is. Hy het sy pa, wat hy jare laas gesien het, in die
platteland kom opsoek. Toe noem hy dat hy ’n agnostikus is. Van
geloof wou hy niks weet nie. Maar toe stap hy vroeër daardie week
by die kerk verby. Op die ingewing van die oomblik het hierdie
jongman besluit om in te stap. Deur die loop van die week het
’n wonderwerk met hom gebeur. “I found Christ,” het hy dit in
een sin saamgevat. Hy het kop aan KOP in Jesus vasgeloop. Jesus
het hom opgespoor daar in die mooi Wes-Transvaal. Daardie
aand het ek ook saam met die engele gedans en gesing. Mense
wat soms ver reis om hulle familie op te spoor, vind op ’n goeie
dag oneindig meer, naamlik ’n hemelse Vader wat hulle met oop
arms tuis verwelkom.

Geniet die gepraat en gekuier
Dissipelskap is om soos ’n kwas vasgehou te word en mooi prentjies in
ander mense se lewens te verf.
– Dave Viljoen

Dissipelskap verander ons nie in vaal mense wat bang is vir almal
wat nie presies soos ons lyk, dink, glo of leef nie. Sê nou ons sou
snap dat ons nie geroep is om godsdienstige aanklaers te wees
of om regter oor ander te speel nie. Dan sou dit ligjare makliker
wees om vir God te leef tussen vreemdelinge, andersoortiges en
soekendes. Dan verander ons getuienislewering in aangename
kuiers in Jesus se Naam. Dan is die juk van ons skouers af om
mense te probeer verander of skuldig te laat voel. Nee, dit beteken nie ons is blind vir mekaar se foute, of dat ons dit stil141
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swyend goedkeur nie. Wanneer nodig, volg ons wel die Matteus
18-roete deur privaat met hulle daaroor te gaan praat. Verder is
ons diensknegte van Jesus wat Hom sigbaar en voelbaar dien en
ander mense respekteer. Dissipels leef Jesus magneties, keurig,
nadenkend en dienend agterna tussen ander.
Jesus het nie van straf of dreigemente gebruik gemaak om
mense te laat glo nie. Nog minder het Hy die Opposisie aangewend om die hemel te bemark. Vuur en swael om sondaars tot
bekering te dreig, was nie deel van Jesus se strategie nie. Nie eens
in Matteus 10, waar Hy sy dissipels herinner het dat hulle eerder
vir God as mense moet bang wees omdat Hy mense in die ewige verdoemenis kan gooi, gebeur dit nie. Net hierna verduidelik
Jesus immers dat God die Een is wat al die hare op sy kinders
se koppe tel. So naby en liefdevol is God dat Hy die moeite doen
om sulke gedetailleerde aandag aan al sy kinders te gee. Oordeel
is sy allerlaaste opsie. Eers op die laaste dag sal goddeloses dit in
alle felheid voel.
Slegs skynheilige godsdienstiges het by Jesus van God se oordeel gehoor. Sondaars het oor en oor by Hom van die Here se
genade gehoor en dit ook eerstehands ervaar. Jesus het dorstiges
na ’n nimmereindigende fees in God se teenwoordigheid genooi.
Hy het vir hulle vertel Hy is self lewende brood en hemelse water.
Hy is lig en lewe. Al dienende het Jesus mense se oë oopgemaak
om ’n nuwe lewe van vreugde en goedheid by God te ontdek. Sy
aantrekkingskrag is Hyself, nie vrees vir straf nie. Vandag nog
stroom genade die wêreld vol uit sy hand! Steeds is Hy water vir
oordeelsvure en hoop vir soekendes. Dit is steeds alle dissipels
se magnetiese lewenstaal.
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Dissipelskap-stories
My vreemde leermeesters oor dissipelskap
– Jaco Strydom (Echo Jeugbediening)

’n Joernalis het eenkeer gevra wat noem ons dit wat ons
by Echo doen. My antwoord was: “Saamwoon.” Jy sou die
mense wat in ons huise “saamwoon” in twee groepe kon
indeel. Die eerste is dié wat kom aanklop vir hulp – jongmense in nood. Van hulle was haweloos, ’n klomp kom uit
kindersorgsisteme, sommige uit rehabilitasiesentrums of
selfs uit die tronk. Die tweede groep is mense wat intrek om
te kom help. Op hierdie stadium is daar onder andere twee
boekhouers, ’n grafiese ontwerper, ’n veldwagter, meer as
een onderwyser, ’n hele paar studente en mense van ander
professies wat doelbewus kies om saam met jongmense in
nood te woon. Vir my is een van die mooiste dinge wat
gebeur wanneer dié wat eintlik net kom aanklop het vir
hulp, agterkom dat hulle ook kan help, en dié wat ingetrek
het om te kom help, ontdek dat hulle eintlik baie het om te
leer.
Die vorm van “Christen-gemeenskap” is iets wonderliks
om te aanskou (ons noem dit soms “beautiful chaos”). Ek
het al baie gesê dat een van my grootste leerskole oor wat
dit beteken om vandag vir Jesus te volg hierdie vreemde
gemeenskap is.
Hulle leer my die waarde van nabywees. Dat jy die boodskap van Jesus die beste kan oordra nie vanuit ’n posisie
van mag nie, maar vanuit ’n posisie van weerloosheid. Die
meeste van hulle voel so sterk hieroor dat hulle nie alleen
143
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’n huis met jongmense in nood deel nie, maar ’n kamer.
Ek begin wonder of afstand nie dalk die grootste struikelblok vir dissipelskap vandag is nie.
Die antieke verhouding tussen ’n dissipel en sy meester
is iets wat moeilik is om te begryp in ons Westerse samelewing. Die beste voorbeeld wat ons ons kan indink, is iets
in die lyn van die verhouding tussen ’n dosent en sy of haar
student.
In die Ooste sien ’n mens egter vandag nog tekens daarvan. Ek het vir ’n tyd lank in Indië gewoon en daar die
kans gehad om die verhouding tussen ghoeroes en hulle
volgelinge dop te hou. Die dissipel sal luister na wat sy
ghoeroe sê, maar ook dikwels dag en nag fisies agter hom
aan beweeg. In daardie konteks is ’n dissipel iemand wat nie
alleen kan praat oor wie sy ghoeroe is, oor wat hy gedoen
of gesê het nie, maar iemand wat sy ghoeroe volg deur te
begin dink soos hy dink. Dit lyk kompleet of hy of sy begin
voel soos die ghoeroe voel en dan uiteindelik doen wat hy
doen, van hulle begin selfs lyk soos die ghoeroe – deur self
te begin beweeg soos die ghoeroe beweeg.
Die wonderlike van Jesus se dissipelskapstyl was juis
dit! Hy het nie net vertel nie, Hy het sy dissipels toegelaat
om naby aan Hom te kom en saam met Hom te beweeg.
’n Ware dissipel het uiteindelik nie net ’n klomp inligting
oor sy meester nie, hy erf sy passie! Die goed wat sy ghoeroe beweeg, begin in sy eie binnekant ronddraai. As ek dissipelskap reg verstaan, gaan dit daaroor dat dieselfde ding
wat in Jesus gebeur het – wat gemaak het dat Hy sy lewe
wou gee vir ’n stukkende wêreld – ook in ons gebeur. Dat
die passie wat Hom gedryf het, ook ons passie word.
Wat was hierdie groot passie van Jesus?
Mense!
144
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Hy het sy lewe gegee vir mense. Sy boodskap aan die
godsdienstiges van sy tyd was dat jy nie kan sê jy het God
lief as jy nie ook lief is vir die wêreld nie. Jy kan nie jou lewe
vir God gee sonder om jou lewe vir die wêreld te gee nie.
Godsdiens sonder empatie is godsdiens sonder God (1 Joh
4:8).
Wat die wêreld nodig het, is meer as net Christene wat
kan praat oor wie Jesus was of stories vertel oor wat Hy
gedoen het. Die wêreld het ’n kerk nodig wat doen wat Jesus
gedoen het – wat is soos Jesus was. ’n Kerk wat gedurig
nader beweeg, wat dit ook waag om “af” te kom.

Toe ek kyk, toe sien ek. Toe ek sien, toe skuif ek
– Ryno Meyer (Leraar, PVR)

’n Eenvoudige rit deur Sunnyside in Pretoria 07:00 op ’n
Woensdagoggend in 2009, het my lewe ingrypend en onherroeplik verander. Ek was op pad huis toe, nadat ek my
motor vroeg ingegee het om die dag gediens te word. Doodgewone dag …
Soos ek en my pa in sy groot, deftige motor deur Sunnyside ry, het my oë gesien soos nog nooit tevore nie. My
oë het ewe skielik op ’n nuwe manier gekyk, letterlik asof
ek ’n bril opgesit het wat alles anders laat lyk het. Ek kon
duideliker sien, ek kon beter fokus op dit wat ek gesien het,
ek het nuwe perspektief gekry.
Die son het begin om gesig te wys deur die jakarandabome en die hoë geboue. Daar was mense orals. Maar dit was
chaos: Mense wat skarrel om ’n taxi te kry om werk toe te
gaan. Mense wat lê en slaap waar hulle lêplek gekry het.
145
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’n Prostituut op die straathoek wat “oortyd” moet werk,
waarskynlik weens ’n “stadige aand”. ’n Man en vrou wat
op mekaar skree op die sypaadjie en dan uitmekaar spat
in verskillende rigtings. Die atmosfeer was gespanne en
haastig. Iets het nie reg gevoel nie …
Hier was ’n wêreld wat ek nie geken het nie. Ek het geweet dit gaan swaar met mense en ek het gehoor “daar is
baie plekke waar ons ’n verskil kan maak”. Maar ek het dit
maar net gehoor en geweet, en aangegaan soos normaal.
Ek kon nie ná daardie oggend nie. Ek wou nader beweeg
aan hierdie wêreld. Ek wou teenwoordig wees in hierdie
intimiderende en vreemde ruimte. Dit was tyd vir my “gewone” lewe om “ongewoon” te raak.
Ek het onmiddellik van my vriende gebel toe ek by die
huis kom. Die dialoog het min of meer só geklink:
“Pêl, ek trek Sunnyside toe.”
“‘Awesome’, wat wil jy daar gaan doen?”
“Ek weet nie presies nie, maar ek wil nader wees aan
mense wat nood het. Ek voel ek leef te ver van die mense
in ons stad af.”
“Dit klink ‘brilliant’. Kan ek saamkom?”

Teen Januarie 2010 was ons 14 jongmans wat saam in ’n huis
ingetrek het om nader te wees aan mense in nood. Ons het
onsself Intentional Living genoem. Dit was tyd vir ’n nuwe
lewensritme, wat sou lei tot ’n totale nuwe manier van leef:
• Eenvoudig (ek het my bed en motor opgegee vir ’n jaar)
• Intensioneel (ons moes kies om ons gemaklike lewens
vaarwel te roep)
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• Waaghalsig (kom ons kyk wat gebeur as ons eers doen
en dan dink)
• Inklusief (Hoe sal dit wees om ons deur vir almal oop
te stel?)
• Vrygewig (kom ons kyk hoe vinnig ons kan saai)
• Doelgerig (ons wou teenwoordig en naby wees daar
waar mense sigbare nood het) en saam (geen mens is ’n
eiland nie)
Ons het mekaar aangespoor tot hierdie tipe lewens. Ons
het dit saam geleef ook. Ons leef dit vandag nog. Ons leef
nie meer in dieselfde huis nie, maar elkeen wat in Intentional Living geleef het se “gewone” lewens bly sedertdien
ongewoon.
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#7
Ek het gehoor: “Ons het maar so grootgeword”
… maar

nou beleef ek dat God se
kinders kleiner groei
Daar’s geen verskoning
vir verstopte koppe nie

Vergeet van die najaag van besittings; dis die vrug van die Gees wat jy
bymekaar moet maak.
– Sylvia de Kock

“E

k het maar so grootgeword.” Dit het al ’n cliché geword, selfs ook in die kerk. Vir baie mense is dit die
standaard-verskoning om nie te verander nie. Baie
meen hulle kan nie by vandag se vinnige wêreld aanpas nie. Die
volle waarheid is dat dit ’n halwe waarheid is! In The Shallows,
wat handel oor die effek van die nuwe digitale era op mense se
denke, vertel Nicholas Carr van ’n studie in 2008 waarin mense
wat oor geen rekenaarvaardighede beskik het nie se breine ty148
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dens internetgebruik vergelyk is met dié van rekenaarkenners.
Gary Small, psigiatrieprofessor in die VSA, en twee van sy kollegas het 24 vrywilligers hiervoor gekies wat gelykop verdeel is
tussen kenners en nie-kenners. Na die eerste eksperiment, waar
almal soektogte op Google moes onderneem, was die breinaktiwiteite van die kenners veel wyer as dié van nie-kenners. Toe het
die navorsers laasgenoemde groep vir vyf dae lank vir een uur
per dag op die internet laat rondsoek. Op dag ses is dieselfde
toets weer met die 24 kandidate herhaal. Toe bevind hulle dat
presies dieselfde dele van die brein in beide groepe aktief was.
Skielik was almal se breine op dieselfde bladsy. Navorser dr Gary
Smalley vat dit as volg saam: “Five hours on the Internet, and the
naive subjects had already rewired their brains.”
Daar is geen verskoning vir relatief gesonde mense om nié
tot en met ’n hoë ouderdom te bly leer en groei nie. Ons brein
is leerbaar en aanpasbaar. Alhoewel hierdie plastisiteit later jare
ietwat afneem, gaan dit nooit heeltemal weg nie. Dit is net ons
eie skuld as ons koppe bly vassteek in uitgediende denkpatrone. Al het ons op ’n sekere manier grootgeword, hoef ons nie
so oud te word nie. Ons koppe is deur die Here bedraad om lewenslank aan’t groei te wees. Vandaar my “neurologiese” gebed:
“Rewire me, o Lord.” Die geheim is om Godwaarts te bly groei en
nie selfwaarts nie. Gelukkig is ons onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Hoe meer ons die Here se skatkamers
besoek, hoe meer verander ons na sy beeld. In die taal van 2 Korintiërs 3:18 geskied hierdie verandering “van heerlikheid tot
heerlikheid”.

Groei jonger
Dissipelskap is ’n bereidheid om saam met God op reis te gaan, juis
omdat Hy saam met jou reis. Soms is die reis steil en ander kere word jy
langs die pad verras. Dit is ’n pad vol (R)reisgenote. God reis saam met
jou en saam met jou is mense vir wie jy kan goed wees en wat jou pad ook
149
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weer op húlle beurt sal makliker maak. Sáám soek jy en jou reisgenote
na God se wil vir elke dag. Dit is nie soseer die eindbestemming wat
belangrik is nie, maar die reis self!
– Elsje Büchner

Die probleem met die meeste van ons is dat ons grootword. Dan
bly ons groot. G’n wonder nie dat Dr Seuss sê: “Adults are obsolete
children!” Grootmense is anders as kinders. Grootmense het min
vrae, maar baie antwoorde. Ons het die lewe klaar uitgesorteer.
Ons het ons eie geleenthede ingeperk, of almal reeds opgebruik.
Kinders, daarenteen, het baie geleenthede én baie vrae. Kinders
is leergierig. Hulle wil alles weet. Tog het die meeste grootmense
se kreatiewe leervaardighede lankal in onbruik verval.
Van vrae gepraat, in ’n aanlyn-weergawe van The Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/9959026/Mothersasked-nearly-300-questions-a-day-study-finds.html) word vertel
van ’n nuwe studie wat bevind dat die gemiddelde Engelse ma
meer as 300 vrae per dag moet beantwoord. Dit gebeur in die
geval van vierjarige dogtertjies – wat die mees aktiewe vraestellers van almal is. Teen ouderdom nege het seuntjies se vrae verminder na 144 per dag. Grootmense is meer beskeie – of geïnhibeerd – as dit by vrae kom. Grootmens-wees kos ’n prys, ook in
die kerk. “Volwasse” Christene doen dinge veilig en voorspelbaar.
Alles in die kerk moet beheerbaar en gereguleerd wees. Tog sê
Jesus ’n paar maal helder en duidelik dat ons weer kinders moet
word. Ons moet agteruit grootword. Jesus verwag ’n dringende
terugkeer na ’n tweede naïwiteit van kindwees in ons Vader se
teenwoordigheid.
Jesus sê in Matteus 18 dat as ons nie verander en weer kinders
word nie, sal ons nooit die koninkryk van God sien nie. Egte
groei vir Jesus se dissipels gebeur agterstevoor. Groei maak
ons kleiner. Dit maak ons broos. Dit maak dat ons weer in onbelangrike, eenvoudige dingetjies vreugde vind. Dit maak ons
naïef en sorgvry. Dit maak dat ons nie meer groot ego’s in stand
150
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hoef te hou wat “gevoer” moet word deur vleitaal, aandag, komplimente, titels, posisies en besittings nie. Wanneer ons naby
Jesus loop, groei ons kleiner en ander mense rondom ons groter.
Dan word Paulus se woorde in Filippense 2 waar: dat ons begin
opkyk na medegelowiges. Dan sien ons in verwondering God se
handewerk in ander mense raak. Dan is dit nie meer so moeilik
om ander te dien nie, want ons sien hulle deur twee nuwe oë.
In My lewe in God se wil het ek vertel van die eertydse Amerikaanse president Franklin Roosevelt wat party aande saam met
’n wetenskaplike genaamd William Beebe na die sterrehemel
gekyk het. Nadat Beebe dan verskillende sterrestelsels aan hom
verduidelik het, het Roosevelt gesê: “Nou is ek klein genoeg. Nou
kan ek gaan slaap.” Niemand is regtig groot nie, nie eens die
grootste leiers nie. God alleen is die Een wat gister, vandag, later
en vir altyd, groot is en bly. Eers as ons klein genoeg in onsself
gegroei het om voor Hom te kan buig, begryp ons iets van sy
grootheid én sy afbuigende genade.

Nie groot of klein in die algemeen nie
Dissipelskap is om Jesus meer sigbaar in my lewe te maak deur Hom en
ander mense te dien.
– Henk van Rensburg

Ons beskryf mense en dinge graag in terme van klein en groot.
Almal doen dit, selfs die klerewinkels. Jy koop jou klere in
groottes vanaf klein tot ’n paar maal ekstra-groot. Jy kyk eers na
daardie S, L, XL, XXL op die etikette voordat jy klere aanpas. Die
verbruikersmedia en baie ander dinge in die samelewing het ons
beïnvloed om alles en almal te meet in terme van groot en klein.
Baie glo groter is beter; groter is sterker; groter is meer. Tog is
die nuwe sakpas-grootte in God se koninkryk kleiner. Nee, nie
kleiner in algemene terme soos wat die res van die samelewing
hieroor dink of voel nie, maar kleiner op God se terme. In Jesus
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se omgewing word groot en klein altyd in familieverband gebruik.
Dit gaan oor kleinwees in sy nuwe aardse familie. In sy familie
verloor groot en onpersoonlik elke keer. Klein triomfeer. God
se groeiprogram vir sy aardse familie is agteruit. Dit gaan oor
kindword en kindwees voor Hom en tussen ander.
Omdat ons Jesus nie op hierdie punt ernstig opneem nie, is
groot steeds groot vir ons, en klein is klein. Gedurig pas ons
hierdie meetinstrumente verkeerdelik toe in die kerk. Kort voor
lank is groter getuienisse, groter bedienings, groter skrywers,
groter predikers, groter geestelike sangers of groter kerke belangriker as die kleiner weergawes hiervan. Fout! Die Here meet
volgens ’n ander skaal. Vir Hom is klein in familieterme die enigste nuwe groot. Dit gaan nie daaroor of kerke en bedienings groot
of klein is wat getalle betref nie. Groter kerke en bedienings is
ook nie outomaties meer effektief in die koninkryk van God as
kleiner weergawes hiervan nie. Dit gaan oor nuwe kinderharte
in elke dissipel.
Party dissipels moet reuse verslaan terwyl ander die wapens
hiervoor moet bou. Sommige moet groot oormagte in die openbaar aandurf en ander moet in die kombuis agter die skerms
diens doen. Party moet elders op aarde aanmeld en ander moet
plaaslik relevant wees. Ons elkeen moet maar net daardie stukkie pad oorsteek wat Jesus hier reg voor ons oopmaak. Of dit nou
Indië is of ’n kinderbediening in Suid-Afrika, die vraag is of ons
klein genoeg is om gehoorsaam genoeg te wees. Eers wanneer
ons kinders geword het in ons Vader se huis sal ons nie verlei
word deur groot en flambojante dinge nie. Dan sal ons ophou
om verkeerde vergelykings te tref tussen mense. Dan sal ons
ophou om gedurig soos daardie groot kerk of bediening te wil
wees en vrede maak met ons eie roeping en bediening. Dan sal
ons verstaan dat elke dissipel ’n voltydse bediening het, maak
nie saak hoe “groot” of “klein” dit is nie. Ons moet regtig ophou
om ouer te word soos wat ons grootgeword het. Ons moet toelaat dat die Here ons verander om weer kinders te word. Dan
152
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gaan die koninkryk op wonderlike maniere voor ons oop.

Klein genoeg om eerlik oor jou eie swakhede te wees
Leef Jesus elke dag waar jy is: in woord en daad.
– Johan Smook

In sy voorwoord van Steven Snyder se boek Leadership and the Art
of Struggle vertel Bill George van die Harvard Business School
van ’n ambisieuse studie wat hy eenkeer onderneem het. Hy wou
naamlik vasstel wat die karaktereienskappe van suksesvolle leiers
is en hoe hulle hul leierskap verder ontwikkel. Ná onderhoude
met 125 topleiers tussen die ouderdomme van 23 tot 93 was hy
moedeloos. Geen ooglopende kenmerke het uitgestaan nie. Toe
gaan lees George nogmaals deur al sy notas van sowat 3 000
bladsye. Skielik sien hy dat al hierdie leiers een gemeenskaplike
deler het: hulle mislukkings en tekorte! Almal van hulle het
erken dat hulle iewers misluk het as gevolg van hulle groot ego’s,
foute of dwaasheid om na raad te luister. Omdat hulle nie getrou
aan hulleself gebly het nie, het hulle koers verloor. Hulle moes
eers leer om hulle trots in hulle sakke te steek en eerlik te raak
oor hulle swakhede. En om uit hulle terugslae te leer.
Steven Snyder skryf in Leadership and the Art of Struggle dat te
veel leiers bang is hulle sal “uitgevang” word, dat iemand sal
agterkom hulle is toe nie so goed of bekwaam of slim of sterk
soos wat almal dink nie. Daarom worstel die meeste leiers met
geheime gevoelens van onegtheid en onsekerheid. Hulle is bang
om eerlik te raak oor hulle ware self of om hulle tekorte te erken.
Dan sal almal dalk ophou om van hulle te hou, of ontnugter
wees. Inderwaarheid is net mooi die teendeel waar. Eerlikheid
oor ons eie stryde en onbekwaamhede is magneties. Nog meer,
dit is Bybels. Dit is ook die dissipelroete van Jesus, soos wat
Nelus Niemandt in sy goeie boek oor leierskap Nuwe leiers vir
nuwe werklikhede uitwys.
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Eerlikheid maak nie van swakhede ’n nuwe deug nie
Dissipelskap is nie maar een of ander opsionele program vir die kerk
nie. Dit raak die wese van die kerk.
– Braam Hanekom

Eerlikheid oor jou onvermoëns en swakhede is nie ’n moderne
uitdaging nie. Selfs die apostel Paulus moes op ’n dag eerlik
raak hieroor. Deur die loop van 2 Korintiërs vertel hy ’n paar
keer van sy eie swakhede. Dit doen hy terwyl besoekende predikers in Korinte spog oor hulle nuutste openbarings en geestelike suksesse. Paulus vertel onder andere in 2 Korintiërs 4 hy is
soms oor raad verleë. Dikwels word hy op die grond neergegooi
en vertrap. Vervolging, spot, misverstande en swaarkry is sy
voorland, soos wat hy in 2 Korintiërs 6 en 11 skryf. Drie maal
het Paulus gebid dat die Here hierdie doring van swakheid uit
sy vlees verwyder. Toe moes hy hoor God se genade is vir hom
genoeg. Juis dan is hy sterk.
Effektiewe dissipels van Christus steek nie hulle swakhede
weg nie. Voordat jy my verkeerd verstaan: Hulle weerloosheid is
nie ’n nuwe Christelike deug nie. Nog minder is dit ’n skuiwergat
vir moedswillige sondes. Of ’n verskoning vir middelmatigheid. Eerlikheid, soos dié van Paulus, is daardie diep besef by
navolgers van Christus dat hulle toe nie die “groot” antwoord is
nie. Of dat hulle elke slag “weet” nie. Hulle is breekbare houers
wat gedurig hemelse genade benodig.
Sonder ’n bewussyn van eie swakhede raak gelowiges verstrik in hulle eie ego’s. Dan poets hulle graag hulle eie beeld soos
wafferse Christelike “celebrities”. Dan is hulle soos die keiser in
Hans Christian Andersen se sprokie wat gedink het hy dra die
“onsigbare klere” wat twee kleremakers vir hom sou gemaak het.
Sy onderdane het uit vrees stilgebly. Toe praat ’n kind hardop die
waarheid en sê: “Die keiser is kaal!”
Wanneer Jesus se navolgers vergeetagtig raak oor hulle eie be154
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langrikheid, rol, vermoëns of invloed, is hulle reg geklee vir die
Here se diens. God kan leë houers vol maak. Hy kan mense wat
klein genoeg gegroei het om nie meer hul eie belange te beskerm,
of wat selfbehep veg vir posisies en erkenning nie effektief gebruik. Sulke bruikbare instrumente vir God neem hulself nooit
te ernstig op nie. Tog is hulle doodernstig oor God. Hulle is
spontane maar effektiewe geleiers van sy krag na diegene toe
wat hemelse kragonderbrekings beleef. Tussendeur is God se genade vir hulleself oorgenoeg. Hulle loop regtig nie kaal rond nie!

Klein genoeg om ’n geleier van God se krag te wees
Om ’n volgeling van Jesus te wees, is om Hom te volg in die patroon
van sy lewe. Dit is ’n “journey” na die kruis, na die dood en na nuwe
lewe. Dit is waar die lewe wat ek vir myself probeer bou, sterf, sodat ek
die lewe wat God vir my gee, kan ontvang.
– Jacques Bornman

God se krag werk deur swak menslike houers. Paulus moes op
die harde manier leer hy’s nie ’n eindverbruiker of ’n persoonlike vertoonvenster van die Here se krag nie. Hy is net ’n swak
menslike geleier hiervan. Ook moes hy ontdek hy kort nie krag
nie, maar genade. Menslike swakhede is Goddelike geleenthede. Hierteenoor is menslike kragvertonings geleenthede vir spog
oor wie die sterkste is. In Jesus se kring gaan dit nie oor sulke
soort krag nie. Dit gaan oor kindwees en oor genade! Wanneer
krag wel ter sprake is, soos in Handelinge 1:8, gaan dit oor die
krag om oor Jesus te praat. In 2 Timoteus 1:7-8 gaan dit weer oor
die krag om te volhard op die lydensroete van Christus. Kortom,
geestelike krag lyk heeltemal anders as krag elders in die wêreld.
Gelowiges voel nie aldag die Here se groot krag nie. Netsoos
’n dun elektriese draad nie die krag voel wat daardeur vloei nie,
hoef ons nie eers sterk te voel voordat ons aan diens is vir die
Here nie. Ons is swak geleiers van aardskuddende hemelse krag
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na ander menslike eindverbruikers. Let wel, ons is nooit die
eindverbruikers hiervan nie. Daar oorkant die pad is die eintlike
eindverbruikers van die Here se krag. Ons moet die hemelse
kragkabels maar net oor die pad aanlê na mense toe wat God se
liefde kortkom. Tussendeur benodig ons self elke dag sy genade.
Daarom dat ek so saamstem met ’n “tweet” wat Jaco Strydom een
keer gestuur het: “I’d rather go to God with my brokenness than
with my promises.”
Daar’s nie ’n “SD”-embleem onder gelowiges se klere wat
staan vir “Super-Dissipel” nie. Dissipels is breekbare erdekruike, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. Ons kry soms diep
seer. Dikwels is ons broos en breekbaar. Ons struikel partykeer.
Menigmale is ons oor raad verleë. Soms stel ons ander mense
teleur. Nogtans is die Here vol genade en ontferming. Hy hou
nooit op om Hom oor ’n ieder en ’n elk van sy kinders te ontferm
nie. God is onder alle omstandighede goed en genadig.

Te naïef om in godsdienstige wegspringblokke rond
te staan
“Tog salig dat ’n mens weer kan begin” – so het ’n plakkaat in my
matriek-wiskunde-klas gelees. Net so begin ons elke dag weer oor in
God se genade!
– Karel Verhoef

Hoe kan swak gelowiges enige effek hê in hierdie groot wêreld?
Wat kan doodgewone dissipels doen om die wêreld tot eer van
God te verander? Dit was die skoenmaker William Carey (17611834) se uitdaging. Toe word hy ’n deeltydse leraar in die Engelse
dorpie Leicester om ’n verskil te probeer maak. Maar sy pyn vir
’n reuse wêreld se God-nood het net al hoe sterker geword. Tydens ’n plaaslike byeenkoms van godsdiensleiers in Northampton vra Carey eendag vir die aanwesiges of dit nie alle gelowiges
se roeping is om die wêreld met die goeie nuus van Christus te
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dien nie. Toe het ’n bekende kerkleier blykbaar vir Carey gesê:
“Sit down, young man! If a sovereign God wants to convert the
heathen, he doesn’t need you to do it.” Carey het hierdie “raad”
geïgnoreer; sy moue opgerol en ’n sendeling in Indië geword.
Daar het hy onder moeilike omstandighede gaan werk. Onder
andere het sy een kind binne ’n paar jaar ná sy aankoms in Indië
gesterf, ’n paar jaar later is sy vrou oorlede en die heel eerste
bekeerling onder sy bediening is ook spoedig vermoor. Tog het
Carey reuse werk gedoen om die Bybel in ’n aantal belangrike
Indiese tale te vertaal. Geen wonder nie dat hy vandag as die
vader van die moderne sendingwese beskou word.
Wat het hierdie doodgewone skoenmaker-leraar (of soos wat
hy homself beskryf het: skoenrepareerder) van Engeland aangevuur om die aarde te oorkruis? Drie lewensbelangrike dinge:
• Hy het kop aan KOP in Jesus vasgeloop.
• Hy het aan Jesus se voete rus gevind.
• Hy het saam met Jesus oor die straat gestap.
Nee, Carey het nie voor die tyd ’n glashelder plan vir sy sending
in Indië in plek gehad nie. Hy het sy “sending-vliegtuig” in die
lug gebou. Al wat hy wel gehad het, was ’n onwrikbare visie van
Christus se liefde vir God se verlore eiendom. Dit het soos ’n
vuur in sy binneste gebrand. Carey het slegs die basiese aanwysers vir sy roeping na Indië op die Here se kompas geken;
die detail hiervan was egter onbekend. Trouens, gedurende die
eerste ses jaar van Carey se moeilike bediening, toe hy ’n vriend
se fabrieke in Midnapore, Indië, bestuur het om te oorleef en
die Nuwe Testament in Bengalees begin vertaal het, het hy sy
sendingstrategieë in plek gekry. Dit het ingesluit hoe plaaslike
geloofsgemeenskappe gevorm moes word, hoe hulle finansieel
selfversorgend kon wees en hoe inheemse kerkleiers in plek gekry moes word. Praat van geloofswaagmoed! Carey het nie gewag totdat hy eers al die nodige hulpmiddels, planne en fondse
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in plek gehad het nie. Hy het geweet waar die straat was wat hy
in geloof moes oorsteek na Indië toe, en dit ook gedoen! Die res
was in die Here se hande.

Gewone dissipels ken die verskil tussen intuïsie en
dwaasheid
If you stand for something you will have opposition and support. If you
stand for nothing you won’t have any opposition. And no support.
– Dries Lombaard

Gewone mense wat ongewone dinge vir Christus doen, laat die
wêreld sentimeter vir sentimeter andersom draai. Sulke mense
het nie ekstra tyd of energie opgespaar vir onnodige rompslomp
of vergaderings terwyl hulle diep in hulle harte weet wat hulle
moet doen nie. Ja, hulle vergader ook, maar slegs as dit funksioneel
is en nie om spasie op een of ander godsdienstige almanak vol te
maak nie. Hulle beplan ook, want hulle is nie geestelike cowboys
wat “uit die heup skiet” op enige teiken voor hulle, of dwase wat
blindelings in enige geveg instorm nie. Hulle ken immers die
verskil tussen waagmoed en dwaasheid.
• Waagmoed gebeur op Jesus se roete; dwaasheid gebeur op
mensgemaakte roetes.
• Waagmoediges is leerbaar; dwase is impulsief en onleerbaar.
• Waagmoediges is Gees-aangedrewe; dwase is egosentries.
• Terwyl waagmoedige dissipels ’n brandende vuur in hulle
binneste voel om God se verlore eiendom op te spoor, is dwase net op hulle eie eer en behoeftes ingestel.
• Waagmoed is intuïtief; dwaasheid doen gedurig “fear management” of vrees-bestuur.
Wikipedia beskryf intuïsie as volg: “Intuition is the ability to
acquire knowledge without inference and/or the use of reason.
158
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The word ‘intuition’ comes from the Latin word ‘intueri’ which
is usually translated as ‘to look inside’ or ‘to contemplate’. Intuition provides us with beliefs that we cannot justify in every
case.” Intuïsie is daardie diep wete of oortuiging wat binne-in
ons posvat wat ons vinnig en effektief laat optree. Dit is anders
as oorhaastigheid of onnadenkende dwaasheid. Natuurlik moet
intuïsie getoets word saam met ander gelowiges. Nogtans is
hierdie innerlike oortuiging ’n vaste wete van watter koers ingeslaan moet word, selfs al is die detail van die roete wat ons
moet inslaan nog nie bekend nie. Dwaasheid is om alle intuïsie
te ignoreer en gedurig mense se vrese aan te spreek en te probeer
bestuur voordat daar tot aksie oorgegaan word.

Vertrou daardie hemelse vuur in jou binneste
Keep it humble ( … & rocking!).
– Annie Curtin

Ons moet ons Godgegewe intuïsie vertrou. Die Gees lei ons ook
hierdeur. Te veel nadenke kan in die pad van die Gees staan.
Langer nadenke maak in elk geval nie dat ons beter besluite neem nie. In ’n artikel in die Britse Daily Mail Online van
29 Maart 2013 skryf Anthony Bond oor nuwe navorsing wat wys
dat blitsvinnige beslissings, daardie “spur of the moment”-soort,
soms net so effektief is soos besluite waaroor ons lank nadink.
’n Neurowetenskaplike span onder leiding van dr Zachary
Mainen het bevind dat verskillende spesies dieselfde gunstige
resultate oplewer wanneer baie perseptuele besluite onder druk
geneem moet word. Mainen konkludeer: “there are many kinds
of decisions, and for some, having more time appears to be of no
help.”
Wyse dissipels talm nie as daardie vuur in hulle binneste begin brand om saam met Jesus die straat oor te steek na waar Hy
hulle wil ontplooi nie. Hetsy dit gebeur in ’n bestaande gemeente
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wat getransformeer moet word, of by ’n kosprojek vir hongeriges
wat van die grond af moet kom, of ’n jeuggroep wat gelei moet
word, of ’n hulpprojek aan ouer mense, of ’n nuwe kerkplanting –
ons rus in die Here moet oorvloei in wandelinge saam met Hom
daar oorkant die straat. Maar in dieselfde asem moet ons ernstig
bid en die Skrif deeglik ondersoek om te sien of ons nie op ’n
verkeerde pad is nie. Ook moet ons ons omring met Geesgevulde
mense wat die moed van hulle oortuiging het om vir ons te sê as
ons die punt mis. Daarna moet ons koers vat.
Dit help veel ons bevind ons op die regte pad, maar ons staan
stil. Ons hoef nie te wag vir ’n groen lig nie. Die Here se lig is
lankal groen. Die pad na die oorkant toe is oop. Jesus kan nie nog
’n dag langer uitstel nie. Daar is verlore eiendom wat opgesoek
moet word. Daar is stukkende lewens wat die Gees se aanraking
kort. Daar is kos wat uitgedeel moet word. Daar is gevegte wat
woed en waarvoor vredemakers benodig word. O ja, en daar is
ander mense wat jou ook moet seën met hulle teenwoordigheid
aan die oorkant van die straat. Jy steek immers nie net die pad
oor om iets te gaan deel met ander nie, maar om self ook geseën
te word! Die Here se seën wag juis daar aan die Samaritaan se
kant van die pad.

Gestuurdes
Moenie net weet nie, doen dit! Moenie net doen nie, leef dit!
– Wilhelm Leuschner

Lukas 10 is aangrypend. Ons het al ’n paar keer by hierdie aardskuddende teks stilgestaan. In hierdie hoofstuk word drie pilare
van die navolging van Jesus prakties uitgespel. Hier leer ons dissipels is:
• gestuurdes in Jesus se Naam (Luk 10:1-20)
• gestuurdes wat oor die pad stap om ’n naaste vir ander te
160

978-1-4316-0879-9.indd 160

2014/03/25 12:14:27 PM

Jy kan ’n verskil maak

wees in Jesus se Naam (Luk 10:25-37)
• gestuurdes wat rus gevind het aan Jesus se voete (Luk 10:3842)
Jesus self stuur sy mense uit. Die 70 gestuurdes (of dalk 72 volgens sommige van die oudste Griekse manuskripte van die
Lukasevangelie) waarna Lukas verwys, verteenwoordig ons
almal. Hierdie klein groepie wat voor Hom uitgaan op sy reis
na Jerusalem is deeglik bewus van die oormag teen hulle. Daarom hoor hulle dat hulle moet bid vir nog werkers. Let wel, dit
is slegs die gestuurdes wat vir nuwe werkers moet bid, nie pawiljoensittende godsdienstiges by die huis nie. Ware gestuurdes
van Jesus leef hulle geloof in die voorste loopgrawe van die lewe
uit en nooi ander werkers in gebed hierheen.
Van gevaar gepraat: Jesus sê sy gestuurdes is soos lammers
tussen wolwe (10:3). Praat van ’n brose rolbeskrywing! Nee, hulle
is nie leeus wat brul nie. Of olifante wat vreesloos deur die bos
stap nie. Of haaie wat die oseaan vir hulleself het nie. Jesus se
mense is lammers. Nie net skape nie, maar selfs lammertjies.
Daarom dat hulle slegs op die Here kan vertrou vir die oorwinning. Hulle is self te swak om enigiets reg te kry. Jesus sê daar’s
geen tydelike byvoordele vir sulke gestuurdes nie. Geen geld,
gerief of gewildheid wag op hulle nie. Omdat die Here hulle uitstuur, is daar egter ’n dringendheid en ’n opgewondenheid in
hulle harte. Soos klein kindertjies is hulle op ’n groot avontuur
saam met hul Heer. Daarom dat hulle nie tyd het om sinnelose
praatjies aan te knoop langs die pad nie (10:4). Jesus se gestuurdes het reeds die straat oorgesteek (10:5-7). Aan die oorkant van
die pad is hulle voltydse verhouding-groeiers; daarom gaan bly
hulle graag oor by ander mense. Hulle doen lewe saam met hulle
daar in hulle eie woonhuise.
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Geen vinnige resepte of tegnieke vir gestuurdes nie
It’s much easier to ask God to change the world, than it is to ask Him
to start with us.
– Anru Liebenberg

Jesus gee nie vir sy gestuurdes ’n paar vinnige godsdienstige
resepte om ander te bekeer nie. Daar is geen kortpaaie nie. Nee,
hulle moet vir regte mense met regte name en adresse van God
se koninkryk vertel en dit ook tussen hulle uitleef. Ook moet
hulle omgee vir siekes en stukkendes en vir hulle bid (Luk 10:810). Die koninkryk gebeur wanneer hierdie gestuurdes aan die
oorkant van die pad tot seën van ander leef, werk en feesvier.
Gestuurdes is lammers, maar ook het hulle groot gesag. Om
hulle boodskap te verwerp, is om die Here te verwerp (10:1316). Hulle gesag setel in Hom. Hulle is self swak, maar die Here
is saam met al sy lammertjies op reis. Daarom ken hulle ook
groot oorwinnings en uitbundige vreugde (10:17-24). Soos klein
kindertjies borrel blydskap oor hulle lippe in Jesus se teenwoordigheid. Hulle is kinderlik opgewonde oor die nuutste hoofopskrifte in die koninkryk van God, soos:
•
•
•
•

Siekes word gesond
Duiwels vlug
Mense kom tot inkeer
Die koninkryk van God brei uit

Wat ’n wonderwerk dat God lammertjies gebruik om duiwels
te verslaan en wolwe te verwilder. Hoor weer: Lammers verjaag
duiwels en troef wolwe! Kleintjies oorwin groot teenmagte. Wat
’n vreemde en verrassende taakmag! Is dit “the roar of the lambs”
of wat! Jesus sê egter dat hul grootste vreugde moet wees dat
hulle name opgeskryf is in die hemel (10:20). Daarheen is elkeen
op pad wat die goeie nuus van Jesus omhels.
162
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Van verhoudings gepraat …
You cannot fake your way into meaningful relationships.

Verhoudings is die sleutel. Jesus se gestuurdes is voltyds in die
verhouding-groei-besigheid. (Tegnies bou jy nie verhoudings nie,
jy groei dit!) Die dilemma is dat baie van ons aan verhoudinguitbranding ly. Die simptome hiervan is dat ons kortaf, onvriendelik en geïrriteerd raak. Dan is daar net te veel mense in
ons lewe aan wie ons aandag moet gee. Ons dagboeke is oorvol
en ons tyd te min. Die Britse akademikus en navorser Robert
Dunbar het juis interessante navorsing gedoen oor die optimum
hoeveelheid mense met wie ons in sinvolle verhoudings kan
staan. In ’n 2012-studie op ekerk se webblad getiteld “Kleinheid”
oor kleiner en meer effektiewe werksruimtes in ons dag, het Dunbar ook ons aandag getrek. In elk geval, Robert Dunbar het in sy
ondersoeke na verskillende kulture deur die eeue ’n interessante tendens opgemerk, naamlik dat mense nog altyd ’n kapasiteit
vir sosiale verhoudings met ongeveer 150 ander mense rondom
hulle gehad het.
Vanaf primitiewe groepe, tot by klein nedersettings, tot by
antieke weermag-eenhede tref Dunbar hierdie getal 150 aan.
Genoemde groepe het sowat 42% van hulle tyd aan sosiale verhoudingsbou spandeer. Nooit deur die loop van die geskiedenis
was dit volgens Dunbar moontlik vir meer as 150 mense op ’n
keer om mekaar persoonlik te ken, of effektief in spanverband
saam te werk nie. Hierdie getal sluit nie in mense wat reeds dood
is, of met wie indiwidue nie langer in sosiale verhoudings staan
nie. Persoonlike lojaliteite, asook onderlinge sorg vir mekaar kan
nie sinvol in groter groepe gebeur nie. Sodra groepe die “towergetal” van ongeveer 150 oorskry, het afsplitsings en spontane
onderverdelings plaasgevind. In ’n 2002-studie het Dunbar ook
gekyk na sosiale netwerke wat tans in die Westerse samelewing
bestaan. Weer eens het hy bevind die gemiddelde netwerk wat
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moderne indiwidue in plek het sluit 153,5 persone in.
Baie navorsers het intussen Dunbar se teorie ondersoek en
met ’n paar ander getalle na vore gekom, enigiets vanaf 100 tot
290 as die maksimum getal mense met wie indiwidue in sosiale verhoudings kan staan. Selfs op digitale sosiale netwerke
soos Twitter geld hierdie getalle vir sinvolle persoonlike netwerke. ’n Studie in 2011 deur Gonçalves, Perra en Vespignani het
die aktiwiteite van 1,7 miljoen gebruikers van Twitter oor ses
maande gemonitor en bevind dat Dunbar se teorie ook hier geld.
Die gemiddelde Twitter-gebruiker kan ’n maksimum van 100200 stabiele verhoudings in hierdie spasie handhaaf.

Nuwe kinderverhale
’n Dissipel se dissipels volg nooit vir hom of haar nie, maar volg die Een
wat hy of sy volg.
– Gerjo Ben van der Merwe

“Vertel my ’n verslag.” Het jy al ooit ’n kind so iets hoor sê? As jy
’n ouer is, weet jy kinders wil graag stories hoor, nie leerstukke
of formules nie. Hulle wil stories hoor oor helde wat mense red.
Kinders se lewe is stories. As ek dit nie mis het nie, hou grootmense ook hiervan. Geen wonder nie dat verhale die belangrikste tekssoort in die Bybel is. God leer sy groot lesse aan ons in
verhaalvorm. Hy is die grootste Storiemaker en Storieverteller
ooit. Jesus is die lewende Hoofkarakter in sy heel belangrikste
verhale. Boonop skryf die Heilige Gees dit vars en nuut oor op sy
kinders se harte. Terwyl vele die nuutste stories van korrupsie en
geweld oorvertel, moet ons fynkenners wees van God se nuutste
reddingsdade in die wêreld. Terloops, verhale is groot by Jesus.
In Matteus, Markus en Lukas tref ons nie minder nie as 247 van
sy gelykenisse in verskillende vorms aan.
Deur sy aangrypende stories het Jesus groot vensters op God
se nuwe wêreld oopgemaak. Elkeen wat bereid is om hierna te
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luister, ontvang ’n persoonlike uitnodiging om hieraan deel te
neem. Jesus se stories is nie bedoel as slaaptydverhale nie, maar
as leef-verhale. Sy gelykenisse roep ons nie op om hierdie wêreld
te verander nie, maar eerder om God se nuwe wêreld hier tussen
ons te laat grondvat. Hoor weer, dit gaan nie oor die verandering
van die wêreld nie, maar oor die vervanging van ons gebroke
wêreld met God se wêreld. In elk geval, soos wat Jesus in Lukas
17 sê, die koninkryk is in ons midde. Ons hoef dit nie elders te
gaan soek nie.
Ons kort nuwe stories, hoop-stories. Een goeie storie in God
se koninkryk kanselleer 100 negatiewe verhale. Een nuwe koninkryk-hoofopskrif teen die lamppale aan die oorkant van die
pad, maak nuwe vensters op God oop. Ons kort sulke stories in
ons lewe. In sy voorwoord tot Scott McClellan se boek Tell me a
Story: Finding God (and Ourselves) Through Narrative sê Jeff Goins:
“The secret to telling a great story is living one.” Ekself wil nie
groot teologiese verhale of suksesvolle kerkstories uitleef nie.
Kinderverhale moet wen.

Só groei ek kleiner …
When talent and character share the same space, talent usually
wins. It should have been otherwise.

Om kleiner te groei, omring ek my graag met mense soos die
wonderlike ekerk-span. Om saam met Mynhardt van Pletsen,
Dries Cronje, Pierre Engelbrecht, Willie Swart, Magriet Smit,
Elani Joubert en Dries Lombaard die lewe saam op Jesus se pad
te doen, is om weer in my kinderskoene te leef. Ons is mekaar
se lewende agendas. Daarom dat daar nie juis formele punte op
agendas in ons omgewing verskyn nie. Ons maak tyd om saam
met mekaar koffie te drink en te eet. Ons vergaderings, as ’n
mens ons kuiers so iets kan noem, gebeur veral in koffiewinkels.
Ook hou ons ’n gereelde Vrydagoggend-ekerk-saamkoms waar
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ek en Johan Smith rondom die Woord saam met mense kuier. Dit
gebeur in ’n restaurant met goeie koffie en die Here as ons Eregas.
Om ons te detoks van ons voorliefde vir geld, dwing die ekerk
se raad ons om ons inkomstes ruim weg te gee en om sonder ’n
begroting te leef. Ons doen dit waagmoedig en intuïtief.
Ons spot al daaroor dat ons ’n twee-minute-reël het wat weggee betref. Ons moet binne twee minute instem om dit te doen,
want enigiets langer as dit verander ons in ’n kommissie van
ondersoek. Die agt plus mense wat ekerk se koninkryk-aangedrewe span uitmaak en wat Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar probeer uitleef, werk en speel saam as ’n familie sonder formele werkskontrakte. Ons woord is ons etiese verbintenis aan
mekaar. Nee, dis nie ’n idilliese familie hierdie nie. Inteendeel.
Ons raak soms omgekrap met mekaar. Maar tot eer van die Here
word mense oor die wêreld heen deur hierdie span gedien via
’n webblad, noodprojekte en leierskap-opleiding. Hoe lank sal
hierdie droom aanhou? Wel, so lank as wat dit die Here pas. Intussen is ons te besig om elke dag uit te koop in sy Naam om aan
ophou of opgroei te dink. Ons wil nuwe koninkrykstories beleef
en ook help skryf.
“Om sommer net iemand anders se hand te vat en die lewe se
berge en valleie saam met hom te loop – dis dissipelskap.” So sê
een van my vriende, Pieter Badenhorst. “Om sommer net iemand
anders se trane af te vee; salf op sy seer te smeer; sy motor aan
die brand te stoot; uit jou maag uit saam te lag; ’n glasie te klink
op sy oorwinnings; vir hom en jouself te bly bid – dís dissipelwees … ” Ek stem!

Groot kan klein wees
Jy word nie gedefinieer deur jou uiterlike nie; daarom hoef jy nie mense te beïndruk deur wat jy doen of hoe jy lyk nie. Beïndruk hulle eerder
deur wat jy glo en hoe jy lewe.
– Willem Badenhorst
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In die lig van Dunbar en ander se navorsing is die vraag of gelowiges nie soms onrealistiese eise aan mekaar en aan geestelike
leiers stel nie. Beteken dit dat groter kerke moet ontbind en dat
kleiner groepe wen? Nee, glad nie. Selfs groot organisasies kan
op die Dunbar-beginsel funksioneer. Die Amerikaanse skrywer Malcolm Gladwell vertel in sy boek The Tipping Point van
’n multimiljoendollar Amerikaanse maatskappy, genaamd Gore
Associates in Newark, Delaware wat ingekoop het in hierdie
beginsel van sowat 150 mense per eenheid. Deur probeer-entref het hulle hul reuse hoë-tegnologiese besigheid verdeel in
kleiner groepe. Hier werk almal sonder titels. Ook is hier geen
begrotings of strategiese planne nie. Base is vervang met mentors. Groot kantore vir uitvoerende personeel is verruil vir eenvoudig gemeubileerde ruimtes. Gore Associates is reusagtig,
maar hulle funksioneer in kleiner groepe wat nooit groter as 150
is nie. Hierdie reuse “klein” organisasie, wat in 2012 aangewys
is as een van die beste Fortune 100-maatskappye in die VSA om
voor te werk, kom uitstekend reg sonder veelvoudige bestuurstrukture. Groepsdruk en spanwerk lewer volgens hulle veel
beter resultate as hiërargiese strukture. Lojaliteit en die uitdaging
om aan mekaar se verwagtings te voldoen en top-produkte te
lewer, maak van Gore ’n verhouding-aangedrewe maatskappy.
As groot besighede snap dat verhoudings meer effektief werk
in kleiner groepe, en as indiwidue dit snap op sosiale netwerke
soos Twitter en Facebook, moet ons as volgelinge van Jesus ook
dieselfde roete volg. Dan sal daar veel minder uitbranding in
die geledere van kerkleiers wees. Dan sal gelowiges self verantwoordelikheid vir hulle stukkie lewe aanvaar en verhoudings
met ’n groepie mense rondom hulle kweek. “Small is the new big
and tall.” Nogtans, groot en klein wat nie effektief is in terme van
die sterker en dieper vloei van God se koninkryk nie, is elke keer
die verkeerde grootte! Groot of klein is nie ’n doel op sigself nie.
Wat myself betref, in my stukkie leefspasie kies ek van voor
af vir kindwees. Ek het grootgeword in “die regte wêreld” en
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daardie wêreld toe net so voortgesit in die kerk. Nie meer nie!
Nou kies ek daagliks vir die Matteus 18-roete. Ek hoef nie oud
te word soos wat ek ’n grootmens geword het nie. My stukkie
leefspasie moet vandag anders voel en anders gebeur in Jesus se
Naam. Anders het ek alweer verkeerd gegroei.

Dissipelskap-stories
Hoe ek leef, sê wie ek is

– Balie Swart (skrumafrigter en Springbok-legende)
Dissipelskap is alles in my lewenstyl, dagin en daguit, en
die voorbeeld wat ek aan ander stel.
My LIFESTYLE is more important than who I am or
what I say. My lifestyle has nothing to do with what I have.
My lifestyle is about less of myself and more of others.
My lifestyle is about how I live my life every day. Peter
Pollock told me: “You came into this world with nothing,
Balie, guess what … you are going to leave this world with
nothing.”
God is my Champion. I’m standing on the shoulders of a
Giant every day. God is looking for people through whom
He can do the impossible. Your life can NEVER be in better
hands. Life is a challenge, and you need to embrace this,
not shy away from it. It’s these challenges that reveal the
most to us about ourselves and that make our successes
that much more rewarding!
To live your dream you have to tell your story!
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Volgelinge van Jesus doen die
lewe saam, sonder geheime
– Pierre du Plessis (Leier, 3rdplace)

In my ervaring in ons gemeenskap, 3rdplace, is die beste
plek vir mense om te groei, beter mense te word, geestelik
te groei, meer soos Jesus te word, wat jy dit ook al wil noem,
in goeie “ou skool” vriendskappe.
Ons vriendekring is diep in mekaar se lewens gewortel,
ons praat amper elke dag, eet saam, drink wyn saam, ons
lag saam en tjank saam, en ons vat mekaar ook aan as die
ander droogmaak, veral in ons huwelike. Ons dissiplineer
mekaar se kinders, maak mekaar se yskaste oop en help
onsself, ons weet selfs wat in die ander se begrotings aangaan en ons lewer gereeld kommentaar oor mekaar se begrotings en inkomstes. Ons raak vrek kwaad vir mekaar en
veg daardeur. Ons is lief vir mekaar, en sê dit ook.
Ons deel alles.
Ons beskerm mekaar teen onsself en red mekaar gereeld. Ons daag mekaar ook uit om te lees, te doen, vrygewig te wees en lief te hê. My lewe en my gesin se lewens
is al telkemale gered deur ons vriende. Ons groep is soos
die vier vriende wat hulle vriend deur die dak laat sak na
Jesus se voete. Soms is jy die een op die mat en soms een
van diegene op die dak. Jesus vergewe die sonde van die
een op die mat as gevolg van die geloof van sy vriende. Ons
redding is letterlik afhanklik van ons vriendskappe.
Die uitdaging vir elkeen van ons en vir elke kerk is om
mense te wees wat intensioneel sulke vriendskappe bou.
Niemand kan jou indeel in so ’n groep nie, want juis die
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beste vriendskappe, dissipelskapverhoudings is daardie
wat “spontaan” ontwikkel. Kerke kan ruimtes en kulture
skep wat sulke vriendskappe aanwakker, maar niks meer
nie. Die waarheid is die meeste van ons het reeds sulke
vriende, ons moet net meer na hulle toe leef en werk maak
daarvan, van beide kante af, want ’n dissipelskap-vriendskap is nie eensydig nie.
Wie is hierdie groep? Wel ’n vriend van ons gemeenskap,
Tom Smith, het my eendag dié vraag gevra aan my en dit
is nou ’n vraag wat ons gereeld gebruik by 3rdplace om
mense te help om te identifiseer wie hulle goeie vriende is:
“Wie is die eerste mense wat jy sal bel as jy laat die nag by
jou kar sou aankom en daar lê ’n lyk van ’n prostituut in jou
kattebak?”
Daardie eerste paar gesigte wat deur jou gedagtes flits,
dit is die mense wat jou ook deur die dak sal laat sak na
Jesus se voete.

Manie Groenewald kuier saam met Greta
Serfontein, André Peasley, Ian Dubery,
Manie Botha en ander van Moreletapark-gemeente
“Dit het uitgesterf.” Dis die reaksie van een van die jongmanne wat een Sondagoggend saam met ’n paar ander
gewone Christene om ’n klompie tafels oor ’n koppie koffie
sit en gesels oor dissipelskap. Mense sê daar’s nie meer tyd
vir dissipelskap nie, maar dis nie waar nie. Dis net nie meer
’n prioriteit nie. Sukses het vir ons te belangrik geword!
Ons behoort meer te lees oor wat ware dissipelskap regtig
is. Ons het vergeet.
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Iemand anders maak die opmerking dat ons dissipelskap dalk ook te veel in kompartemente verpak het: In plaas
daarvan dat ons dit 24 uur per dag vir 7 dae ’n week leef,
het ons dit nóg iets gemaak wat ons êrens in die verloop
van ’n week moet inpas in ons dagboeke. Ons behoort stadiger te leef en meer intensioneel te wees. Nog ’n ander gewone gelowige reken dat ons van dissipelskap te veel van
’n “effort” gemaak het. Ons sien dit as werk, terwyl ons
eintlik maar net dissipels moet wees.
Vir Talia, ’n 11-jarige meisie, vloei dissipelskap vanuit
jou verhouding met Jesus as jou beste Vriend: Jy leef doodgewoon jou verhouding met Hom voor ander deur te doen
wat jy glo reg is – hulle sal jou begin vrae vra en dan bied dit
die geleentheid om meer spesifiek te getuig. Haar ma voeg
by dat sy dikwels net in haar kantoor by die werk sit en
beleef hoe ander kollegas na haar toe kom vir raad of gebed
omdat hulle haar dopgehou het oor tyd, dalk geluister het
na wat sy een of ander tyd gesê het oor haar geloof … Ek
hoor dit en dink by myself: Dissipelskap is nie geforseerd
nie. Net dan voeg haar vriendin by dat sy oortuig is jy kan
nie eintlik dissipelskap vir iemand leer nie – dit moet uit
die hart kom. Wanneer iemand die Here liefhet, sal dit
spontaan gebeur. Dis ’n kwessie van hoor wat die Here
van my vra en dan gehoorsaam wees aan sy opdrag. Nog
iemand voeg by dat dissipelskap nie ’n program is waarby
jy inskakel nie.
Dit lyk of daar ’n regte en verkeerde manier van dissipelskap is: Een manier is ’n kunsmatige forsering daarvan;
die ander manier is ’n natuurlike “engagement” met mense
waarin jy net jouself is vanuit jou verhouding met Jesus.
Maar dis asof gewone Christene dikwels dink dis baie
moeiliker as net dit. Hulle is bang om hulleself te wees;
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bang dat hulle die Here sal teleurstel. Op ’n punt van effense moedeloosheid kom Ian met nuwe wysheid: “As I
learn to trust Him, I learn to trust myself through Him and
in that there is no disappointment – only grace.” Hierby
haal André die bekende spreuk aan wat sê: “People don’t
care how much you know, until they know how much
you care” en verwys dan daarna dat ons dikwels God se
liefde wil probeer verduidelik, terwyl ons dit eintlik net tot
uitdrukking moet laat kom in ons optrede. En dit begin by
’n verandering in ons denke, soos Romeine 12 sê. As ons
die Heilige Gees toelaat om van oomblik tot oomblik ons
denke te verander en Jesus leiding laat neem in ons woorde
en ons dade sal mense Hom in ons begin raaksien. Dis nie
werk nie, dis om te wees.
Ons eerste kring van dissipelskap is ons gesinne. Ons
kinders is die volgende generasie wat dit wat ons by hulle
kweek, sal verder vat. Maar as geloofsfamilies behoort ons
meer saam met mekaar te kuier oor dissipelskap: die Woord
met mekaar te deel, te luister na mekaar en by mekaar te
leer. Greta verwys hier na Andy Stanley se katalisators in sy
boek Deep and Wide, wat insluit praktiese onderrig, persoonlike dissiplines en persoonlike bedienings. As ons bewus
is van die belangrikheid hiervan, sal ons hierop gefokus
wees. Dissipelskap is vir God ’n hoë prioriteit. Dit moet vir
ons ook so wees. Ons behoort mekaar voortdurend aan te
spoor om dissipelskap te leef en mekaar te bly “challenge”
met die vraag: Kan mense Jesus in jou raaksien?
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#8
Ek het gehoor: “Eendag gaan die wêreld
anders wees”
… maar toe kies ek nou al

om volgens Bybelse
leefritmes te leef
Nuwe leefritmes

Some treat the Bible as if they were
performing autopsies on dead texts. Only in
the hands of the Spirit is the Word fully alive.

D

it is een ding om die wêreld te wil verander, maar dit is
iets anders om dit prakties te begin doen. Nie dat uitstel altyd sleg is nie. In sy boek Wait: The Useful Art of
Procrastination sê Frank Partnoy die regte vraag wat ons moet
vra, is die volgende: “For how long should we delay?” Goeie besluite het met goeie tydsberekening te doen. Enigiemand vanaf
’n goeie krieketspeler tot ’n sakepersoon tot ’n kerkleier het hier173
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die kuns op verskillende maniere baasgeraak. Hoe bemeester
ons hierdie vaardigheid sodat ons later intuïtief kan weet wat
ons moet doen en wat nie? Wel, in geloofsterme vra dit om die
voltydse inoefening van die regte geestelike dissiplines. Ons
moet oefen en nogmaals oefen totdat ons aanvoel hoe die Here se
ewige ritmes in ons eie lewe neerslag vind. Hierdie ritmes moet
ons karakter vorm tot eer van ons Heer.
Karaktervorming is nie orals ewe hoog op Christene se prioriteitslys nie. In ons dag het dit veels te maklik geword om sonde
onder ’n godsdienstige kombers toe te gooi. ’n Vinnige askies
hier en ’n publieke traan daar, en siedaar, alles is weer reg, “almal
maak tog foute”. Nou ja, net voordat ek klippe bymekaarmaak –
die regte vraag is hoe my eie karakter tans daar uitsien. Kan ek
steeds daardie Christelike lied sing: “It is well with my soul”?
Hoe sien my eie lewe voor God uit? Is daardie persoon wie ek
is as ek alleen is dieselfde persoon wanneer ek tussen ander
mense is? Of is dit alles net godsdienstige mooiweerspraatjies?
Die oplossing vir gesonde karaktervorming is om klei in die Pottebakker se hand te wees, sagte klei. Dit vra om nuwe leefritmes
saam met Hom.
Self is ek geen kenner van die klassieke Christelike dissiplines
wat deur die eeue in die kerk tot stand gekom het en miljoene
mense se lewens tot eer van God gevorm het nie. Ek leer graag by
vriende soos Tom Smith hoe om sulke dissiplines in lewensritmes te omskep. Onlangs het ek die voorreg gehad om die manuskrip van sy nuwe boek te lees. By hom en ander het ek geleer om
meer gefokus te leef. Tog moet ek ook my eie storie leer skryf en
uitleef aan die hand van die volgende geestelike lewensritmes.
Wie weet, dalk werk hulle ook vir jou:
1.
2.
3.
4.

B & B (Bid en Bybel)
S & S (Saamwees en Seën)
W & W (Werk en Weggee)
K & K (Kreatief en Konneksies)
174
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Nommer 1: B & B (Bid en Bybel)
Dissipelskap is ’n gesindheid en ’n proses wat begin in ’n misterie en
eindig in ’n misterie. Wie jy was aan die begin van die reis is nie dieselfde persoon as aan die einde nie. Hierdie reis saam met Jesus is doelgerig, verrassend nuut en nie-herhaalbaar. Met ander woorde, dis ’n
ongelooflike avontuur.
– Josef Langerman

Ons reddingstou hemelwaarts is gebed en die Woord. Hiersonder kan ons nie leef nie. Gebed en die Bybel hoort tuis in ons
elkeen se normale ritme. Om te bid en die Woord te oordink, is
lewensbelangrike momente in ons wandel saam met God. Dit is
ons rustyd, ons etenstyd, ons groeityd, ons gimnasiumtyd, ons
simfoniesaaltyd. Sonder innames van die Woord as stapelvoedsel is ons op ’n geestelike hongerstaking. Die Woord moet geëet
word, soos wat Johannes in Openbaring 10 doen. Dit moet dag
en nag oordink word, soos wat Psalm 1 ons leer.
Ek wonder hoe kry party mense dit reg om die Bybel net voor
slapenstyd sommer op enige plek oop te slaan en ’n paar verse
woertswarts te lees. Hoe gemaak as hulle die slag ’n gedeelte
soos Lukas 14 raaklees? Of Markus 3? Of Jesaja 58? Dan gaan
hulle mos nie geslaap kry as hulle daardie tekste eerlik gelees
het nie. Die Bybel is nie ’n “stil” Boek nie. Nog minder is dit ’n
susmiddel of ’n slaappil. In die Gees se hande is die Bybel altyd
lewensgevaarlik. En lewensveranderend. Dit daag jou uit om
God met jou hele hart lief te hê. Dit vra keer op keer van jou om
die prioriteite van jou lewe te heroorweeg en aan te pas in die
rigting van God en ander. Die Bybel is nie ’n slaaptydstorie nie.
Van reg lees gepraat: In Ontsluit die Nuwe Testament word Matteus
tot Openbaring sistematies deurgewerk en riglyne aangebied oor
hoe om dit verantwoordelik te lees. Jy is welkom om daar te gaan
inloer.
Wat gebed betref:
175

978-1-4316-0879-9.indd 175

2014/03/25 12:14:28 PM

Stephan Joubert

• Gebed gaan oor die verheerliking van die lewende God. Gebed
is om in Jesus se Naam voor God te verskyn. Dit is om by Hom
tot rus te kom. Sulke gebede gebeur gereeld. Dit is woordloos
en woorde-vol. Dit gebeur vanuit ’n rein hart. Gebed is nie ’n
blote ritueel of ’n goeie gewoonte nie. Van tradisies gepraat, ken
jy die volgende frase: “Sal iemand vir ons afsluit met gebed?”
Verseker! Ware gebed doen egter die teendeel. Dit sluit oop.
Dit ontsluit die deure na die skatkamers van die Allerhoogste.
Gebed is om in verwondering voor die drie-enige God neer
te val. Dit is om te juig oor sy grootheid. Gebed is om te sing
oor die Here. Dit is nie slegs ’n paar gepaste woorde in sy
rigting aan die begin of einde van ’n vergadering of erediens
nie. Gebed is om God se terrein te betree met eerbied. Dit is
om stil te wag op die Here totdat Hy ons genadig is. Ook
ons publieke gebede moet hieraan voldoen. Laasgenoemdes
is nie maar net stigtelike handelinge op die “regte plek” by
byeenkomste nie.
• Gebed is om te buig voor God se wil. God se wil druis teen
ons selfsugtige planne in. Hy kies ’n smal pad as ons breedgeskouerd rondstap. Of ’n opdraande as ons afdraand leef.
Ware gebed is die uitdrukking van ’n lewende verhouding
met God. Dit is aanbidding, verwondering, nederigheid en
rus. Gebed is om God toe te laat om ons op sy eie voorwaardes
genadig te wees. Gebed gaan eerstens oor God, nie oor die
aanspreek van ons eie behoeftes nie. Gebed is om oor en oor
saam met Jesus uit te roep: “Nie my wil nie, maar u wil, o
Heer!” Dan eers sal ons weet hoe om ons eie nood en dié van
ander mense gelowig aan die Here se voete neer te sit. Dan
sal ons reg in die bres tree vir ander wat sy hemelse aanraking
nodig het.
• Gebed is ’n lewenslange leerskool. Dit is nie sonder rede dat
Jesus se dissipels in Lukas 11 vir Hom vra om hulle te leer
bid nie. Om een of ander rede dink baie mense gebed gebeur
outomaties. Kleintyd is ek drie gebede geleer. Die eerste is die
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Ons Vader. Die tweede: “Liewe Heer, ek is ’n kindjie klein … ”
Die derde was daardie standaardgebed voor etes: “Seën die
hande wat die kos voorberei het.” Later, toe ek nie meer ’n
kindjie klein was nie, het nommer twee verval. Nommer drie
was uit plek toe ek as student my eie kos moes maak. Meer
gebede as dit is nodig in ons lewe, daardie tipe wat hartlangs
eerste kom. Sulke gebede moet daagliks ingeoefen word. Dit
verg dissipline en deursettingsvermoë. Anders verval gebede
tot formele resitasies. Ek moet erken ek het myself al ’n paar
keer aan die slaap gebid. Ek weet dit hoort nie so nie, maar
soms was/is my gebede so stereotiep dat dit nie eens mý
aandag boei nie.
• Gebed is nie woord-stortvloede nie. Gebed is om in die teenwoordigheid van die Een te wees wat tyd en ewigheid in sy
hande vashou. Prediker 4:17-5:2 leer ons dat ons eie woorde in
sulke oomblikke min moet wees. Jesus roep ons ook in Matteus
6 op om God nie te probeer beïndruk met ’n stortvloed van
woorde nie. Stilte is eintlik meer gepas wanneer ons op sy
terrein is. Hier geld die beginsel dat minder meer is. Minder
woorde, maar meer opregtheid maak dan saak. Ons moet
dink wat ons bid. Ons moet ons woorde weeg en volgens God
se wil bid.
• Gebed is nie ’n hemelse teenvoeter vir Google waar “gebedshelde” teen rekordspoed antwoorde kry op hulle vrae nie. Of
’n geestelike telbord waar kampioen-bidders se deurbrake in
hoofletters pryk nie. Sulke sienings verwater gebed tot ’n hemelse verbruikersdiens waar God in ons diens staan met allerlei kitsantwoorde. CS Lewis sê God is nie “a Grandfather
in heaven” wat net moet sorg dat almal ’n goeie tyd het en
dan uit hulle pad staan nie.

Nommer 2: S & S (Saamwees en Seën)
Ons vergeet soms dat dissipelskap nie in die eerste plek gaan oor die
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leer, bekeer en lei van mense nie, maar oor hoe ons self Christus volg!
– Giepie Nel

Saamwees is koinonia; dit word gebore in God se hart
Saamwees en seën is die tweede geestelike leefritme wat ek daagliks omhels en inoefen in Jesus se Naam. Die skeppingsverhale
in Genesis het my geleer God het ons geskep vir saamwees.
Trouens, die eerste “probleem” wat God volgens Genesis 2 in sy
skepping opmerk, is Adam se alleenheid. Toe sê God vir Homself
dis nie goed dat die mens alleen is nie. “Home alone” werk nie
vir mense wat gemaak is vir saamwees en communitas nie. Ons
probeer hierdie alleenheid gedurig verdryf met enigiets vanaf
ons motorradio’s wat outomaties aangaan as ons in ons motor
klim; ons TV’s wat aan is sonder dat iemand daarna kyk, tot by
ons selfone en e-posboodskappe wat heel eerste bekyk word as
ons in die oggend ons oë oopmaak … Maar hierdie dinge vat
nie ons alleenheid weg nie. Ons is ontwerp vir verhoudings met
mekaar, want die lewende God is die God van verhoudings.
In Hijacked by Jesus vertel ek van God se soeke na koinonia of
lewensgemeenskap met ons:
The story of God is the story of love. Once again, it’s all about
community! That’s why God had to learn to walk. Yes, Genesis 3
tells us that God spent his late afternoons in the garden walking
at a leisurely pace with Adam and Eve. In order to talk to them
God first had to learn to walk with them. Up till that moment
when God created the first humans he lived at eternal speed. But
now he had to slow down. God had to start walking at the slow
pace of his human handworks. God slowed down enough to
share himself with small human beings and the rest of creation.
He simplified things by slowing down his own divine pace to a
leisurely walking and talking speed …
The first humans learned about God’s extraordinary kindness through their initial walks with him, not through verbal
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instructions, formal education programs or a dedicated study
of the first edition of “How to Master Creation in Three Easy
Steps.” God’s presence was the syllabus. (It still is!) The first
people learned to synchronize their own lives with the rhythm of
God’s footsteps. His divine DNA resonated inside them because
of the breath of life, God’s own “nephesh”, that was breathed into
them according to Genesis 2. Harmony reverberated throughout
creation as God and his ultimate works of art did the slow walk
of life together. It was based on their constant willingness to accept their dependency on God.

Saamwees en communitas/koinonia is harttaal. God plant sy hart
oor in ons as ons kop aan KOP in Jesus vasloop. Dan skryf die
Gees ons harte vol met Jesus se soort liefde, soos wat ons gesien het in 2 Korintiërs 3. Daarom dat ons nie anders kan as om
liefdevol te wil saamwees met ander wanneer Jesus in ons lewens
aan die leef en werk is nie.

Bestuur jou saamwees-spasies met wysheid
If following Jesus makes us difficult to live with there’s something wrong in our lives.

Nie een van ons kan alles vir almal wees nie. Dis net nie fisies
moontlik nie. Ons het vroeër by Dunbar geleer ons kan nie veel
meer as sowat 150 verhoudings sinvol in stand hou nie. Joseph
Myers se boek The Search to Belong het my baie gehelp om my
lewenspasies meer sinvol te bestuur.
Verhoudings gebeur volgens Myers binne vier verskillende
leefspasies: in die openbaar, sosiaal, persoonlik en intiem. (Ek
noem dit sommer die sitkamer, woonkamer, kombuis en slaapkamer van my lewe.) Verhoudings gebeur binne publieke spasies
(wat ek my “sitkamerspasie” noem) as mense saamkom tydens
publieke byeenkomste soos eredienste of sportbyeenkomste.
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Daar verander vreemdelinge in bekendes wat dieselfde publieke
lojaliteite met mekaar deel. Binne die tweede, ietwat meer intieme
sosiale spasies (wat ek my “woonkamerspasie” noem) bring ons
meer tyd deur saam met kleiner groepe soos kollegas, selgroepe
of algemene vriende. Hier is ons nader aan diegene saam met wie
ons dinge doen soos fietsry, gholf speel of naaldwerk doen. Ons
deel hier persoonlike inligting met mekaar, wat nie die geval is
met diegene wat slegs in ons sitkamerspasies aanwesig is nie.
Die derde spasie is persoonlike spasie (of die “kombuisspasie”
van my lewe) en dit gebeur tussen goeie vriende wat ons met
ons lewens en ons probleme vertrou. Hier is persoonlike verhoudings altyd verder en dieper aan’t groei. Intieme spasie (of die
“slaapkamerspasie” van my lewe) is daardie vierde ruimte waar
naakte waarhede bestaan, naamlik tussen ons en die Here, asook
tussen ons en ons huweliksmaats, en ons intiemste vriende en
familie. Hier bestaan letterlik geen geheime meer nie. Hier geld
deursigtigheid en hoogs vertroulike nabyheid. Terwyl ons glad
nie ons diepste geheime sal deel met onbekendes in ons sitkamerspasie nie, sal ons in sowel ons persoonlike as intieme ruimtes ons harte met vrymoedigheid deel.
Die goeie nuus is dat ons koinonia of gemeenskap kan beleef
met almal wat ons raakloop binne al vier leefspasies. Koinonia gebeur nie net op persoonlike of intieme vlak nie. Nie eens Jesus het
alle mense in sy persoonlike of intieme spasies ingelaat toe Hy op
aarde was nie. Die meeste van die tyd het Jesus mense in publieke spasies ontmoet. Daar het Hy geseën en hulle nood effektief
aangespreek. Daardie publieke spasies was lewensveranderende ruimtes vir elkeen wat Jesus raakgeloop het. ’n Klein groepie
dissipels was toegelaat in sy aardse persoonlike spasie.
Ons moet die verskillende spasies van ons lewe só bestuur dat
ons nie almal in ons eie kombuis- of slaapkamerspasies inforseer
nie. Dan gaan ons uitbrand. Ons het eenvoudig nie die kapasiteit, tyd, vermoëns of energie om dit sinvol te kan doen nie. Ons
kan nie ewe veel tyd of energie spandeer aan alle mense nie. Ons
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hoef ook nie! Nogtans kan ons elkeen in die verskillende spasies van ons lewe met die nodige respek en integriteit behandel
sonder om hulle beste vriend of vriendin hoef te wees. ’n Gesonde
ritme van “leefspasie-bestuur” is: 1/2/4/8. Bedoelende, vir elke
een persoon in die intieme spasie in ons lewe behoort daar twee
in ons persoonlike spasie te wees, vier in ons sosiale spasie en
agt in publieke spasie. Dan gebeur koinonia op gesonde maniere.
Dan brand ons nie uit as gevolg van verhouding-oorbelading nie.

Seën ander
As daar ’n “skap” aan die einde van ’n woord is, word dit verbind aan
iets of iemand. Leierskap verbind ’n leier aan ’n groep en vriendskap
verbind vriende aan mekaar. Waarom word dissipelskap so min verbind
aan Jesus? Is dit nie veronderstel om elke dissipel in liggaam, siel en
gees te verbind aan die totale wese van Jesus nie? Dit sou beteken dat ek
nie net doen soos wat Jesus gedoen het nie, maar wees soos wat Hy is.
– Annelize de Wet

Al waar ek eintlik ooit ’n seën ontvang het, was aan die einde van
eredienste. Totdat iemand eendag vir my sê hy wil my seën met
’n geskenk. Ek was uit die veld geslaan. Toe gaan dink ek daaroor na en besef dis presies wat die Here van ons verwag. Ons
moet ’n lewende seën vir mekaar wees. Ons moet mekaar seën
met ons talente en gawes. Ons teenwoordigheid moet suurstof
vir ander wees. Paulus het dit gereeld gedoen. In Romeine 1
skryf hy dat hy op pad is na Rome toe om die gelowiges daar
met geestelike geskenke te oorlaai. Tog sien hy ook uit om geestelike geskenke by hulle te ontvang wat die Here in hulle lewens
weggebêre het. In 2 Korintiërs 2 skryf Paulus dat ons die aroma
en aangename geur (of wierook) van God is wat die reuk van
Christus afgee. Kortom, ons is ’n lewensgeur wat lewe bring.
Party niegelowiges ruik die teendeel, maar dit is hulle keuse! Ten
diepste is ons bedoel as ’n seën vir die wêreld en vir mekaar. Ons
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is sout wat smaak gee. Ons is lig wat die donker verdryf.
Doodgewone dissipels seën ander teen die ritme van een dag
per keer: een stukkie naby-wees aan iemand; een gebed; een
snytjie brood; een keer se in die pad staan van onreg; een spreekbeurt namens ’n stemlose … Dissipels doen tydig en ontydig
goed aan ander, soos wat Paulus in Romeine 12 skryf. Van lewende seëninge gepraat, ek het ’n helder herinnering vanuit my
skooldae aan oom Con, ’n wonderlike man in ons gemeente. Eenkeer het ons jeuggroep ’n ete vir gestremde kinders gedurende
Kersfeestyd gehou. Oom Con het daardie dag saam met ons
kom werk. Maar toe vat dit ’n klein outjie van die kinderhuis om
woorde te gee aan hierdie oom se impak. Tydens die ete het die
seuntjie uit die bloute gevra: “Is oom se naam dalk Jesus?” Ek sal
dit nooit vergeet nie. Mense wat ’n lewende seën word, is vergeetagtig wat hulle eie behoeftes aan erkenning betref.
Ek onthou ’n wiskunde-onderwyser het soms vir ons gesê:
“Dis nie so ingewikkeld soos wat julle dink nie.” Toe het ’n outjie
eendag gemompel: “Wat gee Meneer die idee ons dink selfs?”
Nou ja, die meeste dinge wat saak maak, is nie te ingewikkeld
nie. Ek praat van eenvoudige roetines soos om elke dag vir ’n
spesifieke groepie mense op die naam te bid. Of om dag vir
dag te kies om gewone dinge tot eer van die Here te doen, soos
die manier hoe jy jou motor bestuur, of hoe jy winkelassistente,
petroljoggies of huiswerkers aanspreek. Of hoe jy toustaan by
die bank en praat met mense wat nie deur die samelewing hoog
geag word nie. Dit is juis in sulke alledaagse dinge dat die Here
se nabyheid sigbaar word … of nie.

Nommer 3: W & W (Werk en Weggee)
Dissipels werk, speel en leef vir ’n ander Heer
We don’t try to change the world. As followers of Jesus we live
in and invite others to a different world – the kingdom of God.
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Ons leef in ’n nuwe wêreld waar nuwe idees oor werk posvat.
Verby is die dae van lewenslange lojaliteit aan een maatskappy.
Studies toon aan dat die gemiddelde Westerling sewe tot tien
beroepe in sy of haar leeftyd sal beoefen (http://jobs.aol.com/
articles/2010/09/10/new-careers/). Tussendeur verskuif werkspasies op vele plekke vanaf kantore na die huis en openbare ruimtes, en na uitset-aangedrewe beroepe wat nie meer in terme van
werksure gemeet word nie.
Ek het grootgeword met die idee dat godsdienstige mense hard moet werk en dat ons spaarsamig moet wees. (Of is dit
dalk suinig?) Ons leuse was: “Plig kom voor plesier.” Of: “Werk,
want die nag kom nader.” En: “In die sweet van jou aangesig sal
jy jou brood eet.” Maar is werk net swaar? Of dalk sleg? Nee! Ons
leef, werk en speel immers vir die Here. Ons is voltydse dissipels
van Jesus vermom as mense met ’n dagwerk. Soos wat daardie
“tweet” vroeër gesê het: “I’m a disciple of Jesus disguised as a
person with a day job.” Daarom moet ons anders dink oor werk.
In ’n neutedop deel die Nuwe Testament die volgende beginsels
rondom werk:
• Werk is ’n gegewe; nie ’n luukse of ’n straf nie (1 Tess 4:11).
• Harde werk word met integriteit gedoen om nie geldelike
laste op ander te lê nie (1 Tess 2:9).
• Luiheid vermom as geestelike vroomheid is korrup (2 Tess
3:10-12).
• Harde werk geskied tot voordeel van swakkes en armes
(Hand 20:35).
• “Beter” beroepe wat meer geld, openbare erkenning en status tot gevolg het, is nie gelyk aan bevordering binne die koninkryk van God nie (1 Pet 2:18).
Ons dans op die maat van ander musiek, ook wat ons werk betref. Daardie vloek wat werk sedert Genesis 3 se dae vergesel,
word in Jesus se Naam weg geleef en reg geleef. Ons speel en
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dans dit vrolik uit die pad. Ons werk nie meer “voltyds” vir een
of ander maatskappy wat ons maandelikse salaris betaal terwyl
ons na-ure as vrywilligers werksaam is by ons kerk nie. Nee, ons
is nou in Jesus se diens. Hy is ons Heer, of ons by ons dagwerk
is of by ons plaaslike kerk. Daarom dat Petrus in 1 Petrus 2:18
vir huishoudelike slawe kan skryf om hulle onindrukwekkende werk goed te doen, veral as hulle slegte aardse eienaars het.
Hulle doen dit vir die Here en nie vir mense nie.
Ons almal werk vir ’n nuwe Gehoor van Een. Natuurlik bring
ons ons kant vir ons aardse base. Ons word immers betaal hiervoor. Maar dit gaan nie langer oor “opwaartse bevorderings”
nie. Dissipels van Jesus verstaan nie “bevorderings” of “goeie
poste” op dieselfde manier as ander nie. Vir mense wat hierop
fokus, gaan dit oor meer geld, byvoordele en hoër posisies op
die rangleer. Christene is egter gemaklik om soms tweede viool
te speel. Trouens, hulle is selfs bereid om te bedank as hulle
werkgewers hulle siel vra. Hulle is nie “workaholics” nie, want
hulle weet dis ’n verslawing. Op die lange duur vervreem hierdie
dodelike siekte die slagoffers van hulle familie en vriende. Die
ergste van alles, dit maak dat hulle ’n nuwe god aanbid, genaamd
Mammon. Dan regeer hulle dagboeke en horlosies hulle lewe. Dit
herinner my aan ’n episode in Jonathan Swift se boek Gulliver’s
Travels:
When the Lilliputians first saw Gulliver’s watch, that “wonderful kind of engine … a globe, half silver and half of some
transparent metal,” they identified it immediately as the god he
worshipped. After all, “he seldom did anything without consulting it: he called it his oracle, and said it pointed out the time
for every action in his life.”
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Beter poste is nie “bevorderings” nie; dit is net nuwe
platforms vir dissipels om ander nog meer effektief te dien
Nobody ever fights for the last place at the end of the line.

Dissipels is bereid om “gewone” werke en beroepe op buitengewone maniere te doen. Dit beteken nie hulle is gekant teen
bevorderings in hulle eie beroepe nie. Glad nie. Die Here wil sy
kinders soms ook in bestuursposisies en leiersrolle in die wêreld ontplooi. Maar vir Christene is sulke poste nie gelyk aan
“bevordering” nie; dit is net nuwe platforms om vir die Here te
leef en ander te dien. Hier werk hulle hard tot voordeel van ander.
Hulle is regverdig en vol deernis. Hulle sien om na hulle mense
en nie net na wins nie. Hulle lei deur te dien. Hulle bestuur deur
om te gee en die mooiste en die beste uit ander te haal.
Hoe jammer dat baie verhale in ons dag handel oor godsdienstiges wat twee stelle leefreëls het, een vir die kerk en een
vir die werk. Onlangs gesels my vrou met ’n dame wat vir jare
reeds van sonop tot sononder as ’n “temp” werk teen ’n salaris
van R1 600 per maand. Haar baas, wat graag Sondae kerk toe
gaan en wyd en syd sy “getuienis” deel, ry rond met ’n grênd
kar, maar het nie geld om haar salaris ooit aan te pas nie. Terwyl
baie sulke verhale daagliks in ons land afspeel, is daar ook vele
genadeverhale. Jaco Strydom, wat ’n aangrypende bediening genaamd Echo in Pretoria in plek het waar ’n klompie gelowiges
lewe doen saam met minderbevoorregtes, vertel van ’n mentor in
een van hul gedeelde woonhuise. Hierdie outjie het ’n ruk gelede
’n goeie bevordering by sy werk ontvang. Een van sy byvoordele was ’n nuwe motor. Hy kon ’n sportmodel uitsoek, maar toe
kies hy vir ’n “people carrier”. Hy het besluit laasgenoemde motor
sou die kinders in sy huis beter dien. As dissipel van Jesus het
hy sy eie behoeftes ondergeskik gestel aan sy roeping om ander
te dien.
Nog ’n stil, aangrypende held op my radarskerm is Francois
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van Niekerk. In ’n artikel in Rapport (http://www.rapport.co.za/
Suid-Afrika/Nuus/Dankie-Here-20130209) word vertel hoedat
hierdie man van die Here reeds honderde miljoene rande weggegee het. Die artikel berig Francois ondersteun “al dekades lank
mildelik en onder die radar Christelike projekte deur sy Mergon
Foundation”. In die ’n hande van ’n bekwame span mense wat
verstaan wat dit beteken om Jesus na te volg, en wat ’n klompie
maatskappye effektief bestuur en geld hierheen terugploeg, het
die Mergon Foundation in 2013 bykans R53 miljoen weggegee.

Van vrygewigheid gepraat – dit is die hartklop van gewone
dissipelskap
Die beste belegging wat jy kan maak, is in mense.
– Willem Pretorius

Paulus sê in Handelinge 20:35 hy het hard gewerk sodat die
swakkes iets het om te eet. Dan voeg hy by dat die Here Jesus
geleer het dit maak ’n mens gelukkiger om te gee as om te
ontvang. Vrygewigheid is nie maar net ’n deug nie; dit is deel
van die ABC van geloof. Harde werk is ’n manier om geld te
verdien om ander hiermee te seën. Tog hoef jy nie eers baie op
jou naam te hê voordat jy mededeelsaam is nie. Dit gaan daaroor
dat jy jouself aan God en aan ander gee met dit wat jy in jou
hart en hande het. Handelinge 20:35 is waarskynlik een van die
belangrikste tekste in die Bybel wat die minste beoefen word.
Dit vertel van ’n apostel wat hard werk om swakkes te dien. Soos
’n geestelike Robin Hood het Paulus op ’n wettige manier deur
harde werk geld en ander middele ontvang by diegene wat het
en dit dan met wysheid gedeel met minderbevoorregtes.
Christus se ganse optrede is een van weggee. Hy het sy ewige
posisie in die hemel vir ’n paar jaar ter wille van ons weggegee
(Fil 2:5-11). Hy wat ryk was, het om ons onthalwe arm geword
sodat ons wat arm is in Hom kan ryk wees (2 Kor 8:9). Tydens sy
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aardse optrede is Jesus gereeld aangegryp deur vrygewigheid.
Wanneer daardie weduwee in Markus 12 stilweg haar laaste
sente weggee vir God, jubel Jesus kliphard. En as die vrou van
Markus 14 kosbare reukolie op sy kop uitgooi, vertel Hy vir almal
dat al die geslagte van nou af oor haar sal praat. Weggee is die
nuwe leefritme van elke dissipel.
Die Here se beginsels dat ons vrygewig moet weggee, is vir
ons almal bedoel. Of ons nou twee stelle klere op ons naam
het, soos die armes met wie Johannes die Doper in Lukas 3
praat, of baie geld soos Saggeus, ons almal is bestuurders of
“stewards” van God se fondse. Ons het nie die luukse om te
wag totdat ons eers “genoeg” het voordat ons weggee nie. Ons
is nie die eindverbruikers van ons geld en besittings nie. Ons
is slegs rentmeesters van dit wat God aan ons toevertrou het.
Soos wat Francois van Niekerk dit mooi stel: As ons aan God
slegs die rol van medevlieënier in ons lewe toeken, is ons in
groot moeilikheid, want dit is nie eens ons vliegtuig nie. Alles
is God s’n. Ons roeping is om sy goedheid, genade en gawes op
verskillende maniere te deel met ander. Die Here kyk regtig nie
hoeveel ons maandeliks opspaar nie, maar wat ons alles uit die
hart met ander deel. Nie ’n enkele bekertjie water wat ons weggee, gaan ongesiens by die hemel verby nie. Selfs die heel armste
onder ons kan en moet weggee. Weggee maak ons ryk. Dit maak
ons vry van gierigheid. Dit laat God se koninkryk op ongewone
maniere aanbreek.

Nommer 4: K & K (Kreatiwiteit en Konneksies)
Kreatiwiteit is deel van ons nuwe DNS as dissipels
Skape is die veiligste as hulle die herder volg.
– Anton Knoetze

God is die grootste van alle kunstenaars. As Skepper het Hy die
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heelal geskep. Onder die geklank van hemelse musiek het God
die hemelliggame met glans en glorie beklee. Hy het die mens
as hoogtepunt van sy skepping aanmekaargeweef. As sy beelddraers besit ons ook hierdie kreatiewe DNS in onsself. Ons is
gemaak om kreatief te wees, maar helaas het baie van ons dit
verloor. As jy my nie glo nie, doen gou die volgende toets: Stap by
’n groepie 5-jariges in en vra hulle om vir jou ’n prentjie te teken.
Almal sal dit doen. Stap dan by ’n groep 16-jariges in en vra hulle
dieselfde. Min van hulle sal bereid wees om iets vir jou te teken.
Iewers langs die pad steel die lewe ons kreatiwiteit.
God se kreatiwiteit sluit onder andere in om die heelal uit niks
te skep en in stand te hou. Christus se kreatiwiteit sluit in om
ewige potensiaal in sondaars raak te sien en hulle vir Homself
te koop. Die Gees se kreatiwiteit sluit weer in om losgekoopte
sondaars te omskep in lewende tempels van die Allerhoogste
God. As herskeptes deel ons in hierdie kreatiwiteit van die lewende God. Prakties beteken dit ons moet ons herskepte kreatiwiteit as sangers, hande-arbeiders, fotograwe, sportmense,
entrepreneurs, tegnici, onderwysers, leraars, afgetredenes, werkloses, werkvolles en wie nog, vir die Here en ander te laat werk.
Ons nuwe kreatiwiteit is nie selfsugtig nie, maar mededeelsaam.
Dis nie opeisend nie, maar ruimteskeppend.

Kreatiwiteit loop hand aan hand met leergierigheid
Om te kniel, is om groot te wees …
– Charl van Rensburg

Om op te hou leer, is om op te hou leef. Sommige navorsers gaan
so ver om te sê dat die meeste mense in hul vroeë twintigerjare
ophou om kreatief te leer. Mense neem steeds nuwe informasie
in, maar hulle kreatiewe leerprosesse het vaagweg gebriek. Alles word spoedig vaal, vervelig en voorspelbaar. Niks moet later
daardie eentonige reëlmaat versteur nie, nie eens God se Woord
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nie. John Gardner vertel in Self-Renewal: The Individual and the
Innovative Society dat namate ons ouer word, ons voorliefde vir
uitdagings en verandering ook al hoe minder word. Vaste verhoudings, geykte roetines, slaafse gewoontes wat ’n leefstyl geword het, en ’n toenemende luiheid om nuwe dinge te waag, kenmerk baie volwassenes se lewe. Daarom sê Gardner: “By middle
life, most of us are accomplished fugitives from ourselves.” Tragies dat daar iewers tussen ons kinderdae en ons jong volwasse lewe ’n groot verlies plaasvind aan kreatiwiteit, leergierigheid
en waagmoed. Te veel volwassenes is dalk slagoffers van daardie
dodelike siekte genaamd verstandelike artritis. Te veel mense groei
net so ver as wat hulle nodig het om binne hulle eie omgewings
te oorleef.
Belangrike sleutels tot volgehoue groei en kreatiwiteit is om
goeie nuwe vrae te vra en om oopkop te bly. Behalwe ’n valskerm, is daar eintlik net een ding wat altyd moet oop wees en
dit is ons koppe. Oop, leergierige koppe is die lanseerplatform
vir nimmereindigende nuuskierigheid, avontuurlustigheid en
kreatiwiteit! Oop koppe verleen aan ons die vermoë om met
teenstrydighede en uitdagings saam te leef. Met oop koppe vorder ons elke dag ’n stukkie verder vorentoe, ook in ons geloof.
Dit open nuwe roetes na God en na ander. Dit is die enigste teenvoeter vir geestelike stagnasie. Ten einde kreatiewe dissipels te
bly, moet ons bedank by daardie onwettige beweging genaamd
Nie-Leerders Anoniem. As dissipels van Jesus moet ons lewenslange studente van die Woord en die lewe wees. Minstens een
kreatiewe boek per maand moet op ons kerfstok wees. Leergierige vriende moet ons onderwysers wees. Verwondering voor
God moet ons lewe oorstroom. Nuwe ontdekkings aan die oorkant van die straat elke dag saam met Jesus moet ons dagboek vol
maak. Dan word ons nooit oud nie. Nuwe studies toon juis aan
dat mense se kreatiwiteit tot en met die middel 80’s steeds kan
toeneem. Daar’s geen verskoning vir gebrekkige leergierigheid
of onkreatiewe lewens nie.
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Konneksies – ons nuwe digitale wêreld gebeur vinniger as
ligspoed
Jy kan nie Jesus volg soos jy iemand op Twitter volg nie. Hy vra oorgawe,
betrokkenheid en verhouding, en hiervan het Twitter niks!
– Christo Weideman

In The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time sê
Doug Adams:
Everything that’s already in the world when you’re born is just normal.
Anything that gets invented between then and before you turn thirty is
incredibly exciting and creative … Finally anything that gets invented
after you’re thirty is against the natural order of things and the
beginning of the end of civilization as we know it until it’s been around
for about ten years when it gradually turns out to be alright really.

Teen 2010 was meer as 2 miljard mense van die beraamde 7,1
miljard mense op ons planeet reeds digitaal gekonnekteerd.
’n Paar jaar gelede, toe die internet kleiner was (kan jy glo dat
daar teen die begin van 1993 slegs 130 webbladsye op die wwwwêreld was), het mense nog gedink in terme van digitale wêreld
en die regte wêreld. Dit is egter, soos wat Clay Shirky in sy boek
Cognitive Surplus sê, “an accident of history”. In 2013 sal 154,6
miljard e-posboodskappe daagliks rondgestuur word vanaf 3,6
miljard e-posadresse, aldus The Radicati Group volgens hulle
Email Statistics Report van 2012. In Junie 2013 was daar reeds
1,1 miljard geregistreerde Facebook-gebruikers en 555 miljoen
Twitter-gebruikers, met 665 miljoen daaglikse Facebook-gebruikers. Tussendeur het 2 200 000 boeke oor die afgelope jaar die
lig gesien. Amazon sê vir ons dat vir elke papiereksemplaar
daar tans 1,4 boeke elektronies verkoop word. Mense spandeer
boonop sonder moeite 40 uur per week voor die TV terwyl tieners
en jongmense tot 50 uur per week wy aan rekenaarspeletjies.
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Digitaliteit het die wêreld onherroeplik geïnfiltreer. Of ons in
die stad bly of op die platteland, die wêreld is plat en vloeibaar.
(As jy hieraan twyfel: Statistiek SA het met die bekendmaking
van die General Household Survey in 2011 daarop gewys dat
Limpopo die provinsie is met die hoogste selfoon-gebruik –
85,8%; daarna volg Mpumalanga met 85,2% en Noordwes met
78%). Die grense tussen privaat en publiek is weg. Alles en almal
is onderling verbind. Nuwe digitale platforms verander daardie eenrigtingroetes waarin informasie vir eeue lank gereis het
in interaktiewe, multi-rigting verkeer. Vanaf kerk tot sport tot
akademiese studies – jy noem dit en daar is interaksie op die
sosiale-media-platforms van ons dag. Almal is skielik skrywers,
sprekers, opinievormers en filmmakers. Van films en video’s
gepraat, meer as een miljard unieke besoekers daag elke maand
op by YouTube en spandeer meer as 6 miljard uur per maand se
kyktyd in 2013 – wat 50% meer is as in 2012. ’n Volle 100 uur se
video word elke minuut hier opgelaai in 61 tale, aldus YouTube
(http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html).
Nuwe media verander ons manier van dink, interaksie en
menswees. In The Shallows haal Nicholas Carr vir John Dyer aan
wat sê:
Technology is the means by which we transform the world as it
is into the world that we desire … what we often fail to notice is
that it is not only the world that get’s transformed by technology,
we too are transformed.

Ook verwys Carr na die neurowetenskaplike Merzenich wat sê:
“When culture drives changes in the ways that we engage our
brains, it creates different brains.” Terwyl visualiteit en motoriese vaardighede (via rekenaarspeletjies) veral gestimuleer word,
is korter konsentrasiespan hier nuwe werklikhede.
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Wanneer gewone dissipels intensioneel oor die digitale hoofweg stap
Dissipels is Jesus vir ander mense.
– Marietjie Joubert

Die evangelie hoort tuis in die www-wêreld. Ons moet intensioneel hier aanwesig wees as Jesus se eietydse dissipels, anders is
ons kort voor lank irrelevant. Hierdie spasies is nie ’n luukse vir
gelowiges nie, maar ’n roeping. Ons moet konneksies in hierdie
nuwe wêrelde hê. God se nuutste stappe en skuiwe gebeur ook in
die digitale wêreld. ’n Groot klomp gelowiges gaan dit misloop
omdat hulle steeds meen die internet is maar net ’n bron van
super-informasie en nie by uitstek ’n nuwe vorm van sosiale konneksie nie.
Ons moet dringend begelei word om ’n gesonde spiritualiteit
rondom die gebruik van die digitale wêreld te ontwikkel. Om
maar net al die gevare van die internet uit te lig, het geen konstruktiewe teenwoordigheid hier tot gevolg nie. Dit is gelyk aan
ou skool “vrees-bestuur”-prosedures, en dis uitgedien! Gelowiges moet aangemoedig word om opbouende digitale vingerafdrukke neer te sit op hulle Facebook, blogs, “tweets”, LinkedIn,
SMS’e en webbladsye. Die digitale wêreld gaan oor konneksie,
ervarings, gevoelens en visualiteit. Om mense op die internet te
probeer “bereik” deur middel van lang preke of veroordelende
webbladsye sal weinig impak hê. Binne hierdie nuwe realiteite,
waar die nuwe generasie van ons tyd teenwoordig is, asook ouer
generasies wat vinnig van agter af inhardloop, moet ons ’n goeie
digitale voetspoor of twee in Jesus se Naam neersit. Ek het vir
myself die volgende “tien gebooie” vir sinvolle gekonnekteerdheid
in die digitale wêreld uitgestippel:
1. Onthou dat die web onthou. Die kennis dat my “tweet”,
blogs, Facebook en webblaaie deur baie mense gesien en
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2.

3.

4.

5.

6.

gelees kan word en dat dit tydloos in die kuberruim kan
rondlê, vra om wysheid. Ek moet my emosies versigtig deel
(veral negatiewes!) en opinies oor ander met oorleg in die
digitale sfeer uitspreek. Ek mag nooit mense se sondes hier
in hul afwesigheid “bely” nie, want hulle is dalk later self
hier aanwesig!
Monoloë is uit. Ek moenie die internet kolonialiseer met
ellelange tekste nie. ’n Teksaangedrewe ingesteldheid werk
nie hier nie. In die ou wêreld, waar die Gutenberg-drukpers
aan die orde van sake was en waar kommunikasie teks-aangedrewe was, het eenrigtingverkeer nog gewen. Dit werk
egter nie in hierdie nuwe interaktiewe milieu nie. Die gemiddelde persoon spandeer slegs sowat 19 sekondes op ’n
webblad en verskuif blitsvinnig as ellelange tekste hulle hier
in die gesig staar.
Dateer op. Gereelde sinvolle opdaterings van jou digitale
aanwesigheid op webbladsye, asook jou LinkedIn- en Facebook-profiele, is bewyse van intensionele aanwesigheid. Dit
moet egter nie in selfbeeldinstandhoudingsoefeninge verval nie.
Wees intensioneel aanwesig as ’n Jesusnavolger. Gereelde
“tweets”, Instagram-foto’s, Facebook-bladsye, blogs, e-posboodskappe, SMS’e en webblaaie is noodsaaklik. Dit vorm
deel van ’n eietydse geestelike dissipline om ander te dien
en die Here doelbewus in nuwe spasies te eer. Hierdie aanwesigheid is interaktief en relevant. Ook binne die BlackBerryen iPhone-kulture is kort, intensionele SMS’e en “chats” meer
werd as soetsappige aanhalings en “sweet nothings”.
Geen kunsmatige digitale persona nie. Vals voorstellings
van myself wat nie klop met my ware self en hoe mense my
in ander lewenspasies ken nie, is kunsmatig. Dit kan nie volgehou word nie.
Minder is meer. Nimmereindigende stapels foto’s oor wat ek
elke paar minute eet en drink, of watter klere ek aanhet, is
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sieldodend. ’n “Tweet” elke paar minute oorstroom ander se
kuberspasies. Te veel SMS’e of “chats” op selfone maak ander
moedeloos. Minder maar meer impakryke foto’s of verhale
wat mense se harte raak, is in die kol.
7. Benut privaat-spasies in die digitale ruimte vir verhoudingsgroei. E-posse, SMS’e, of “personal messages” op Twitter is ideale spasies om direk, persoonlik en privaat met ander
te konnekteer.
8. Pas aan of sterf uit. Ek moet my digitale woorde, foto’s en
tekste weeg. Ek moet oplet watter nuwe interaksies en tendense hier gebeur en in pas bly. Len Sweet skryf juis in Viral:
“It needs thought and planning to put together a meaningful
tweet, or a Facebook page. Facebooks and blogs that don’t
resonate, die out. One good tweet deserves and creates
another!”
9. Resonansie voor getalle. “Friends” of “followers” is belangrik, maar resonansie en goeie interaksie met ’n kleiner groep
selfs nog meer! Ek is eerder lojaal teenoor my bekende
groepie of “tribe” in digitale spasies as dat ek kunsmatig
nuwes soek net om te spog met my volgeling-getalle. Selfs in
die digitale wêreld ken mense onegte volgelinge of vriende
uit. Een goeie kubervriend of navolger is veel meer werd as
tien kunsmatiges!
10. Steek die grense tussen verskillende spasies gereeld oor.
Ek vermy empatie vanaf ’n digitale afstand. Ek betrek digitale vriende en volgelinge en “tribe”-lede op grondvlak by
projekte soos om vir armes kos te gee en sosiale onreg teen te
staan. Ek dien ook mense wat nog ietwat digitaal gestremd is
deur hulle veilig aan boord te bring in hierdie ruimtes.
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Dissipelskap-stories
Eietydse dissipelskap geleer saam met ekerk
– Pierre Engelbrecht (ekerk)

Toe Stephan my vra om so ’n paar gedagtes neer te skryf
oor my verstaan van eietydse dissipelskap, het ek dadelik aan my werk en leerskool saam met ekerk gedink. Die
tweede gedagte wat opgekom het, was Lukas 24:13-35.
Die konneksie? Lukas 24:13-35 is die gedeelte waar Lukas
ons deur ’n baie goeie storie vertel hoe die opgestane Here
wegloop van sy eie oorwinningsfeesmaal in Jerusalem, en
twee verlore dissipels, Kleopas en sy vriend, raakloop op
pad Emmaus toe.
Die volgende drie momente van dissipelskap moduleer
Jesus vir ons hier:
1. Jesus is “die Weg” van dissipelskap
In Handelinge word die eerste Christene gesien as mense
van “die Weg” (Hand 9:1-2; 22:4, 1953-vertaling). Hulle is
mense wat die pad van Jesus volg. Dit is mense wat Jesus
leef! Om op reis te wees saam met Jesus word “die weg”
van Jesus wat die “die weg” van dissipelskap is.
2. Jesus is én openbaar die Skrif
Jesus besluit om as “die weg” oor die Skrif met die twee
dissipels te gesels. Hy ken die skrifte uit sy hart, Hy leef
dit. Jesus is die Skrif! Hy verduidelik wat dit beteken om as
dissipel op “die weg” van Christus te wees vanuit die Skrif.
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3. Jesus eet saam
Dit is Jesus se oorwinningsmaal: droë brood saam met
twee mense wat hoop verloor het. Hy kon in Jerusalem ’n
groot feesmaal gehou het, maar Hy ag dit belangriker om
droë brood te eet saam met twee wanhopige dissipels. Wat
Lukas 24 leer oor dissipelskap, probeer ons by ekerk elke
dag leef as eietydse dissipels: om Jesus te leef elke dag deur
ander mense “raak te leef”. Die Bybel as ons koers-aanduider te leef. Deur te eet saam mense. So probeer ons Jesus
elke dag meer sigbaar, voelbaar en verstaanbaar maak.

’n Feesmaal waar die harte van mense warm word
– Norma Rossouw (Leraar NG Vaalrivier Gemeente en tans
moderator van die NG Kerk, Wes-Transvaal)

Terwyl ek een aand sommer net so rustig in die teenwoordigheid van die Here lê, kom hierdie “crazy” idee in my
kop op: Gee hierdie Kersfees (wat oor 3 weke was) vir die
behoeftiges ’n bord kos en vier saam hulle fees. Eers het ek
al die goeie redes uitgedink hoekom dit nie kon werk nie,
maar die dringendheid en die opgewondenheid van so ’n
moontlikheid het net al hoe groter in my hart geword.
Uiteindelik het alles net in plek geval, ’n borg het vorendag gekom, lidmate het borde kos aangedra, die tafels is
gedek, gereed vir ons gaste. Almal wat behoeftig is, is genooi. Ná die diens was daar ongeveer 30 mense wat opgedaag het – en ons het reg gemaak vir 150 tot 200 gaste.
Teleurstellend kom die vraag: Wat doen ons met al die kos?
Al wat ons kon vra, was: Wat leer die Woord ons? En Lukas
14 vertel die gelykenis van die groot maaltyd. Opgewonde
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het die lidmate van Vaalrivier met karre gery en mense in
die strate en lanings gaan haal. Die wonderlikste moment
het aangebreek, want in ons omgee vir ander het ons meer
ontvang as wat ons kon uitdeel. Ewe skielik het mense
hulle gemak, karre en sekuriteit opgeoffer en hulle ontferm
oor enige een wat honger lyk of in nood was. Almal het
net begin dien. Daardie dag het ek weer iets verstaan van
die nuwe familie wat ons in Christus is. Oor kultuur- en
rassegrense heen is mense in karre en kombi’s aangery, en
daardie dag het die trane oor my wange geloop omdat ek
iets van die Koninkryk sien kom het. Ek het so klein gevoel
in die Teenwoordigheid van die Here, van Liefde, van
Diensbaarheid en Opoffering, dat ek met tye vol aanbidding
in my hart wou uitroep: Heilig, Heilig, Heilig is die Here!
Prys Hom! Aan sy Liefde is daar geen einde nie.
’n Verwer het daardie oggend, ná drie dae wat hy en
sy seun nie geëet het nie, gebid en gevra dat God vir hom
verfwerk sal gee, sodat hulle kan eet. Wie gebruik ’n verwer
oor Kersnaweek? Maar hy het geglo God sal voorsien, en Hy
het! Drie vriende het opgedaag sonder kennis van wie God
is, en ná die ete en ’n gesprek met hulle, groet hulle waardig
met oë wat blink: “Now I know who is God, who is Jesus
and the Holy Spirit.” ’n Boemelaar wat gedink het God het
hom vergeet, het daardie oggend vir ’n laaste keer probeer
bid: “Here, as U my nie vergeet het nie, wys my vandag dat
U my raaksien.” Toe kry die verlore Seun ’n vetgemaakte
Sondagfeesmaal. Daardie dag het God al die afsprake wat
Hy gemaak het, nagekom.
Ek het daar besluit dat ek nooit weer die geykte, maklik
bruikbare taal van die kerk – Mag die Here jou seën – so
vinnig sal gebruik nie. Seën het daardie dag nuwe betekenis gekry, en vir my was dit die beste Kersfees ooit!
197
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Fin: Vat klein en aanhoudende stappe,
maar laat dit stappe wees wat tel

As my father used to say: What is worth doing, is worth doing
well.

A

lmal wil vrede hê. (Of is dit ’n huisie by die see?) Almal
smag na herlewing en vernuwing. Tog doen min mense
iets daadwerkliks om hulle wense waar te maak. Volgens
George Barna se navorsing sal 90% van kerkmense byvoorbeeld
nooit in hulle lewe een enkele persoon tot geloof in die Here
lei nie. Ten spyte van sulke statistiek kan doodgewone mense
ongewone lewens leef. Ons kan elke dag intensioneel vir Jesus
daardie 24 ure opleef en uitleef. ’n Lewe van vryheid (of soos
wat baie Christene dit noem: ’n oorwinningslewe) is regtig vir
doodgewone dissipels beskore. Ons moet net ons eie stukkie pad
oorsteek saam met Jesus. Ons moet diep verhoudings met ’n paar
mense groei, en verkieslik dan ook met mense wat anders is as
ons. So gebeur God se koninkryk teen die regte spoed een dag
op ’n slag.
Geen roete word ooit voltooi sonder daardie heel eerste tree
aan die begin nie. Of ’n tweede een, en ’n derde een kort daarna nie. Tree vir tree en stap vir stap kom alles uiteindelik klaar.
Maar dan moet hierdie klein stappe oor en oor herhaal word.
Op dieselfde manier gebeur God se koninkryk meestal. Dit ge199
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beur stilweg, maar aanhoudend deur een daad van omgee op ’n
slag. Of deur een gebed, een woord van bemoediging, een koersaanduiding in God se rigting, of een tree saam met iemand wat
agter die doodlyn leef.
My pa het kleintyd vir my gesê: “What is worth doing, is
worth doing well.” Dit geld ook vir gewone dissipels. Ons doen
dinge die eerste slag reg. Uitnemendheid is ’n goeie wagwoord
hier in ons omgewing. Ons moet uitblink tot in die fynste detail
van ons lewe tot eer van die Here. Soos wat Oswald Chambers in
sy bekende boek met dieselfde titel skryf – dit gaan nou oor “My
Utmost for His Highest”! Wat help dit ons wil die hele wêreld
verander, maar ons verander nie die detail van ons lewe nie? Wat
help dit ons is nie ook betroubaar in ons werk, vriendskappe en
huwelik nie? Wat help dit as ons ook noodleuens vertel en saam
skinder? Of as ons ja nie ja is nie? Dan mis ons die hele punt. Juis
deur intensionele klein stappe groei die koninkryk van God alle
ander koninkryke uit die pad. Woord vir woord, daad vir daad,
gebed vir gebed, omgee vir omgee – so gebeur die koninkryk
subversief.

Vat die vujà dé-pad
The best truths are lived, not just told.

Toe ek gesnap het dat die evangelie regtig vir gewone mense bedoel is, het ek gekies om die res van my leefbeurt hier op aarde
anders te laat gebeur. Ek het dadelik bedank by die grootmenswêreld, en sommer ook by my werk en by ’n paar ander plekke
waar ek op daardie stadium betrokke was. ’n Nuwe lewe waar
ek voltyds leef, werk en ontspan vir ’n Gehoor van Een het van
toe af my lewenslange missie geword. Tog het ek spoedig ’n teleurstellende ding in myself agtergekom. Voor ek my kom kry,
drentel ek terug na my ou wêreld. Elke slag as dit gebeur, wen
al daardie ou virusse van weleer. Vrees, gejaagdheid, agterdog
200
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en geïrriteerdheid daag soos klokslag by my voorstoep op as ek
terugstap na die priester en die Leviet se kant van die pad.
Ek wil eerlikwaar nie oud word soos wat ek grootgeword het
nie. Ook wil ek nie na daardie lang lys van grootmense luister
wat die “veiligheid eerste”-roete kies nie. Tereg skryf Jon Acuff
in Quitter oor sulke mense:
At every corner, with every new opportunity will come a temptation to soften or dilute your dream. Other people will try to
smooth the edges for you. Friends will tell you to change something … because it’s just not comfortable. Be careful, they’ll say.

Dit verg doelbewuste keuses om op Jesus se roete van kindwees
te leef. Dit vra ’n radikale wegswenk van daardie oorbekende
déjà vu-roete in ruil vir ’n nuwe lewe van vujà dé. Hierdie leefstyl
gebeur wanneer ons elke dag saam met Jesus loop asof vir die
heel eerste keer. Dit gebeur wanneer ons weier om gewoond
te raak aan daardie kosbare verhoudings met die Here, asook
met familie, vriende, die kerk en mense in nood. Elke kuier en
saamwees moet van nou af ’n eerste keer wees. Elke gebed, elke
Bybelreis, elke aanbiddingsgeleentheid in die kerk, elke gesprek
oor die Here moet ’n ontdekkingsreis wees. Dan triomfeer verwondering van voor af. Dan vind die regte groei kleinerwaarts
plaas. Dan word die toekoms hede. Dan word nuwe skatte in die
Here se skatkamer raakgeboor en verlore items teruggevind. O
ja, dan is daar ook sommer baie nuwe stories om te vertel.
Die beste samevatting denkbaar van dissipelskap kom van
Theo Geyser:
• Dissipels laat toe dat ander hulle blindekolle wat hulle nie
self kan sien nie na die lig bring.
• Dissipels weet wie hulle vandag liefgehad het.
• Dissipels lewe met die regte vrae en nie soseer die regte antwoorde nie.
201
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dissipels ken stiltes voor woorde.
Dissipels weet die koninkryk van God is binne hulle.
Dissipels weet hoe om elke dag dood te gaan.
Dissipels is gedurig besig om balke te saag sodat die splinters
hulle nie pla nie.
Dissipels kies transformasie bo informasie.
Dissipels offer of bring nie net gebede aan God nie, maar
wórd die gebede.
Dissipels weet dat elke goeie somer deur ’n goeie winter
moontlik gemaak word.
Dissipels leef uit die oorvloed van eenvoud.
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