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’n Geloofsreis na ’n nuwe werklikheid 
’n Nuwe verstaan  
 
 

Ons is op reis van ’n ou werklikheid na ’n nuwe werklikheid. Ons kan nog nie hierdie nuwe werklikheid presies definieer 
nie. Ons kan dit wel so ’n bietjie visualiseer. Maar ons kan ons wel so posisioneer dat ons gesond leef in hierdie oorgangstyd. 
Hier is ons vierde tema: ’n Nuwe verstaan van die werklikheid. 

Dit is nogal belangrik vir ons om in beheer van die lewe te voel. Ons kry dit beter reg wanneer ons die wêreld waarin ons 
leef, verstaan. In tye van verandering, soos nou, verstaan ons nie altyd wat aan die gebeur is of waarheen dinge op pad is 
nie. Dan begin dit vir ons voel of ons beheer verloor en of ons sekuriteite verdwyn. Ons begin ook die volgende algemene 
soort vrae vra: Wat is aan die gebeur in my wêreld? Hoekom gebeur dinge soos dit gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen? 
Hoe gaan ek deur hierdie tyd kom? Hoe gaan die toekoms lyk?  

Dit is redelik algemene vrae oor die algemene lewe. Maar ons vra ook meer pandemie-spesifieke vrae in hierdie tyd: 

- Wanneer gaan dit beter gaan? 
- Gaan daar ’n entstof ontwikkel kan word? 
- Gaan ons ooit ’n virus-vrye lewe hê? 
- Watter van my mense gaan sterf? 
- Sal ek weer gesond word as ek die virus kry? 
- Gaan ek dalk self sterf? 

Dit is gesond om vrae te vra. Dit kan ons bring by ’n nuwe en beter verstaan van die werklikheid. Maar ons kan ons ook 
vasdraai in al die vrae: ons kan oorrompel voel, of passief raak, of depressief raak, of voel dat die tyd uitloop om ’n nuwe 
greep op werklikhede te kry. Die volgende proses kan ons help met ’n nuwe verstaan – ons noem dit ’n filterproses vir ’n 
nuwe verstaan: 

1) Filtreer onbruikbare waarhede uit. ’n Filter skei dinge van mekaar.  Dit is nou vir ons nodig om lewenswaarhede van 
mekaar te skei: ou waarhede wat uitgedien is en onbruikbaar is, en nuwe waarhede wat meer bruikbaar is en ons die 
toekoms kan inneem. So: hier is die uitnodiging: gaan evalueer jou lewenswaarhede, perspektiewe, oortuigings: 
- Raak ontslae van waarhede wat nie meer waarde het nie en jou vashou sodat jy nie nuwe werklikhede kan 

identifiseer en benut nie. Bv: Ek is ’n slagoffer van omstandighede en kan niks doen om die lewe beter te maak 
nie. Of: as ons net nuwe besluitnemers in die land kan kry. 

- Soms kan mens ou waarhede net herbewoord en dit meer bruikbaar maak.  
- Maar dit is belangrik om die gemaksones wat ou waarhede bring, deur te breek.  

2) Kry nuwe insigte op jou werklikheid. Die doel is om ’n geheelbeeld te kry van jou werklikheid en dit dan anders te 
verstaan met nuwe insigte.  Dink aan die volgende 2 metafore:  
- Jy pak die stukkies van ’n legkaart uit en integreer dit dan om die volledige prentjie te kry. Die totale prentjie lyk 

heeltemal anders as die los stukkies van die legkaart.  
- Of dink aan die breë buitelyne  van ’n prent of figuur wat gevorm word wanneer mens kolletjies verbind. Die hele 

prentjie lyk anders as die kolletjies.  

So kry ons nuwe insigte in ons werklikheid: jy verbind verskillende idees met mekaar om ’n geheelbeeld te vorm en dit 
bring nuwe insigte. Of: jy kry ’n sentrale gedagte(s) uit ’n massa data. So kry mens nuwe insig in jou werklikheid. So: 
Wat is die geheel prentjie wat jy kry wanneer jy al die inligting uit jou wêreld verreken? Watter nuwe insigte bring dit? 
Bv: Jy vind dalk baie redes om nie aan jouself te dink as ’n slagoffer nie maar as iemand wat rede het om dankbaar te 
leef. 

3) Integreer jou ervarings en nadenke. Die volgende gebeur met ons: jy ervaar sekere dinge, dink daaroor na, 
herinterpreteer dit, kry nuwe insigte,  neem nuwe besluite en kry nuwe lewensrigting.  So vind daar integrasie plaas 
tussen ervarings en nadenke en kan jy nuut gaan lewe omdat jy ’n nuwe verstaan het van jou werklikheid. . 

Gebruik Ps 73 om jou met hierdie proses te help. Die skrywer, Asaf, evalueer die lewe en vind dat dit voorspoedig gaan met 
goddelose mense. Maar sy dilemma is dat hy 9as regverdige) nie hierdie voorspoed beleef nie. Hy begin twyfel aan die feit 
dat die Here goed is vir die wat rein van hart is (vs 1). Dit is nogal ’n ontnugterende ervaring – iets waaraan ons ook in ons 
tyd aan dink. Die effek hiervan was dat hy verbitterd geraak het en veronreg gevoel het (vs 22). En dan speel  bogenoemde 
filtreerproses uit in sy lewe: 

- Hy filtreer onbruikbare waarhede uit. Hy beskryf die lewenstyl van die goddelose in vers 4-12. Hulle doen net wat 
hulle wil (soos om God te ignoreer) en dit gaan voorspoedig met hulle. Maar sy eie lewe verander nie: al is hy onskuldig 
help dit nie, want elke dag bring nuwe teenslae en straf (vs 13). Hierdie soort denke oor sy lewe help hom nie.  

- Hy kry nuwe insigte in sy werklikheid. Hy beskryf die begin van sy nuwe insigte in vers 15. Hy kry hierdie nuwe insigte 
in die teenwoordigheid van die Here (in sy heiligdom - vs17). Hy besef wat die uiteinde van die goddeloses is: 
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ondergang, hulle gaan te gronde en beleef ’n verskriklike einde (vs 17-20).  
- Hy integreer ervarings en nadenke. Hy het diep nagedink om te verstaan (vs 16). Hy besef dat bitterheid hom dom 

en sonder insig gemaak het (vs 21). Maar hy kry ’n totaal nuwe oriëntasie by die Here (vs 23-29): die Here was nog 
altyd by hom en lei hom en gee raad en sal aan die einde hom in ere opneem. In ellendige omstandighede (afgetakel 
na liggaam en gees - vs 26) kies hy ’n nuwe werklikheid: daar is niks wat vir hom meer beteken as die Here nie, hy 
behoort vir altyd aan die Here, dit is goed om naby die Here te wees, die Here is sy toevlug. En so word die proses wat  
’n nuwe werklikheid bring, voltooi.    

Die vraag is natuurlik: Is dit nodig om nuut te verstaan? Die volgende perspektiewe kan ons help om hieroor te dink: 

- Daar is ’n universele behoefte om te verstaan. In ons soort wêreld het mense ’n behoefte aan geborgenheid (om te 
behoort), aan bemagtiging en aan sin en betekenis. En om sin te maak van die lewe,  moet ons verstaan. Dink aan die 
funksie van die Bybel in christene se lewe in hierdie verband. Dit is ’n boek vol woorde, verhale, vermanings, 
aanmoedigings wette ensovoorts, wat ons help om die lewe te verstaan. Ons bestudeer ook die Bybel – wat  
erkenning is van die feit dat ons nadink om te verstaan, sodat ons gesond kan leef.    

- Om te verstaan help ons met kontinuïteit. In ons soort wêreld en gemeenskap het ons dikwels ’n bewuste 
verwoording en skriftelike vaslegging van ons ervarings en stories en oortuigings. Dit help ons om te leef uit ons 
stories en so behou ons ’n bewussyn van ons identiteit en roeping, en so is daar kontinuïteit. 

- Die wil om  te verstaan slyp ons denke. Nadenke (refleksie) kan op baie maniere plaasvind. Dit word bepaal deur ons 
omstandighede, brein-oriëntasie (linker- of regterbrein), verwysingsraamwerk, waardes en so meer. Deesdae word 
daar al hoe meer waarde geheg aan verbeelding: ons kan ’n nuwe werklikheid visualiseer, daaroor droom, dink oor 
wat kan wees. Dit is ’n proses wat ons kan help om aan mekaar verbind te bly en ook saam ’n nuwe werklikheid te 
realiseer.      

- Die wil om  te verstaan help ons om kreatiewe grenservarings te integreer. Ons het ’n vorige keer gesê dat die 
oorgange van die lewe (grenservarings) ’n geleentheid is om kreatief en innoverend te wees. Nadenke help ons 
daarmee; die nuwe insigte en oortuigings van die kreatiewe grenservarings kan verwoord word en vasgevang word 
in verhale, belydenisse, geloofsoortuigings ensovoorts, geïntegreer word met vorige weergawes daarvan en so 
ontwikkel ons ’n nuwe verstaan van en greep op nuwe werklikhede.  

Hier is ’n uiteensetting van die proses van ’n nuwe verstaan. Gebruik dit om ’n nuwe verstaan te ontwikkel. 
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Die Proses van `n Nuwe verstaan  

Bou `n groter prentjie met stukkies inligting 

Verbind die kolletjies vir die groter prentjie 

Nuwe 
Insigte  

 Hersien lewenswaarhede 

Herbewoord lewenswaarhede 

Filtreer 
lewens- 

waarhede Raak ontslae van uitgediende waarhede 

Interaksie tussen ervarings en nadenke  
Integrasie  

Nuwe insigte, besluite en lewensrigitng  

Nuwe verstaan  


