
 
’n Geloofsreis na ’n nuwe werklikheid 
Die geborgenheid van gesonde verhoudings 
 
 

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. So klink ons eerste uitnodiging: Maak jou verhoudings gesonder. 
 
Stel jouself die volgende scenario voor: die president van 'n land, die koning en 'n kelner is besig met 'n plesiervaart op 'n 
boot. Die boot sink. Hulle drie alleen beland in 'n roeiboot, en later op 'n eiland. Ons kan soos volg dink oor elkeen in 3 
verskillende scenario’s: 
 

 
 

 
WAT IS 
HULLE DOEL? 

 
WAT IS ELKEEN SE ROL? 

 
WAT IS HULLE SEKURITEIT? 

 
Scenario 1: 
Plesiervaart 

 
Plesier, 
ontspanning, 
pret 

 
President: politieke rol, leier 
Koning: seremoniële rol, waardig 
Kelner: bediende 

 
Protokolreëls, politieke 
magsbasis, landsadministrasie 
werk 

 
Scenario 2:  
In die roeiboot 

 
Oorlewing 

 
Almal moet help roei, die water & kos 
moet gedeel word, elkeen maak 
planne 

 
Hulle het net mekaar. Daarom 
moet hulle goeie verhoudinge 
handhaaf. 

 
Scenario 3:  
Op die eiland  

 
Oorlewing, 'n 
nuwe sinvolle 
lewe 

 
Elkeen se rol word bepaal deur die 
omstandighede en elkeen se 
vaardigheid 

 
Hulle het net mekaar. Daarom 
moet hulle gesonde 
verhoudinge handhaaf. 

 
Hierdie beeld maak die volgende punt oor sekuriteit: tydens die plesiervaart op die boot was hulle sekuriteit geleë in 
dinge soos protokolreëls, politieke magsbasisse, die landsadministrasie, wette, selfs die weermag, werk. In die roeiboot, 
en op die eiland, het al hierdie dinge verval. Al wat hulle oorgehad het was mekaar. Hulle sekuriteit was dus geleë in 
mekaar, en in die handhawing van gesonde verhoudings met mekaar. En dit is ons uitnodiging tydens ons geloofsreis na 
’n nuwe werklikheid: ons sekuriteit is geleë in gesonde verhoudings. 
 
Wat laat ons vandag veilig en geborge voel? Ons is reeds gewoond daaraan dat ons baie dinge verloor het wat ons 
voorheen veilig laat voel het: politieke en ekonomiese en sosiale en militêre mag, wette, vaste strukture en sisteme, 
reëls, definitiewe rolle. Al hierdie dinge het geskuif. Waarin vind mense nou sekuriteit? Dink aan die volgende:  

 geld (finansiële vermoëns, ekonomiese mag)  
 onbetrokkenheid by ander mense (net vir jouself verantwoordelik)  
 traak-my-nie-agtige houding (as ek nie omgee nie, kan ek nie seer kry nie)  
 sosiale onttrekking (isoleer jouself doelbewus van mense)  
 individualisme (selfgesentreerde lewe)  
 godsdiens (daar is uiteenlopende moontlikhede - fundamentalisme [strenge en letterlike uitleef van Bybelse 

waarhede volgens hulle eie verstaan], 'n soeke na die belewing van God se teenwoordigheid, sterk klem op 
bekering).    

Hierdie sekuriteit het seker hulle eie meriete. Maar vandag fokus ons op die volgende: in ons geloofsreis na ’n nuwe 
werklikheid skuif ons sekuriteite: vanaf ’n soeke na sekuriteit en geborgenheid in strukture na ’n soeke na sekuriteit en 
geborgenheid in mense en verhoudings. Ons verstaan dit op ’n intuïtiewe manier. Dink so daaraan: Aan die een kant is 
dit maklik om dit te doen - wanneer dit gaan om verhoudinge met en gemeenskap met mense naby aan jou: jou gesin, 
familie, vriende, medegelowiges, volksgroep, belangegroep ens. Die moeiliker deel, en dit is waar die grootste uitdaging 
lê, is om ook goeie verhoudinge en gemeenskap te hê met mense verder van jou: mense van ander volke, kerke, 
belangegroepe, politieke partye, die vreemdelinge, jou vyande. Dit is juis hier waar die grootste uitnodiging vir ons lê. 

Ons sien al ’n geruime tyd hierdie soort skuiwe: 

- Dink aan status en gesag. Mense steur hulle aan mense omdat hulle 'n sekere rol of status het nie, maar omdat hulle 
persoonlike openheid en integriteit het. Ons sien dit in die kerk en die politiek en die gemeenskapsdienste. Mense 
steur hulle nie meer aan kerklike ampsdraers op grond van hulle status of posisie of toegekende gesag nie, maar 
omdat hulle met integriteit optree – konsekwent volgens die waardes wat hulle verteenwoordig.  

- Dink aan lewensvrae. Mense wil ’n antwoord op hulle lewensvrae nie meer net hoor Vertrou die Here en alles sal 
regkom nie. Hulle wil weet: Wat presies gaan die Here doen om my probleme op te los? Hoe gou gaan dit gebeur? Is daar 
nie ander antwoorde behalwe by die Here nie?  

- Dink aan gedragsriglyne: Mense wil nie meer voorgeskryf word oor gedrag nie. Mense wil self besluit, of ten minste 
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inspraak hê in alles. In die breër gemeenskap is daar bv sekere waardes wat nie meer deur mense hoog geag word 
nie, bv: eerlikheid, betroubaarheid, hardwerkendheid, toerekeningsvatbaarheid.  

Kom ons kyk na ’n paar perspektiewe uit die Bybel oor verhoudinge: 
 

 
TEKS 

 
WAT Sê DIT OOR MENSWEES? 

 
WAT KAN ONS DOEN? 

 
Gen 2:18 
 

 
God wil nie hê die mens moet 'n alleenmens wees 
nie, maar iemand wat aan ander verbind is en saam 
met ander leef, sodat jou menswees aangevul kan 
word - in hierdie geval in die huwelik.  

 
Verbind jou aan ander mense, en leef saam met 
hulle - soos in die huwelik, gesin, breër familie, in 
die kerk. Christene moet daar wees vir mekaar 
om mekaar se menswees aan te vul.  

 
Gen 1:26 
 

 
Om na die beeld van God geskep te wees, beteken 
onder andere dat ons mense, net soos die Vader, 
Seun en Heilige Gees, in verhouding met mekaar 
moet leef. 

 
Werk aan goeie verhoudings - met alle mense - 
naby en ver van jou. Dit is 'n teken van jou 
verbindwees aan God.  

 
Flp 2:1-4 
 

 
Christene moet eensgesind wees (vs 2), niks uit 
selfsug of eersug doen nie (vs 3), in nederigheid 
ander hoër ag as die self, aan mekaar se belange 
dink (vs 4) -  omdat hulle aan Christus verbind is 
(vs 1). 

 
Werk vir vrede - in al jou verhoudings. Wees soms 
die minste. Moenie altyd op jou regte staan nie. 
Help ander mense om ook sukses te bereik. 

 
1 Kor 12:12 
 

 
Christene is aan mekaar verbind omdat hulle die 
een liggaam van Christus is - christene kan nie 
anders as om in verhouding met mekaar te leef 
nie. 

 
Mens kan nie christen wees en nie saam met 
ander christene die Here dien nie. Daarom moet 
jy ingeskakel wees by die kerk. 

 
1 Kor 
12:25,26 

 
Christene moet mekaar versorg omdat hulle as 
liggaam van Christus aan mekaar verbind is. 

 
Christene het mekaar nodig - ter wille van elkeen 
se christenskap, geestelike groei, ondersteuning, 
versorging van geestelike en materiële 
behoeftes. 

 
Gal 6:2 
 

 
Christene moet mekaar se laste dra - dit is die 
kenmerk van hulle verbindwees aan Christus 

 
Voorbeelde van laste is: bekommernisse, 
lewensmiddele, geloofstryd, siekte, armoede 

 
1 Ptr 4:10 
 

 
Christene moet mekaar dien met hulle gawes. 

 
Gawes is dinge soos: bemoediging, om te gee, 
onderrig, diens, leiding, gee, help.  

 
Kom ons dink aan ’n paar fokuspunte oor geborgenheid in verhoudings: 

- Besluitneming is dikwels die prerogatief van ’n klein groepie mense. Dink aan moontlikhede in jou wêreld waar meer 
stemme gehoor kan word in besluitneming. 

- Strukture: Is dit nodig om strukture in stand te hou wat nie meer werk nie – net omdat dit lank gelede gewerk het? 
- Diens: Jesus was sy dissipel se voete (Jh 13) – die Here word die bediende. Is dit moontlik om in jou wêreld om eerder 

te dien as om te heers?  
- Menswaardigheid. Kyk anders na mense: nie as produksie-eenhede wat resultate moet lewer nie, maar as mense wie 

se potensiaal ontwikkel word en wat ’n positiewe impak daarmee kan maak.  
- Gasvryheid. Die pandemie wat ons beleef verander gasvryheid radikaal. En tog: kan ons op kreatiewe maniere steeds 

(of meer) gasvry wees en meer meeleef met ander en sagter werk met mense in nood en hulle wat nie die kapasiteit 
het om hulle wêreld self beter te maak nie?  

- God se teenwoordigheid. God vertrou ons met baie dinge – selfs om mense deur ons teenwoordigheid bewus te 
maak van sy teenwoordigheid. So kan ons veilige en heilige ruimtes skep – ruimtes van geborgenheid. 

- Medemenslikheid. Daar is sekerlik sagter waardes wat ons kan uitleef om van die wêreld ’n meer mensvriendelike 
plek te maak. Bv: liefde, respek, sensitiwiteit, verdraagsaamheid, geregtigheid.   

En so help ons geloofsreis na ’n nuwe werklikheid ons: ons soek geborgenheid in verhoudinge, nie in strukture nie.  
Seën vir jou reis. 
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