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’n Geloofsreis na ’n nuwe werklikheid 
Vestig ’n  nuwe werklikheid – ’n kultuur van goedheid  
 
 

 

Ons fokus op die vestiging van ’n nuwe werklikheid. Ons sluit aan by Jesus: Hy  is die groot Skepper van nuwe werklikhede: 
Hy bring God se Koninkryk. Koninkryk identifiseer ’n klomp nuwe werklikhede:  

- God heers steeds oor die heelal; God doen steeds moeite vir mense vir ’n beter lewe;  
- Jesus bring ’n totaal nuwe leefstyl wat met een woord beskryf word – liefde;  
- ons kry ’n Bemagtiger – die Heilige Gees wat ons help om energiek nuut te leef.  

Ons kan Jesus in ’n sekere sin beskou as ’n Hervormer, selfs ’n Revolusionêr wat ’n beweging gebring het wat ’n totaal 
nuwe bedeling en orde gerealiseer het.  

Jesus nooi ons om Jesus deel van sy beweging te wees: om nuwe werklikhede te midde van ons huidige werklikhede te 
skep: 

- Hy tipeer dikwels sy nuwe werklikheid met kenmerkende woorde: Julle het gehoor dat daar vir julle gesê is (die ou 
werklikheid). Maar nou sê ek vir julle – die nuwe werklikheid. Hierdie nuwe werklikheid is ’n kontra-werklikheid: teenoor 
die mens wat nuwe werklikhede bring met geweld en mag en politieke en militêre ingrepe, bring Jesus ’n nuwe 
lewensgesindheid, ’n nuwe lewensoriëntering en lewensmotief – die liefde.  

- Hy verander ons siening van hantering van alles in die lewe: geregtigheid, verhoudings, werksetiek, omgee, 
barmhartigheid, vrede. Die punt is: Jesus het klaar die kontoere getrek vir ’n nuwe werklikheid. Hy nooi ons daarom 
duideliker te trek en die nuwe werklikheid te vestig. Ons word koninkryksopportuniste: sy volgeling wat elke 
geleentheid gebruik om sy nuwe werklikheid te vestig.  

Ons tema vandag is: Vestig ’n kultuur van goedheid. Die Bybel het seker 700 verwysings na die konsep van goed:  

- Die Griekse woord is agathos:  afhangende van die konteks kan die woord op baie maniere verstaan word: goed (in ’n 
baie algemene sin van die woord), vrygewig, ’n goeie geaardheid of natuur, bruikbaar, aangenaam, aanvaarbaar, 
gelukkig, uitstekend, onderskeie, eerbaar. Breedweg kan ons sê: iemand is goed of sy/haar se gedrag is goed, of iets is 
goed. 

- Die Hebreeuse woord is Tov: goed. Dink aan God wat skep en dan verklaar dat dit wat Hy geskep het goed is (tov). 
Miskien ken jy die uitdrukking Mazel Tov  - Good luck. Tov (goed)  is ’n kort woordjie met ’n kragtige betekenis. Tov is 
gedrag of iets wat tot voordeel van ander is.  God blaas asem in ons lewens in sodat ons kan lewe – wesens wat goeie 
dinge (lewe) tot stand bring – deur bemoediging, onderrig, intree, genesing, om te bou, om te skep. 

Ons dink oor 4 gedagtes van goedheid in die Bybel: 

1) God is goed 

Ps 100:5 sê: ...  die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. So is daar talle tekste 
in die Bybel wat beklemtoon dat God se wese goed is, Hy is in sy wese goed, Hy het superieure morele kwaliteite, Hy is  die 
toonbeeld van goedheid.  

Maar God doen ook goed: Die Here is vir almal goed (Ps 145:9). Dit is belangrik om op hierdie manier aan God te dink – want 
ons leef in verhouding met God volgens ons siening van Hom. As ons dink Hy  is kwaai en moeilik gaan ons so leef en as 
ons dink Hy is goed, gaan ons daarvolgens leef in ons verhouding met Hom. Wanneer ons die verkeerde siening van God 
het, kan ons maklik geloofsontnugtering beleef – wanneer God anders is as wat ons dink Hy behoort te wees. ’n Beter 
lewenshouding is om God te vertrou – Hy is goed en doen goed - en ook ek sal dit beleef.  

2) God se ontwerp vir alles is goed  

Genesis 1:31 sê: Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. God skep die volmaakte wêreld vir lewe 
om te floreer: alle soorte lewe. God skep in alle lewe die potensiaal om maksimaal en effektief te funksioneer. Dit geld ook 
van die mens. Dink aan al die fantastiese prestasies van die mens op elke lewensterrein – van mense in die ruimte plaas tot 
genesing.  

Ons eerste reaksie op God se ontwerp van alles moet verwondering en dankbaarheid wees. God het ons inderdaad alle 
geskenk wat ons nodig het om te leef en Hom te dien (2 Ptr 1:3). Natuurlik het daar ’n katastrofe plaasgevind: die mens 
wat ongehoorsaam was aan God en en die skrikwekkende gevolge daarvan: alles is aangetas: die mens se verhouding met 
God, met die natuur en met mekaar. Daar het swaarkry in die lewe gekom: die mens verdien sy brood in die sweet van sy 
aangesig, die natuur hou sy vermoëns terug, die mens sukkel om met mekaar saam te leef (lees Gen3). Dit is ’n tragedie. 
Maar dit is nie die belangrikste nie  - God se ontwerp is steeds goed. Alles kan aan hulle doel beantwoord soos God dit 



  

VESTIG ’N NUWE WERKLIKHEID – KULTUUR VAN 

GOEDHEID 1 
2 

 

oorspronklik bedoel het.  

3) Ons is geroep tot goedheid 

Wanneer ons aan die mens dink was daar ’n skepping en ’n herskepping en ’n voortgaande skepping: 

- Skepping: God skep die mens na sy beeld (Gen 1:26). Die mens besit die potensiaal en die kapasiteit om God op 
aarde te verteenwoordig. Alles kan uitwerk volgens God se oorspronklike plan. 

- Herskepping: die mens se ongehoorsaamheid, wat begin is met die eerste mense, het God se beeld aangetas (nie 
vernietig nie), sodat die mens nie heeltemal aan God se doel en roeping beantwoord het nie. Daarom het God die 

mens herskep deur Jesus Christus. 2 Kor 5:17 sê: Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens (skepping). 
Hierdie nuwe mens het ’n totaal nuwe lewensoriëntering én die vermoë om as nuwe mens te leef: ... dit is God wat 
julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer (Flp 2:13).  

- Voortgaande herskepping: Die Heilige Gees werk in Jesus se volgeling om te groei al al hoe meer soos Jesus te 
word. Die Heilige Gees  begelei en bemagtig ons  om al hoe meer aan ons doel te beantwoord - Ons word al meer 
verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen 
die Here wat die Gees is (2 Kor 3:18).  

Hierdie herskeppingswerk deur God in ons lewe lei tot ’n nuwe lewenstyl. Ons lees daarvan in Ef 2:10 - God het ons gemaak 
wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. En so 
werk God se plan: God is goed en doen goeie dinge. Hierdie goeie God maak ons goeie mense wat goeie dinge doen. Dit is 
ons roeping. 

4) Aan die einde wil ons graag  van God hoor: Goed so 

Ons wil almal aan die einde van ons lewens Jesus se woorde hoor:  ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy 
getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’(Matt 25:23). Ons het ’n inherente behoefte om te weet 
dat ons ’n verskil gemaak het, ’n positiewe bydrae gelewer het,  iets van substansie tot stand gebring  het. Ons wil graag 
bevestiging kry dat die Here ook so oor ons dink. Dit is so  want God het ons ontwerp vir goedheid, en Hy het ons verander 
dat ons in staat is tot goedheid. 

Hier is die uitnodiging: Gaan wees goed en doen goed. Hebr 13: 16 -  Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te 
wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is. 
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