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’n Tyd soos hierdie: Lewenshouding 
Gesonde oordeel (1)  
 

‘n (Ydel) padda het 2 wildeganse gevra om hom saam te neem op hulle winterreis na die suide. “Maar jy is seker mal” sê 
hulle. “Hoe dink jy moet ons jou vervoer?” 
“Ek is mos nie onnosel nie”, sê die padda. “Ek het ‘n slim plan bedink: Julle kan tussen julle ‘n stok in julle bekke vashou, dan sal 
ek daaraan vasbyt en so ‘saamvlieg’”. 
Die wildeganse was so beïndruk met hierdie plan, dat hulle ingestem het, en so is hulle daar weg. Die mense onder op die 
grond het hulle verbaas aan dié gesig. “Mensig, maar dit is ‘n slim plan!” roep hulle uit. “Wie kon so briljant gewees het om aan 
hierdie manier van reis te dink?” Toe maak die (trotse) padda sy bek oop en skree: “Dit was e-e-e-e-e-k!” (Esopus). 

Vraag: Dink julle die padda het goeie oordeel aan die dag gelê? Goeie oordeel beteken mens doen die regte ding op die regte tyd 
vir die regte redes. 
▪ Ja, die padda se goeie oordeel het hom ‘n kreatiewe plan laat maak. 
▪ Nee, sy ydelheid (grootdoenerige verwaandheid) het sy goeie oordeel vernietig. By hom was dit ‘n geval van: ydelheid 

wat lei tot swak oordeel wat lei tot die dood.  

Ons kom elke dag in situasies waar ons goeie oordeel getoets word. Immers: ons neem elke dag besluite. Baie meer as wat 
ons dink: 
▪ Soms is die besluite wat ons neem maklik: Drink tee of koffie, of J&B, of Jack D.  
▪ Soms is dit moeiliker: Moet ek trou of nie?  
▪ Soms het dit langtermyngevolge: die keuse van ‘n beroep. 
▪ Soms het dit lewensimplikasies - soos jou gedrag tydens die Codid-19 pandemie.  

Soms dink ons nie eers oor die impak van ons besluite nie. En die impak is baie belangrik, want wanneer mens al die besluite 
wat jy neem by mekaar tel, kry jy soort van die somtotaal van jou lewe. En mens hoop dat die somtotaal van jou lewe groter 
is as die blote som van daardie dele. Daarmee bedoel ek: ons moet verkieslik besluite neem wat ons by die doel van ons lewe 
uitbring. Anders is ons soos die padda. Die implikasie hiervan is: ons kan nie die keuses wat ons maak oorgee aan ander nie, 
of iemand anders vra om namens ons te kies nie. Dan kan mens net sowel jou hele lewe oorgee aan iemand anders. Om self 
besluite te neem oor jou lewe is jou voorreg. Om besluite met goeie oordeel te neem is ‘n uitdaging en jou 
verantwoordelikheid. 

Natuurlik is goeie oordeel (die regte besluit op die regte tyd vir die regte redes) soms moeilik. Om die regte besluit te neem, 
of die regte rigting in te slaan, of die regte ding te doen, is nie altyd om die mees voor die handliggende ding te doen nie,  of 
die maklike ding te doen nie, of die mees gewilde keuse te maak nie. Goeie oordeel is soms moeilik, soms maak dit dat jy 
alleen is, en soms bring dit darem glorie. Dit kan kompleks wees, en daarom is dit nodig om bietjie hulp te kry. Oorweeg die 
volgende: 

1) Goeie oordeel vra die regte soort feite 

Petrus (1 Ptr 4:7; 5:8) nooi ons om selfbeheersd, wakker en nugter te wees: om jou denke te beheer sodat jy nie irrasionele 
besluite neem nie. Mens kan begin deur jouself toe te rus met die regte soort feite. Dink aan die volgende: 

▪ Identifiseer relevante feite. Soms moet ons aanvaar dat nie alle soorte kennis jou help om goeie oordeel te hê nie. Bv: jy 
kan die kennis hê om atome te split, of die heelal op te meet, maar gaan dit jou help om in ’n gesonde verhouding met 
iemand te leef? Iemand het gesê: “’n Wyse man is niks meer as ‘n gek met ‘n goeie geheue nie” (Ryan Moore). Anders gesê: 
gelukkig kan ons leer uit ons foute, en kry ons insig soos wat ons lewe, en so leer ons uit ervaring om al beter oordeel aan 
die dag lê. Ons moet veral nou onderskei wat die relevante feite is oor die Covid-19 virus.  

▪ Hou aan leer. Help jouself om besluite met goeie oordeel te neem, deur aan te hou leer. Eintlik is mens lewenslank aan 
die leer. Sommige sê ons leef in ’n tyd dat ons alles wat ons nou weet, eers moet afleer, sodat ons onbevange nuut kan 
leer. Dink maar net hoe lank is jou skoolloopbaan: 12 jaar. Sommige studeer dan by ‘n kollege of universiteit: nog 4-6 jaar 
vir iets wat die moeite werd is. Daarna is jy maar voortdurend besig met heropleiding – indien jy enigsins wil by bly. Dit 
hou nie op nie. Maar dit help jou om goeie oordeel te ontwikkel. Ons leer nou elke dag iets nuuts oor die Covid-19 virus.  

▪ Gebruik kundige mense wat jou kan help om goeie oordeel te hê. Sommige mense maak ‘n beroep daarvan om ander te 
help: terapeute, sielkundiges, psigiaters, onderwysers, predikante, finansiële kundiges, tegniese kundiges ensovoorts. Op 
elke lewensterrein is daar kundiges. Gebruik hulle. Ons het almal ‘n bietjie afrigting en opleiding nodig, en baie 
aanmoediging. En so ontwikkel ons goeie oordeel.  
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▪ Gebruik die selfhelp-industrie: daar is baie bronne wat ons kan help om ’n gesonde en beter oordeel te ontwikkel: boeke, 
CD’s, DVD`s, televisieprogramme, inbelprogramme, seminare, webinare. Nie almal is ewe bruikbaar nie. Maar mens 
ontdek later watter materiaal en watter mentors vir jou help om gesonder te leef.  

▪ Ons geloofsfamilie (die kerk) help ons om ‘n goeie oordeel te ontwikkel. Geloofsfamilies (kerke) het die vermoë om 
orde in chaos te skep, omdat dit gewoonlik oor ‘n klomp wysheid beskik oor wat mens behoort te doen. Dit gee 
gedragsreëls en riglyne wat ons help om die regte ding op die regte tyd te doen vir die regte redes  – veral wanneer 
dinge onseker raak, of frustrerend raak. Dit help ons of besluite te neem wat gebou is op goeie oordeel (die Bybel is ’n 
wysheidskompas). Daar kan selfs iets soos kollektiewe besluitneming wees: ‘n geloofsfamilie wat saam besluit en mekaar 
so help. 

2) Goeie oordeel vra die regte motiewe 

Die padda in ons verhaal se motiewe het sy einde beteken: hy was selfvoldaan oor sy briljante plan. Hy wou die erkenning 
daarvoor kry. Dit het maar net om homself gegaan. Ons wêreld word deur hierdie lewenshouding gekenmerk: mense vra: 
Wat is hierin vir my? Watter voordeel gaan ek kry? Wat kan jy vir my doen? Dit is die tirannie van die onheilige drie-eenheid: 
Me, I and Myself. Gelukkig sien ons op die oomblik mooi dinge gebeur aan die ander kant van hierdie lewenshouding: Mense 
wat uitreik na ander en ander help en bietjie vergeet van hulle self. Maar - sonder om sinies te klink - dinge ontwikkel dikwels 
baie vinnig weer in die rigting van selfsug en eiebelang.   
 
Daarom vra gesonde oordeel: suiwer jou motiewe. Gesonde oordeel gaan oor die regte ding doen op die regte tyd vir die 
regte redes. Die regte rede (motivering) vir christene is altyd die liefde. Liefde is respek heg waarde aan ander se lewe en 
probeer daardie waarde verhoog. Liefde is waardering: om erkenning te gee aan ander se lewe en gedrag. Liefde is omgee: 
om tot voordeel van ander op te tree. Wanneer ons hierdie lewenshouding verloor, word die wêreld ’n slegter plek.   
 
Die Covid-19 pandemie openbaar alle mense se mees basiese motiewe. Ons kan kies vir gesonde oordeel - kies vir die kant 
van die liefde. Ons uitnodiging is om self hierdie verantwoordelikheid te aanvaar. In hierdie tyd beoordeel en veroordeel ons 
dikwels mense se besluite en gedrag - en dikwels met goeie rede. Maar: dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om 
gesonde oordeel aan die dag te lê: om die regte ding op die regte tyd vir die regte redes te doen. Ons kan die belang van 
goeie oordele nie ignoreer nie: 
▪ Goeie oordeel is van kritiese belang: As jy goeie oordeel het, swem jy. Sonder dit, sink jy.  
▪ Goeie oordeel is dinamies: jy kan groei daarin. Jy kan dit oefen en beter raak daarmee.  
▪ Goeie oordeel is uitdagend: daar is nie ‘n kortpad nie, ook nie veilige hawens nie. Die regte ding om te doen is nie altyd 

die veilige ding om te doen nie. Dit is soos ’n ontdekkingsreis.   

3) Goeie oordeel is om met die moed van jou oortuiging op te tree  

As jou feite reg is, en jou motiewe is suiwer, tree kragdadig op. Die padda in ons verhaal het deur sy selfvoldaanheid sy eie 
einde veroorsaak. Maar hy het darem gedoen wat hy gedink het goeie oordeel is. Noag kan ons dalk beter help hiermee. Ons 
kan by wyse van afleiding die volgende by hom leer: 

▪ Moenie die boot mis nie - sien geleenthede raak. 
▪ Ons is almal in dieselfde boot – ander mense is belangrik.  
▪ Beplan vooruit – dit het nie gereën toe Noag die boot gebou het nie.  
▪ Moenie na kritici luister nie – doen net jou werk.  
▪ Bou jou toekoms op hoë grond. 
▪ Reis in pare ter wille van veiligheid. 
▪ Spoed is nie altyd belangrik nie – die slakke was saam met die cheetahs op die ark. 
▪ Dryf ‘n bietjie as jy stres - soos die ark op water. 
▪ Die ark is gebou deur amateurs – die Titanic deur professionele mense. 
▪ Wat ook al die storm – as jy saam met God is, is daar altyd ‘n reënboog.  
▪ Moenie die skip verlaat nie - doen moeite om te volhard. 
▪ Onthou die belang karakter en bly op koers. 
▪ Kry perspektief en behou die visie vanaf die uitkykpunt. 
▪ Goeie oordeel het geloof nodig (Ons kyk volgende keer hierna: geloofsonderskeiding). 
 
Die Covid-19 pandemie nooi ons ook: Gebruik gesonde oordeel en leef gesond.  
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