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In ’n Tyd soos hierdie  

Maak vrede met woede  

 

Om vrede te maak beteken nie dat mens ’n  willose slagoffer word van die lewe nie. Maak vrede beteken: jy kyk realiteite 

in die oë, evalueer dit, kies die beste opsie en gaan voort om jou eie lewe self te definieer en te leef. Vandag se tema is: 

Maak vrede met woede.  

Die lewe raak ons op baie maniere. En ons reageer daarop - dikwels met woede. Ons kan selfs sê: Wêreldwyd begin mense 

se woede oor die Covid-19 virus oorkook: Amerika, Suid-Amerika, Engeland, SA. Mens kan net so lank hulle vryhede 

prysgee, ekonomiese terugslae hanteer en irrasionele regulasies hanteer. Iewers gaan iets eventueel oorkook.  

1) Woede is tipiese menslike gedrag -  dit het te doen met chemiese stowwe, emosies en keuses: 

▪ Chemiese stowwe: Ons liggame het ’n outomatiese verdedigingsmeganisme: veg-of-vlug. Dit berei ons voor vir aksie. 

Dit werk met adrenalien – jou hartklop versnel, jou pupille vergroot, jou hande sweet en jou mond word droog. Jy kan 

nie hierdie reaksie ignoreer of verhoed nie. Dit is onwillekeurig. God het ons immers so geskep om onsself te beskerm.  

▪ Emosies: Woede is ’n emosie. En mens kan nie keer dat jy emosies ervaar nie - dat jy woedend word nie. Dit is ’n 

onwillekeurige reaksie van jou menswees op gebeure.  Dit is deel van jou verdedigings- en oorlewingsmeganisme. 

▪ Keuses: Maar - mens kan wel besluit wat jy met hierdie emosie wat ons woede noem doen. Jy kan dit beheer.  

2) Dit is gesond om bewus te raak van jou woede. Wanneer word ons woedend? 

▪ Ons word woedend wanneer dinge waarvoor ons omgee en lief is, bedreig word – jou sekuriteit of huis of mense of 

geleenthede, ons taal, die ekonomie. Ons is woedend omdat ons omgee. 

▪ Ons word woedend wanneer ons magteloos voel – al hierdie goed wat ons lewe versuur en bedreig, lê dikwels buite 

ons beheer. Ons kan bv nie die politiek en die ekonomie direk beheer nie. Ons weet dinge kan en moet beter wees. Ons 

het selfs energie om dit beter te maak. Maar ons opinie tel nie, of ons kundigheid word verwerp – ons word 

uitgerangeer tot toeskouers. Ons word woedend oor wat kan wees.  

▪ Mens word woedend wanneer daar dinge gebeur wat jou persoonlike doelwitte blokkeer. Wanneer jy al jou energie 

fokus op die bereiking van ’n doelwit en jy word verhinder om dit te bereik, word jy woedend. Jou energie word geblok 

en hierdie geblokkeerde energie is woede.  

▪ Ons is woedend oor onaanvaarbare dinge wat endemies word – tipies van ons land, selfs normaal - soos: blatante 

korrupsie, ongeregtigheid, rassisme, misdaad, diskriminasie, armoede, werkloosheid, ongelykheid, swak leierskap en 

patetiese dienslewering. Dit is hoe dinge nou  is - ’n leefwyse, ’n kultuur. Dit maak ons woedend. 

3) Kry ’n greep op woede deur te onderskei: 

▪ Konstruktiewe woede: Woede kan positiewe energie wees -  ’n teken dat mens nog omgee vir iets, dat iets vir jou saak 

maak en jy verantwoordelikheid daarvoor wil neem. Dink aan die mense wat optogte hou en protesteer or swak 

dienslewering. Hulle kommunikeer hulle hul frustrasie met woede deur ’n betoging. Of dink aan die plaasmoord-kruise 

langs die pad na Polokwane  - dit is ’n manier om woede oor sinlose lewensverlies te verwoord. Is daar nog iets waarvoor 

jy soveel omgee dat jy woedend word daaroor? Hierdie woede kan positiewe energie wees wat werk vir verandering. 

▪ Dekonstruktiewe woede: Woede kan ook negatiewe energie word wanneer dit lei tot aggressie – wanneer jy geweld 

gebruik om jou woede te kanaliseer. Ons weet dit is destruktief – soos om in ’n aanval van padwoede iemand met ’n 

krieketkolf te gaan bydam. Ons sien dit nou wêreldwyd oor polisiebrutaliteit.  

▪ Apatiese woede: Negatiewe woede kan lei tot apatie – waar jy gewoon niks vir niks meer omgee nie. Niks is meer 

belangrik nie, niks maak meer saak nie, niks is goed genoeg om moeite voor te doen nie. Dit word entropie – ’n inkeer 

na binne en agteruitgang wat lei tot die dood. Dan is jy dood al lewe jy. Ons wil nie daar kom nie.  

▪ Woede as diagnostiese instrument – jy gebruik dit om dinge te ontleed. Vra jouself: Hoekom is ek kwaad? En dan ontdek 

jy: Ek is woedend (die bliksem in) omdat ek liefhet en omgee. Jou woede sê: Iets is nie reg nie, iets radikaal is verkeerd, 

hier is boosheid, hier is onnoselheid. En daar moet iets aan gedoen word.  

Met hierdie gedagte beweeg ons in die rigting van die gedagte van heilige toorn in die Bybel. Ja -  God word ook kwaad, 

woedend, sy toorn ontvlam, sy neus word warm. Dit gebeur omdat Hy omgee, omdat Hy lief het, omdat Hy sy mense 

wil help om nuut te word, te wees wat Hy hulle geskep het om te wees – mense na sy aard.  
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▪ Woede as ’n chroniese toestand. Daar kom ’n bose kringloop: as jy gedurig woedend is, skei jou liggaam meer van 

die streshormoon kortisol af - wat weer ander negatiewe gevolge vir jou gesondheid inhou, soos verlaagde 

immuniteit, gewigstoename en swak geheue. Boonop raak die chemiese effek van langdurige blootstelling aan 

kortisol ‘n bose kringloop wat later verhinder dat jou liggaam die produksie kan stop. Dit is die chroniese toestand 

van woedend wees. Maar dit hoef nie so te wees nie: Navorsing bewys dat die neurologiese woedereaksie minder as 

twee sekondes duur (Ronald Potter-Efron, ‘n woedebeheer-kenner van Wisconsin en medeskrywer van Letting Go of 

Anger). Hierna moet jy daarop fokus om kwaad te bly. ’n Toestand van chroniese woedend wees kan dus beheer 

word. Hier begin praktiese woede-hantering. 

4) Kry ’n greep op woede deur die volgende hanteringsmeganismes: 

a) Aanvaar woede as normale gedrag. Ons almal aanvaar een of ander tyd woede. Maar: ons kan leer om anders te 

reageer en dit  te hanteer. Begin deur eenvoudige dinge te doen:  tel tot tien, gaan loop ’n draai, skakel die radio aan 

… en kyk of jy kalmer voel. 

b) Besluit om jou woede te bestuur. Alhoewel woede ’n natuurlike manier van reageer is op moeilike situasies, is daar 

alternatiewe. Identifiseer ’n paar daarvan vir jouself.  Onthou Ef 4:26: As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 

’n dag kwaad afsluit nie. Alles begin met ’n besluit wat jy neem. Bv: om te skryf is ’n  bruikbare manier om jou gevoelens 

te verwoord eerder as om iemand direk aan te val. Dit gee jou ook die geleentheid om jou gedagtes agtermekaar te 

kry en ‘n situasie behoorlik te ontleed. Skryf oor jou gevoelens; waarom jy kwaad is en wat moontlike oplossings vir 

die probleem is. Die skryf van ‘n gedig of ’n lied kan ook gesonde terapie wees.  

c) Herevalueer die situasie. Kry ’n ander perspektief op die situasie, bv: Is daar ’n ander verduideliking oor wat gebeur 

het, wat sien ek wanneer ek my in die ander persoon se skoene plaas? Hierdie oefening mag jou dalk genoegsaam 

kalmeer om rasioneel op te tree.  

Vind die oorsaak van jou woede. Bv: dit help nie as jy jou woede op jou gesin uithaal wanneer iets by die werk skeef 

geloop het nie. Dink ook oor die moontlikheid dat jy oorreageer en besluit op ’n meer gepaste reaksie. Wees ook 

versigtig om nie impulsief te reageer nie. Selfbewussyn van jou persoonlikheid en die manier waarop jy onder stres 

reageer, gaan ’n jou help om die situasie te evalueer.  

d) Leef gesond. Die ou spreekwoord sê dat ’n gesonde liggaam ’n gesonde gees huisves. Gee daarom gesonde aandag 

aan ’n gesonde lewe: doen fisiese oefeninge (dit help met ventilering), eet gesond, bly weg van stimulante soos suiker 

en kafeïen. Vermy alkohol wanneer jy in stresvolle situasies is.  

e) Doen aangename dinge. Fokus op ’n gesonde manier op jouself en bederf jouself met dinge wat jou laat ontspan en 

jou gedagtes voed. Dit gee vir jou ’n veilige ruimte sodat jy stresvolle situasie beter kan hanteer. En raak kreatief: skilder 

iets, skryf ‘n gedig, maak ‘n beeld uit klei. Luister na musiek.  

f) Hou jou  verhoudinge gesond. Daar is beter maniere om verhoudings te bestuur as deur woede: praat op ’n kalm 

manier sonder uitbarstings, verwyte en beskuldigings. Verstaan ander voordat jy self verstaan word. Dit gaan jou help 

om ander se omstandighede en motiewe te verstaan. Matthew Henry het gesê: Wanneer woede op die troon gaan sit, 

verlaat redelikheid die vertrek.  

Doen moeite om mense wat jou verontreg het te vergewe. Anders kry die onreg ’n houvas op jou en woed dit voort 

soos ’n kanker wat alles vergiftig.  En moenie ou koeie uit die sloot haal nie.  

Soms is dit gesond om jouself te onttrek en ’n ruimte te skep vir afkoel en nugter denke.  Onthou die volgende woorde: 

Moet nooit ‘n vuuroond só warm maak dat jy jouself skroei nie. 

g) Tree konstruktief op. Oorweeg die volgende opsies: kyk doelbewus vir die positiewe in die situasie – dit maak dalk 

nuwe moontlikhede oop; gesels met ‘n vertroueling vir advies; oorweeg terapie (of professionele hulp vir bv depressie 

of angstigheid); hou ’n selfgesprek om beheer oor jou denke en emosies en motiewe te kry;  moenie ophou dink nie - 

dit is maklik vir irrasionaliteit om beheer te kry oor rasionaliteit (vermy dit); vra die Here om jou te help om jou woede 

te hanteer.  

Onthou: Die Heilige Gees vul jou met krag en liefde en  selfbeheersing (2 Tim 1:7) – die Heilige Gees laat my die regte 

dinge doen op die regte tyd, met die krag  van die liefde.  
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