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’n Tyd soos hierdie: Lewenshouding 

Perspektief - Kyk  anders na die lewe  

 

 

Ons kyk vandag na perspektief as ’n lewenshouding. Die manier waarop ons na dinge kyk, bepaal alles in die lewe. 

Anders gesê: Die lewe is soos ons dit sien. En: soms kan ons die lewe verander deur net anders daarna te kyk. Soos 

iemand gesê het: Ek het gehuil omdat ek nie skoene het nie, totdat ek iemand gesien het wat nie voete het nie. 

 

Ons kuier by Noag op sy ark en leer van hom hoe perspektief werk - hoe om anders te kyk na die lewe. Noag het baie 

geleenthede gehad om daarna te kyk: hy moes sy normale lewenstyl aanpas om ’n ark te bou; hy het waarskynlik 25 jaar 

daaraan gebou; hy moes die water sien as ’n bron van lewe en nie as ’n bron van vernietiging nie; hy moes die tydperk 

van inperking sien as ’n reis na ’n nuwe lewe en nie die einde van lewe nie. Dit is ons uitnodiging: kyk anders na die lewe 

- kry ’n ander, miskien beter, perspektief op die lewe. Kom ons kyk hoe dit kan gebeur.  

1) Neem afskeid van ou perspektiewe (paradigmas/denksisteme)  

Dit is gesond om op ’n spesifieke manier na die lewe te kyk -  om ’n denksisteem te hê wat jou help om die lewe te 

konfronteer en sinvol te leef. Maar: soms verander die lewe so radikaal dat jy anders moet kyk daarna en ’n nuwe 

denksisteem moet aanvaar. In hierdie proses mag ou perspektiewe jou eerder belemmer as help. En dan moet jy 

ontslae raak daarvan. Dink aan Noag en die dinge waarvan hy afskeid moes neem:  

▪ Hy word ’n bootbouer. Die mense het waarskynlik vir hom gelag en hom gespot.  

▪ Hy moes nuwe vaardighede aanleer: waarskynlik was hy ’n boer en nou moet hy die vaardighede aanleer van ’n 

kontrakteur, of maritieme ingenieur. Hy moes afskeid neem van gemaksones.  

Hier is ons uitnodiging: Identifiseer en neem afskeid van ou perspektiewe en denksisteme en gemaksones. Dink aan die 

maniere waarop dit jou op die oomblik terughou van ’n meer gesonde leefstyl.  

Om afskeid te neem help ons op 2 maniere:  

▪ Dit maak jou emosionele vrag ligter. 

▪ Dit help jou om jou om duideliker te sien wat jy moet sien – om nuut te sien.  

Natuurlik is jy nie nou besig om dinge te ontken of te ignoreer of jouself om die bos te lei nie. Jy is wel besig om die mag 

wat perspektiewe en denksisteme oor jou het te verbreek. Hulle het net mag omdat jy hulle toelaat om mag te hê, want 

jy sien dit as dinge met mag. Daarom: groet hulle, neem afskeid van hulle, stuur hulle weg.  

2) Kyk doelbewus nuut 

Ons is geneig om die skuif van ons gemaksones te sien as katastrofes. Maar: Is dit werklik so? Is die huidige scenario van 

inperking werklik (net) ’n katastrofe? Was dit vir Noag ’n katastrofe om ’n ark te bou in plaas van om sy normale 

gewone lewe voort te sit? Noag se uitnodiging was om nuut te kyk: 

▪ Hy moes totaal nuut kyk na sy wêreld: hy moes sien wat God sien -  ‘n wêreld vol mense wat korrup geword het, 

wat vol geweld is, wie se lewenstyl so verrot geraak het dat selfs God nie meer kans gesien het vir hulle nie (Gen. 

6:6-7). Dit kan nogal ontstellend wees om skielik eendag die wêreld te sien soos God dit sien, en te besef: maar dit is 

nie meer ‘n gesonde wêreld nie. Dit is nie meer ’n wêreld waar mens gesond kan leef nie. Ek moet uit hierdie wêreld 

uit.  

Konnekteer met jouself: Wat moet jy raaksien wanneer jy deur God se oë kyk na ons wêreld, na jou eie wêreld?  

▪ Noag moes ook nuut kyk na homself: Hoekom sal God juis vir hom genadig wees? Ja, Noag was ‘n regverdige man, 

en hy het onberispelik geleef en naby God geleef (Gen 6:9). Maar die sterkste perspektief op sy lewe is wat vs 8 sê: 

God het hom begenadig. God sien kans om met hom nuut te begin, oor te begin. Hoekom net hy?  

Konnekteer met jouself: Op watter maniere is God besig om jou te begenadig? Hoe gaan dit jou perspektief op die 

lewe verander? Wat moet jy sien wat jy nie voorheen gesien het nie? 
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3) Sien  die groter prentjie 

Ons kan praat van die bird’s eye view, of die uitsig van die top van die berg af, of die uitsig vanaf die uitkyktoring 

(kraaines) op die seilboot. Dit is wat ontdekkingsreisigers gedoen hê om die groter perspektief te kry. Hierdie uitsig 

skuif letterlik die horisonne terug. Die oomblik as jy die groter  prentjie kry, word die beperkinge van ‘n beperkte uitsig 

opgehef.  

Noag moes die groter prentjie kry van die vloed en van God wat besig is met ‘n plan:  

▪ Dit is ‘n plan wat die dood gaan bring vir baie mense en diere, maar ook lewe gaan bring vir sommige mense en 

diere. Dit gaan die begin van ’n nuwe mensdom wees. 

▪ Dit is ‘n plan wat die einde gaan wees van die wêreld en die leefwyse soos hy dit tot op daardie dag geken het, en dit 

gaan die begin wees van ‘n nuwe lewenstyl volgens God se wil.  

Die groter prentjie mag ons ongemaklik maak: jy verruil die bekende vir die onbekende; daar is  die nuwe perspektiewe 

en inligting wat jou kan verwar en oorweldig. Jy is blootgestel aan data-besoedeling, of jy kan sê dat jou sisteme op pak 

deur ‘n oorlading.  Dit is soos ‘n rekenaar wat hang. Dink bietjie daaraan: die wêreld waarin ons leef, het nie ‘n gebrek 

aan inligting nie, maar juis te veel inligting. Dink net aan al die inligtingsbronne in ons lewe: x-aantal TV-kanale, 

radiostasies, koerante, tydskrifte, die internet, e-posse, fakse, gemorspos ens. Dit is soos ‘n ‘n tsoenami van inligting 

wat mens tref. En alle inligting is nie dieselfde nie:   sommige inligting is lewensbelangrik, ander is lewensgevaarlik, 

sommige inligting is heilig, ander is profaan (onheilig). Kan enige mens, in ‘n tydperk van 24 uur, al hierdie inligting 

verwerk? Dit is nie moontlik nie. So – wat doen mens? Jy kry ‘n verwysingsraamwerk – die groter prentjie. En hierdie 

groter prentjie verander alles: jy sien nie net die verskrikking van die voorhande werklikheid nie, maar jy sien die groter 

prentjie van God wat aan die werk is. Jesus se kruisiging demonstreer dit ook : na die kruis kom die groter prentjie van 

die opstanding en die verheerliking van Jesus - ’n totaal nuwe bedeling vir die ganse mensdom.  

Konnekteer met jouself: Wat is die groter prentjie wat God vir jou gee? Dink aan ’n perspektief, of ‘n nuwe manier van 

kyk, of ’n denksisteem wat die dinge wat jou beperk verander, wat jou horisonne verbreed, wat jou toekoms wyer 

maak?  

4) Skep ’n ruimte om te dink 

Noag was waarskynlik oorweldig deur God se opdrag om die ark te bou, en die verskrikking van baie waters. En tog - 

toe die waters kom, het hy nie nodig gehad om angstig te word nie – hy het hom oorgegee aan die waters. Hy het nie 

probeer om die ark te laat dryf nie, of dit te stuur nie, hy het maar saam met die waters beweeg - hy het gedryf, hy het 

gerus. Hy gee hom oor aan wat God doen, en die werklikhede wat God skep. Hy rus daarin. Noag kon ontspan omdat 

God daar was en omdat God in beheer is. 

Hier is die uitnodiging vir ons: skep doelbewus ’n ruimte om tot rus te kom by God en na te dink. Dit help op die 

volgende maniere: 

▪ Wanneer jy rustig raak, en ophou rondhardloop en alles self probeer doen, kan jy vir God begin raaksien. Dan kan jy 

sien: God is by jou, Hy is in beheer, Hy is groter as ons werklikhede.  

▪ En dan: eers wanneer jy sien dat God aan die werk is, en jy daarom kan rus, dan kan jy begin aktief raak, en dinge 

doen. Saam met God kan jy dan die chaos beheer, sin maak van dinge wat jou rondstoot in die lewe. Dan beleef jy: 

God help my om lief te hê wat ek dink nie moontlik is nie, en te vergeet wat ek dink nie vergeet kan word nie, en te 

vergewe vir wie ek dink dit nie moontlik is om te vergewe nie.  

So: Kry perspektief - kyk nuut na jou werklikheid. Kyk nuut na God in jou werklikheid. 
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