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Geloofsoefeninge vir ’n tyd soos hierdie: Gebruik geleenthede 
 

 
Ons skuif ons fokus so bietjie weg van suiwer Geloofsoefeninge wat gaan oor die inoefening van ’n bepaalde leefstyl. Ons 

fokus nou op lewensuitkyk, of lewenshouding. Ons begin deur by Noag in die ark te gaan kuier. Gaan lees sy verhaal in 

Genesis 6-9.  

Daar is baie water in Noag se verhaal. Water kan die simbool wees van baie lewensrealiteite: 

▪ >n simbool van lewe - niks groei in die natuur sonder water nie; 
▪ >n simbool van chaosmagte - soos die Gees van God voor die skepping gesweef het oor die aarde wat woes en leef was - 

>n chaotiese watermassa; 
▪ >n simbool van reiniging - soos water >n vuil liggaam reinig, so reinig die Here ons van sonde; 
▪ >n simbool van bedreiging - soos water wat opstyg tot by jou neus en dreig om jou te verdrink;   
▪ >n simbool van verwoesting - soos Noag se verhaal (dink aan die tornado Katrina  in New Orleans). 

Ons konnekteer nou op 2 maniere met Noag se verhaal: die bedreiging van die water,  en met die geleenthede wat dit bring: 
▪ Noag se verhaal is die gevolg van die mens wat korrup geword het (verrot en ook vol geweld - Gen 6:11-12)  - so korrup dat 

God hartseer en gegrief was dat Hy die mens geskep het (Gen 6:6) en besluit het om ’n einde te maak aan die mensdom 
(ook die dierelewe - Gen 6:7)  - deur ’n vloed. Dit is ’n skrikwekkende scenario.  

▪ Maar: hierdie einde was ook ’n nuwe begin - God maak ’n totaal nuwe begin. Hy gebruik Noag en sy gesin vir hierdie nuwe 
begin.  Hoekom Noag? Want God was hom genadig (Gen 6:8). Noag verteenwoordig ’n bepaalde soort mens - ’n mens wat 
’n spesifieke lewenshouding (Gen 6:9) gehad het, die soort mens wat God vandag nog gebruik: 
o Noag was regverdig - nie sonder sonde nie, maar lojaal aan God, en sy dade het dit bewys. 
o Noag was onberispelik  -  opreg: hy dien God sonder bybedoelings, met suiwer motiewe.  
o Noag leef naby God - hy wandel met God, hy leef gehoorsaam in ’n persoonlike verhouding met God.   
Noag se verhaal word so ’n scenario van begenadiging: God werk saggies met hom.  En Noag demonstreer ’n  gesonde 
lewenshouding in verhouding met God. Ons het ook deel aan hierdie scenario van begenadiging - Jesus Christus 
demonstreer God se genade vir ons en ons het deur Hom ’n nuwe begin gemaak. Soos God telkens doen met mense.  

Noag se verhaal bring vir ons ’n uitnodiging: Moenie die boot mis nie. Of: Gebruik die geleenthede wat die lewe bring. Kom 

ons dink oor geleenthede as ’n lewensverskynsel:  

1) Die lewe word gekenmerk deur krisisse: Die krisis in Noag se wêreld is die gevolg van die mens se korruptheid, 

verwildering, verwording en geweld. God wou Hom nie meer met so ’n wêreld assosieer nie. Daarom beëindig Hy dit. So 

word dit ’n lewenskrisis, ’n bestaanskrisis, ’n toekomskrisis. Ons krisis op die oomblik het dieselfde soort kenmerke: dit 

raak ons mense se lewens, dit bring die dood, dit bring vrae oor die toekoms. Dit is gewoon deel van die lewe - nie die 

eerste krisis vir die mensdom nie, en waarskynlik ook nie die laaste nie.  

2) Ons uitnodiging: Moenie die boot mis nie - gebruik die geleenthede wat die lewe bring. Albert Einstein het gesê:  

Out of clutter, find simplicity (Eenvoud in ’n deurmekaarspul). 

From discord, find harmony (Harmonie in disharmonie). 

In the middle of difficulty, lies opportunity (Daar is geleentheid in verleentheid). 

Ons uitnodiging is om hierdie houding te aanvaar. 

Hier is ’n paar gedagtes oor die gebruik van geleenthede: 

1) Geleenthede  kom en gaan vinnig - dit kuier gewoonlik nie lank by ons nie. Die faktore wat ’n  geleentheid skep, is die hele 

tyd in beweging - soos water wat vloei. Die implikasie is duidelik: 

2) Wees gereed om geleenthede raak te sien. Wees wawyd wakker en hou jou oë en ore en verstand en hart oop. Dan kan jy 

geleenthede raaksien. Want sommige geleenthede is duidelik sigbaar, ander is subtiel, ander kan die einde beteken, ander 

is ’n  geleentheid om jou toekoms self te bepaal. Noag het die geleentheid wat die Here hom gegee het, gebruik. Dit was 

groots - die oorlewing van lewe, ten minste van genoeg mense en diere om   ’n nuwe begin te maak.  

3) Geleenthede moet gebruik word en nie net raakgesien word nie. Om ’n geleentheid te gebruik vra aksie. Om aksie te 

neem vra dat jy bereid is om risiko’s te loop. En die bereidheid om risiko’s te loop, beteken dat jy bereid moet wees vir 

verandering. So:  

Geleentheid = Risiko  + Aksie  = Verandering 

Die probleem is: verandering is nie vir almal ’n welkome gas in die huis nie. Dit is soos ’n vreemdeling, soos die olifant in die 

kamer. Verandering is nie bekend nie, nie gemaklik nie maar dikwels ongemaklik, en dikwels vreesaanjaend. Daarom is ons 

eerste reaksie op verandering weerstand. Ons wil van nature die status quo handhaaf. Daarom is ons agterdogtig oor 
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verandering, en sien ons dit dikwels as ’n  resep vir ’n krisis, ’n ramp, ’n katastrofe. Aanvaar dat verandering ’n geleentheid 

is vir iets beter.   

4) Ons moet ons persepsie van geleentheid en ’n katastrofe verander. Bv: in Chinees bestaan die woord vir krisis uit 2 

karakters. Een verteenwoordig gevaar, die ander geleentheid. So: Is ’n geleentheid ’n katastrofe wat net ’n plek soek om 

te gebeur? Of is ’n katastrofe ’n geleentheid wat ek nog net nie duidelik sien nie? 

5) Geleenthede bring ons in aanraking met die onbekende. Die onbekende maak ons bang. Want die onbekende hou die 

moontlikheid van mislukking in. En die vrees vir mislukking hou ons veilig. Daarom sal ons dikwels nie risiko’s neem nie, 

maar eerder veilig bly. Om risiko’s te neem mag baie dinge bring: ’n mors van tyd, energie, geld, emosie ... Maar as ons nie 

die risiko neem nie, ’n geleentheid gebruik nie, die oomblik aangryp nie, is die uitkoms altyd dieselfde niks: 

Geen risiko + geen geleentheid  = niks. 

Niks gebeur nie. Jy is veilig - veilig van nuwe mense, nuwe plekke, nuwe verhoudings, nuwe omgewing, nuwe lewenstyl, 

nuwe beroep ... Maar jy kry niks, jy mis alles. 

6) Ja, geleenthede bring jou voor ’n keuse: jy moet kies. Jy kan nie gemaklik bly en aan beweeg in die lewe nie. Om aan te 

beweeg, te verander, vra altyd iets: nuwe maniere van dink en optree, om iéts te doen, om iets te doén. Maar jy moet kies, 

want jy kan nie gemaklik bly en aanbeweeg nie. So leer ons van Noag, Abraham en Moses. En was die aan beweeg vir hulle, 

die risiko neem, vir hulle die moeite werd? Natuurlik - want dit bring nuwe lewe.  

7) Geleenthede vra geloof:  

- Die geloof om die geleentheid te gebruik - soos Noag wat die ark bou al lyk dit of hy mal is om ’n skip te bou waar geen 

water is nie. Waarskynlik het mense vir hom gelag. Maar Noag het durf getoon omdat hy God wat die opdrag gegee 

het, vertrou het.  

- Mens moet ook geloof hê in die uitkoms van die risiko wat jy neem. Noag moes glo dat God gaan doen wat Hy sê Hy 

gaan doen. Churchill het gesê:  

The optimist see opportunity in every danger; 

the pessimist sees danger in every opportunity. 

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; 

an optimist sees the opportunity in every difficulty.  

Noag se verhaal vertel dat die risiko wat hy met God geneem het, die moeite werd is - dit het ’n nuwe toekoms gebring. 

Hy sou dit nie geweet het as hy nie in geloof die geleentheid benut het nie.  

Konnekteer met jouself:  Watter geleenthede bring ons huidige omstandighede vir jou? 

▪ Besoek elke faset van jou lewe en identifiseer die geleenthede: jou lewenshouding, jou verhouding met jouself, jou 

persoonlike lewe, werk, huweliksverhouding, gesinsverhoudinge, werksverhoudinge, sosiale verhoudinge, toekoms ... 

Dink wat jy wil bevestig en handhaaf, wat jy wil versterk, wat jy wil verander. Kyk weer na die gedagtes in die paragrawe 

hierbo. 

▪ Besoek jou verhouding met God en die geleenthede wat dit bied: 

o om in persoonlike verhouding met God te leef: opreg, lojaal, saam met God elke tree van die pad - soos Noag; 

o om ’n  nuwe begin met God te maak: laat God toe om jou te herstel na mislukking - soos Hy met Noag gedoen het; 

o om in  ’n verbondsverhouding met God te leef - God verbind Hom deur ’n ernstige kontrak om permanent vir jou ’n God 

te wees; 

o om uit God se beloftes te leef - soos die reënboog wat bevestig dat God vertrou kan word. Elke keer as jy die reënboog 

sien, elke keer as die seisoene wissel (Gn 8:22) weet jy: jy kan maar kanse waag met God, soos Noag - God sal jou nie in 

die steek laat nie.  

Neels du Randt 

(durandt.neels@gmail.com; 082 561 1813)  


