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’n Tyd soos hierdie 

Maak vrede met vrees 

 

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 vrees.  

Daar is seker ’n standpunt wat sê:  die gelukkigste mense  is hulle wat leef met ’n positiewe lewensverwagting omdat hulle 

vrese afgeleer het. Dit is nie die Vergenoegdes  wie se lewe onverbeterlik is nie; die  Pessimiste wat dink niks sal ooit weer 

beter wees nie; die Optimiste wat reken hulle gaan die ideale toekoms skep nie; die Naïewes wat dink die lewe is maar 

soos dit is nie.  

Wat vrees jy?  

Daar is meningspeilings wat bevind het dat die meeste mense se vrese verband hou met finansiële vrese  en die dood. Ons 

sien dit ook in die huidige pandemie: 

▪ Mense het finansiële vrese: gaan ek my werk behou; gaan my inkomste genoeg wees; waar gaan ek werk kry; gaan my 

pensioen genoeg wees? 

▪ Baie mense is ongemaklik met die dood – al weet hulle van hulle plekkie in die hemel en is hulle  nie haastig nie. Die 

dood ly immers vreemd en onbekend.  

Dit help om te onderskei tussen vrees en angs ’n  fobie: 

▪ Vrees is ‘n basiese instink, ‘n aangebore en natuurlike verdedigingsmeganisme van elke mens. Dit is ‘n natuurlike reaksie 

wanneer jou veiligheid bedreig word. Dit laat ons veg, vlug of vries. Ons leer redelike vrese aan en dit is belangrik vir 

ons oorlewing. Bv: as jy van ‘n stoel afval en seerkry leer jy om hoogte te respekteer. 

▪ Angs is verwant aan vrees en ons kan dit van mekaar onderskei. Dit ontstaan as gevolg van bedreigings wat ons dink 

onvermydelik en onbeheerbaar is. Dit kan ook wees dat daar nie ’n  logiese verband is tussen angs en wat dit veroorsaak 

nie,  en wanneer hierdie toestand te lank aanhou.  

▪ Fobies is irrasionele vrese wat ons dryf om onverantwoordelike dinge te doen, of dit verhoed dat ons normale dinge 

doen. Fobies belemmer  ons ontwikkeling as mens uit en is soms ‘n gebrek aan vertroue op God. Daar is ’n magdom 

fobies: vanaf fotofobie (vrees dat jy nooit mooi lyk op ‘n foto nie), tot aragibutyrofobie (vrees vir grondboontjiebotter) 

tot fobofobie (vrees vir vrees).  

Ons kyk na vrees in die algemeen – veral die feit dat vrees ons passief maak en ons verhinder om uitdagings te hanteer  en 

ons soms verhinder om positiewe belewenisse te ervaar. So kom ons praat oor die hantering van vrees. 

1) Leer vrees af  

Ons leer op 2 maniere: deur goed aan te leer, en deur goed af te leer. Ongelukkig is die afleer van goed moeiliker as die 

aanleer van goed en dit neem langer. Maar ons moet leer afleer: dit is soos lêers op jou rekenaar  - sommige lêers is 

besoedel met ‘n virus, of defektief, en jou moet dit uninstall.  So moet ons dinge sekere denke, denkpatrone uninstall. Dit 

is wat Jesus ons kom leer het in sy Bergpreek: Mt 5-7:  “Julle het gehoor dat daar gesê is ...” En dan die alternatief wat Jesus 

bring: “Maar Ek sê vir julle ...”. Een voorbeeld: Daar is gesê: ’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand. Maar ek sê: Moenie julle 

teen ’n kwaadwillige mens verset nie. So: Ons hanteer vrees deur ou denkpatrone af te leer.  

2)   Aanvaar nuwe  denkpatrone 

Ons leer dit in Rm 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke 

te vernuwe”. Vervang ou denkpatrone met nuwes. Dink aan 2 aksies: 

▪ Laai nuwe denke af (download): begin dink soos Jesus– soos Flp 2 ons leer: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat 

daar in Jesus Christus was. Beter gesê: Be of the same mind as Jesus. Dan dink jy nuut an vars. 

▪ Oefen nuwe denke in. Soms moet mens ’n rekenaarskyf defrag – dit optimaliseer die rekenaar se funksionering. So 

moet ons ons denke defrag: ons dink reeds soos Jesus, maar dalk nie genoeg nie, of nie suiwer genoeg nie. Ons moet 

ons vermoë om soos Jesus te dink, optimaliseer, verbeter, eintlik maksimaliseer.  

Dink aan die moontlikheid van neuroplastisiteit: die vermoë van die brein om nuwe selle en verbindinge te maak. Twee 

dokters (Avi Karni & Leslie Ungerleider) het dit geïllustreer met eenvoudig daaglikse vingeroefeninge oor ’n  tydperk van 

4 weke. Die punt is nou: wanneer ons gereeld inligting uit die Bybel aflaai in ons breine, groei ons breine, en word nuwe 
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neurologiese konneksies gemaak. Ons verander ons operasionele denksisteem en verhoog ons vermoë om nuut te dink 

en te leef -  soos God wil hê. Dit is hoe mens vrees afleer. 

3) Konfronteer vrees met geloof 

Daar is ’n standpunt dat ‘n mens met net 2 vrese gebore: die vrees om te val en die vrees vir harde geluide. Al die ander 

vrese word aangeleer – wat beteken ons kan dit weer afleer. En dit is waar geloof sy plek kry. Geloof help jou om vrees te 

konfronteer en te oorwin. Sommige dink so oor die Covid-19 virus: konfronteer die virus, en as jy geïnfekteer raak kan jy dit 

oorwin en dalk so immuun raak. Sommige dink dit is te riskant. Die punt is: konfronteer jou vrese - en doen dit met geloof.  

4)  Oorwin vrees deur geloof  

Daniël se  vriende Sadrag, Mesag en Abednego (Saalsak, Meelsak en Appeltjie-een-oog) weier om koning Nebukadnesar 

se beeld as god te aanbid. Hulle word in ‘n brandende oond gegooi  (Dn 3:16-18).  Hulle illustreer tipiese geloofsgedrag en 

oorwin vrees. Luister hoe antwoord hulle die koning: 

“Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende 

oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld 

wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” 

Ons leer uit hulle antwoord en optrede  iets van die  tipiese gedrag van geloof: 

▪ Geloof aan vaar die Immanuel-remedie. Die belofte wat seker die meeste in die Bybel voorkom, is: Moenie bang wees 

nie, Ek is by jou (Jes 43:5). God is onder alle omstandighede Immanuel: by ons. Jesus het dit kom demonstreer.  

Hoe kan jy meer bewus raak van God se teenwoordigheid? 

▪ Geloof konfronteer die realiteit wat vrees.  se vriende trotseer die vlamme van die oond. Hulle weet daar is nie ’n 

uitkomkans nie. Maar geloof maak dat hulle nogtans daardie  realiteit trotseer. Want geloof maak jou parmantig, 

adamant, iemand wat nie skrik nie en doen wat jy moet doen. 

Dink aan jou vrees. Watter realiteit moet geloof jou laat trotseer? 

▪ Geloof maak God groter as jou realiteite. Hierdie manne sê dat God mag het om hulle uit die vuur te red. Ons het reeds 

voorheen gesê: as jy dink God is klein en sonder mag, gaan daar baie realiteite wees wat jou vreesagtig maak. Maar hoe 

groter jou God is, hoe kleiner word ander realiteite – veral die wat jou bedreig. 

Dink aan jou vrees. Is God groter as jou realiteite? 

▪ Geloof bly positief-nugter. Geloof het ‘n nogtans-karakter. Hierdie manne sê dat God mag het om hulle te red. Selfs al 

doen Hy dit nie, sal hulle nie iets anders as god aanbid nie. Geloof laat nie toe dat realiteite groter as God word nie. Dit 

bly positief-nugter. Nugter: die lewe is soms anders as wat dit kan en behoort te wees.  Realiteite weerspreek soms 

God se teenwoordigheid en liefde. Positief: nogtans vertrou ek God en verwag ek ’n positiewe ingryping en uitkoms 

deur  Hom. 

Dink aan jou vrees. Maak jou geloof dat jy positief-nugter is daaroor? Help dit jou om te sê: Nogtans. Bv: Al doen God 

nie wat ek dink Hy behoort te doen nie, sal ek Hom nogtans liefhê en dien. 

▪ Geloof gee die eer aan God. God red die manne uit die oond. Die interessante is dat hulle niks sê nie. Hulle koggel nie 

die koning nie (Looser!). Hulle geloofsoptrede lei daartoe dat God se eer besing word deur mense wat God eers nie wou 

ken nie. Soos die koning. En hy sê ‘n paar merkwaardige dinge oor God:  

o God is God: die Allerhoogste, die Een wat geëer moet word. Want niemand red soos Hy nie (3:29), Hy doen wonders, 

sy tekens is groot, sy wonders is magtig, sy koninkryk is ewig (4:2) 

o God help sy mense – Hy stuur ’n engel. Dit is tipies hoe God is: die magtige God wat sy mense help. 

o Die koning bevestig hierdie manne se geloofstatuur: hulle is dienaars van die Allerhoogste God, hulle vertrou op 

God, hulle dien net vir God as God. Miskien wil hy sê: hierdie manne weet waaroor die lewe gaan.  

Geloof as hanteringsmeganismes vir vrees doen die volgende:  Geloof skuif die fokus - weg van jou en jou vrees, na God 

en sy grootheid en sy liefde en wil om ‘n mens te help. Wanneer ons op God fokus gebeur die volgende: 

▪ Ons vrees is nie ‘n verleentheid vir onsself nie, maar ‘n geleentheid vir God om met sy liefdesmag te werk.  

▪ Oorwinning oor vrees is nie eerstens ‘n getuienis van ons geloof nie, maar ‘n bevestiging van God se grootheid. 

Wanneer ons weerloos is, is dit juis die ruimte waar God na vore kom en doen.  

Het jy al so oor jou vrese gedink? 

Hier is die uitnodiging: Skryf geloofsverhaal oor jou lewe en nie ‘n vreesverhaal nie.  

Neels du Randt  

durandt.neels@gmail.com; 082 561 1813 
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