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’n Geloofsreis na ’n nuwe werklikheid 
Skep ’n nuwe werklikheid  
 
 

Ons is op reis van ’n ou werklikheid na ’n nuwe werklikheid. Ons argument tot dusver was: Ons kan nog nie hierdie nuwe 
werklikheid presies definieer nie. Ons kan dit wel so ’n bietjie visualiseer. Maar ons kan ons wel so posisioneer dat ons 
gesond leef in hierdie oorgangstyd.  

Vandag fokus ons anders: al kan ons die nuwe werklikheid nie presies definieer nie en hoogstens wonder oor die presiese 
uitloop, het ons tog ’n uitnodiging: skep ’n nuwe werklikheid. Ek wil graag ’n paar temas hieroor met julle deel. Vandag 
begin ons dink oor die skep van ’n nuwe werklikheid.  

Ons kan begin dink by die gedagte van eksistensiële geworpenheid. Hierdie woord laat ons verstaan dat jy is waar jy is, en 
moet leef waar jy leef, dat jy moet blom waar jy geplant is, en dat jy ’n toekoms moet sien en realiseer waar jy nou is. Jy is 
soos ’n saad wat in die grond laat val is en jy kan jou self nie verplant nie. Geworpenheid impliseer: jy het nie ’n keuse oor 
waar jy is nie. Hoe posisioneer mens jouself in so ’n situasie? 

Kom ons kyk na Bybelse voorbeelde en hoe mense in daardie tyd ’n nuwe werklikheid geskep het: 

1) Skep ’n nuwe werklikheid deur heroriëntasie 

Die Jode  is in ballingskap in Babilonië.   Hulle beleef 2 krisisse: 

▪ ’n Bestaanskrisis: Hulle het letterlik alles verloor:  hulle land, hulle tempel en hulle koning - al die simbole van hulle 
identiteit, trots en geloof.  Hulle  het al  hierdie dinge op die dieselfde tyd verloor.  

▪ Hulle het ook ‘n geloofskrisis gehad: in daardie tyd is geglo dat die nasie wat  'n ander een militêr oorwin,  se god sterker 
is as  die god  van die nasie wat  verslaan  is.  Dit het beteken dat Marduk van Babilonië sterker is as die  Here,  die  God 
van  Israel.  En  dit is ‘n geloofskrisis.  

Jeremia se advies is: skep ’n nuwe werklikheid deur julle nuut te posisioneer in julle konteks. So verwoord hy dit (Jr. 29: 5-
7): Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle 
trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen 
Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So lyk heroriëntasie:  

▪ 5Bou vir julle huise en bewoon dit - Skep ’n veilige lewensruimte – jou huis is dit simbool daarvan, want dit is die plek 
waar jy veilig is en in gesonde verhoudings leef met mense wat mekaar lief het en mekaar se beste belange dien. Dit is 
die grondslag (fondament) van ’n stabiele samelewing.  

▪ Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan - Bedryf handelsaktiwiteite vir voortbestaan. Mens moet eet om te leef. Ons 
het gesonde liggaamlike behoeftes waarin ons moet voorsien, anders krepeer mens, of steel jy, of word jy ’n slagoffer. 
Hierdie handelsaktiwiteite gee sin aan ’n mens se bestaan en bevoordeel die hele gemeenskap. Dit is een van die 
basiese pilare van  ’n gesonde lewe en ’n  samelewing.  

▪  6 Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring - Reproduseer en vestig gesonde 
familieverbande. Om te behoort is ’n basiese pilaar van ’n gesonde lewe.  Ons lewe in verhoudings, ons word mens ’n 
verhoudings, ons floreer in verhoudings. Wanneer mens behoort en ’n gesonde interaksie met mense het, voel jy veilig, 
het jou lewe waarde en wil jou ook waarde toevoeg aan ander se lewe. Dit is hoe ’n gesonde samelewing werk.  

▪ 7Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het – Maak ’n positiewe impak in jou 
omgewing. ’n Mens se omgewing is nie altyd ideaal nie. Ons kan ook nie almal in Pretoria of Kaapstad of Mosselbaai 
bly nie – plekke wat ons dink beter is as hier nie. Die punt is – solank jy is waar jy  is, is dit ook in jou belang om die beste 
belang van daardie plek te soek. So: maak ’n positiewe verskil in jou werk, in die kerk, by die skool, in ons omgewing. 

▪ ... bid tot My vir daardie stad: Maak God die oorheersende werklikheid wat alle ander werklikhede bepaal. Anders gesê: 
konnekteer positief met die lewe deur positief te konnekteer met God. Dit skep vir ons ’n toekoms, want die toekoms 
behoort aan Hom. 

Korter gesê: Staan op: Onthou wie jy is (identiteit); maak vrede met waar jy is (konteks); besluit waarvoor jy staan 
(roeping); en neem verantwoordelikheid daarvoor. 

2) Nehemia: Skep ’n nuwe werklikheid deur rekonstruksie 

Konteks: Nehemia is in Babilonië in ballingskap. Hy kry berig dat van die ballinge wat reeds teruggekeer het na Juda groot 
ellende beleef, en dat Jerusalem  se poorte omlê en die stadspoorte verbrand is (1:3). Hierdie situasie bring Nehemia se 
visie: hy moet die stadspoorte gaan herbou (1:3; 2:5; 2:12; 2:18).  Hy doen die volgende dinge wat belangrik is vir visiebou: 

▪ Sy visie hou verband met die realiteite waarin hulle leef: hulle is ballinge, hulle heilige stad, Jerusalem, is vervalle, sy 
mense verduur vernedering. Dit is realiteite wat aksie vra. 

▪ Hy praat met God oor sy visie (1:4). Meer nog: Hy erken dat God die eintlike Visiegewer is: hy praat van die visie ... wat 
God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen (2:12). 
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▪ Hy praat met mense oor die visie wat God hom gegee het: Hy praat eers met die koning van Persië wat hom 
toestemming gee om terug te gaan en die stad te herbou. En hy praat met sy eie mense - sodat hulle eienaarskap van 
die visie kan aanvaar. Nehemia sê: Kom ons herbou die muur van Jerusalem. En die mense antwoord: Kom ons bou! 
(2:17,18). En vs 18 sê: ... en hulle het die goeie werk aangepak. 

▪ Hy voer ’n aksieplan uit: daar is sapnne wat werk en daar is spanne wat ’n veilige ruimte skep vri die werk.  

Die elemente van hierdie skep van ’n nuwe werklikheid deur rekonstruksie is: kry ’n visie (’n roeping, ’n droom), konnekteer 
met mense wat die visie deel en eienaarskap aanvaar, kry ’n aksieplan en voer dit uit. So skep mens ’n nuwe werklikheid 
deur rekonstruksie – deur wat was te herstel en ook beter te maak.    

3) Jesus: skep ’n nuwe werklikheid deur ’n nuwe beweging 

Jesus  is die groot Skepper van nuwe realiteite. Hy bring God se Koninkryk. Koninkryk identifiseer ’n klomp nuwe 
werklikhede: God heers steeds oor die heelal; God doen steeds moeite vir mense vir ’n beter lewe; Jesus bring ’n totaal 
nuwe leefstyl wat met een woord beskryf word – liefde; ons kry ’n Bemagtiger – die Heilige Gees wat ons help om energiek 
nuut te leef. Ons kan Jesus in ’n sekere sin beskou as ’n Hervormer, selfs ’n Revolusionêr wat ’n totaal nuwe bedeling en 
orde bring.  

Dit is belangrik om te verstaan dat Jesus ’n beweging bring en nie ’n organisasie nie. Daarmee bedoel ek: Jesus skep nie ’n 
organisasie, instelling of instituut wat fokus op strukture en doelwitte en aksieplanne nie. Jesus bring ’n nuwe verstaan 
van die lewe en ’n nuwe leefwyse. Die implikasies is: Dit is God se inisiatief – Hy is aan die beweeg deur ons wêreld. God 
nooi ons om om saam met Hom deur die wêreld te beweeg. Ons doen dit as ’n geloofsgemeenskap. Die doel is om God se 
nuwe wêreld (koninkryk) te realiseer. Ons vind ’n bruikbare metafoor in hieroor in 2 Kor 2:   

▪ Vs 14: Deur ons versprei God die kennis van Christus oral soos ’n aangename geur. 
▪ Vs 15: Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word ... 

Jesus se nuwe werklikheid word getipeer met sy kenmerkende woorde: Julle het gehoor dat daar vir julle gesê is (die ou 
werklikheid). Maar nou sê ek vir julle – die nuwe werklikheid. Hierdie nuwe werklikheid is ’n kontra-werklikheid: teenoor 
die mens wat nuwe werklikhede bring met geweld en mag en politieke en militêre ingrepe, bring Jesus ’n nuwe 
lewensgesindheid, ’n nuwe lewensoriëntering en lewensmotief – die liefde. Hy verander ons siening van hantering van 
geregtigheid, verhoudings, werksetiek, omgee, barmhartigheid, vrede.  

Wat het ons nodig om ’n nuwe werklikheid te skep?  

▪ ’n Erkenning dat die ou werklikheid nie meer werk nie, of disfunksioneel is, of ongewens is of selfs verwerp moet word. 
▪ ’n Visie van ’n nuwe werklikheid. Jy kan dit ’n droom noem, of ’n roeping -  maar dit moet idealisme en realisme op ’n 

optimale manier integreer. 
▪ Waardes wat hierdie nuwe werklikheid definieer: liefde, respek, verantwoordbaarheid.  
▪ ’n Aksieplan wat konkrete en realistiese en tydgebonde doelwitte stel. 
▪ Konneksies of netwerke met mense wat saam wil bou aan ’n nuwe werklikheid – mededromers, medewerkers, mede-

aktiviste.  

Die lewe nou bring vir ons  2 uitnodigings: skep vir jouself jou eie nuwe werklikheid. Skep as geloofsgemeenskap ’n nuwe 
werklikheid saam met mekaar.  

Sterkte daarmee.  
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