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’n Tyd soos hierdie: Lewenshouding 
Gesonde oordeel (2)  
 

’n Tyd soos hierdie vra van ons gesonde oordeel. Gesonde oordeel is om die regte ding op die regte tyd vir die regte redes te 
doen. Ons het reeds gesien dat gesonde oordeel die volgende vra: relevante feite, suiwer motiewe en om met die moed van 
jou oortuiging op te tree. 
 
Vandag fokus ons op ’n geloofsdimensie vir gesonde oordeel. Ons sluit steeds aan by Noag (kyk na Genesis 9).  

1) Geloof: God doen moeite om vir ons lewensruimte te gee  

God dink ons mense is die moeite werd. Anders sou Hy nooit vir Adam en Eva ‘n tweede kans gegee het nie, en Noag en sy 
mense gered het nie, en sou Jesus nooit vir ons gekom het nie, en sou Jesus nooit die Heilige Gees vir ons gegee het nie. 
Maar God doen al hierdie dinge - want Hy glo in ons en dink ons is die moeite werd. Daarom is ons hier.  

Kom ons kyk na Noag se verhaal om te sien hoe God lewensruimte skep omdat Hy glo in die mens: 
▪ God maak ’n nuwe begin: Hy red Noag en sy mense as verteenwoordigers van die mensdom, en diere as 

verteenwoordigers van die diereryk. Hy heg genoeg waarde aan hulle om nuut te begin. Dit was nog altyd God se styl: 
ook met my en jou. Dink aan jouself: Hoeveel keer het God al nuut begin met jou? 

▪ God sluit God ‘n verbond met Noag vir lewe na die vloed (Gen 9:9, 11, 12): 
▪ Dit is ‘n verbond wat ruimte skep vir lewe, want die verbond bepaal dat God nie weer ‘n ramp soos die vloed oor die 

aarde sal laat kom nie (Gen 8:21). Al is dit so dat die mens net slegte dinge bedink (Gen 6:11-12), sal God nie weer 
daarop reageer deur die uitwissing van ‘n vloed nie. So maak God lewe moontlik – ook vir ons.  

▪ Dit is ‘n verbond wat ruimte skep vir beter gedrag by die mens, en dit is om nie meer net slegte dinge te bedink 
nie(Gen 6:5), maar so te lewe dat ons gedrag by God kan pas. En die Bybel is vol voorbeelde van sulke gedrag sodat 
ons reg kan leef, die regte ding op die regte tyd kan doen vir die regte rede. Die Bybel is vol voorbeelde van gesonde 
oordeel. 

▪ Dit is ‘n verbond wat sekuriteit skep want God belowe dat Hy stabiliteit in die natuur sal gee: die saaityd en oestyd sal 
mekaar afwissel, so ook koue en hitte, en so ook somer en winter, dag en nag (Gen 8:22). God waarborg die patrone 
wat lewe veilig maak. Die mens kan hiermee respondeer deur stabiliteit in ons gedrag te bring: deur gedrag wat 
getuig van gesonde oordeel, en betroubaarheid. 

▪ God herhaal die skeppingsopdrag aan die mens: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde (Gen 9:1,6,7). God 
herstel die mens as sy vennoot om van die aarde ‘n bewoonbare plek te maak waar lewe is, en veiligheid is, en ‘n 
toekoms is.  

▪ God voorsien ook die mens met wat nodig is vir lewe: die mens kan eet van die vrugte en groente, en nou selfs ook 
van die diere (Gen 9:3-5). Daar is egter ‘n voorwaarde: die diere se bloed moet eers uitloop, as ‘n teken van respek vir 
die lewe wat God gee. Hierdie mandaat geld ook vir ons: ons is God se vennote om van die aarde ‘n bewoonbare plek 
te maak: ‘n plek waar mense wil woon, waar dit veilig is, waar ‘n toekoms is. Hier sal God vir ons sorg. 

▪ God plaas selfs ‘n beskermingsmaatreël daar om lewe te beskerm: Hy sal rekenskap eis van die mens oor wat die 
mens doen met ander lewe, beide van diere en mense (Gen 9:5) En die mens moet hierin optree as die 
verteenwoordiger van God – as ‘n mens wat soos God die lewe hoog ag, en dit beskerm en dit in stand hou. Dit is 
waarop die mens moet fokus en waaroor ons rekenskap gaan gee.  

▪ God is so ernstig oor die verbond wat Hy met die mens sluit, dat Hy ‘n teken gee – die teken van die reënboog (Gen 
9:12,17). Die reënboog sal bevestig dat God God is, dat Hy getrou bly aan Homself en sy mense, dat Hy sy verbond met 
ons in stand hou tot in ewigheid. Hierdie teken sal selfs ‘n herinneringsteken vir God wees: dit sal God herinner aan sy 
verbond met ons, sodat Hy dit in stand hou.  

▪ So skep God ‘n ruimte van sekuriteit en geborgenheid. So is die reënboog vir ons ‘n teken van hoop: van die storm wat 
verby is, dat die son weer skyn, dat mens kan aangaan met die lewe, want God maak die lewe veilig en aangenaam en 
skep ‘n nuwe toekoms. 

  
Gesonde oordeel is om met hierdie perspektief op God te leef: Hy gee vir ons mense ruimte om te leef, Hy doen moeite 
daarmee. Die beste wat ons kan doen, is om gesonde oordeel aan die dag te lê en God te dien. Daarom:  

2) Geloof is ‘n lewenshouding: om met integriteit voor God te leef  

Noag se leefstyl leer ons van gesonde oordeel: 

▪ Gesonde oordeel groei uit karakter:  
o Noag is regverdig (Gen 6:9): hy was lojaal aan God en sy dade het dit bewys (soos in 1 Sam 24:18). 



Tyd soos hierdie - Goeie Oordeel 2 2 

 

o Noag is onberispelik: hy was opreg in sy verhouding met God - hy dien God sonder bybedoelings, met suiwer motiewe  
(Gn 17:1; Dtr 18:13). 

o Noag leef naby God: hy wandel met God, hy leef in >n persoonlike verhouding met God waar slegs God vir hom God is 
en hy daarom net aan God gehoorsaam is.   

En dit is die punt vir ons: goeie oordeel groei uit jou karakter, en jou krakter groei wanneer jy naby die Here leef. Dan kan 
jy die regte ding op die regte tyd vir die regte redes doen.  

▪ Gesonde oordeel groei uit gehoorsaamheid: 
Noag gehoorsaam die opdrag om die ark te bou. Dit is >n reuse taak vir een man. Maar hy het volhard: sommige meen dit 
het hom 100 tot 120 jaar geneem om te bou. Hoe kry hy dit reg? Hy het gefokus: die ark moes klaar, anders is daar geen 
lewe en geen toekoms nie. Hy doen dit omdat hy God vertrou, omdat hy God op sy woord neem, en weet dat Hy doen 
wat Hy sê. Dit het hom onderskei van die korrupte mense van sy tyd wat hulle nie aan God gesteur het nie. En dit maak 
dat hy gesonde oordeel het.  
En dit is die punt vir ons: gesonde oordeel groei uit gehoorsaamheid aan God. Want gehoorsaamheid beteken: ek 
aanvaar dat God die beste weet - en dit is die beste ook vir my.  

▪ Gesonde oordeel gee vir God die regte plek in jou lewe 
Noag bou ‘n altaar vir die Here en bring brandoffers wanneer Hy op droë grond kom (Gen 8:20). Hierdie offer was nie 
maar net ‘n leë handeling nie. Noag offer van die min diere wat saam uit die ark kom. Dit is werklik ‘n offer, en daarom ‘n 
simbool van alles wat oorgegee word aan die Here wat red en seën. Dit is ‘n brandoffer, wat beteken die hele offer word 
verbrand. Niemand kan daarna iets daarvan gebruik nie, want alles kom aan God alleen toe. Hy verdien die dank en 
aanbidding. So openbaar Noag gesonde oordeel.  
En dit is die punt vir ons: gesonde oordeel gee vir God die regte plek in jou lewe – as God in jou lewe, die Een wat jou 
aanbidding en dank en gehoorsaamheid verdien. 

▪ Gesonde oordeel is om met integriteit te leef  

Noag is ‘n boer wat ‘n wingerd plant en wyn maak en dronk word, en kaal in sy tent gaan lê waar almal hom kan sien. Sy 
gedrag getuig nie van gesonde oordeel nie (Gen 9:20). Hy maak eintlik ‘n gek van homself.  
Gam het nie gesonde oordeel nie: hy het blykbaar nie respek vir sy pa nie daarom kyk hy na sy kaal pa en blaker hy dit uit 
aan sy broers (Gen 9:22). Hy ignoreer basiese gedragsreëls (eerbied vir ouers) wat boustene is van ’n gesonde 
samelewing. Die gevolg vir hom is ongesond: Noag vervloek sy nageslag (Kanaän - Gen 9:25). Hulle sal slawe wees wat 
Gam se broers dien. 
Sem en Jafet het gesonde oordeel: hulle beskerm hulle pa se eer en bedek sy skande (Gen 9:23). En hulle ontvang seën 
van Noag.  
En dit is die punt vir ons: Gesonde oordeel beteken dat mens nie oor sekere dinge kompromieë aangaan nie - dinge van 
integriteit soos om nie dronk te word nie, om respek te betoon, om nie dinge te doen wat die die strukture van ‘n 
gesonde samelewing bedreig nie. Gesonde oordeel is om God se gedragsreëls te volg – ongeag ander se swak oordeel. 
Ander mense se swak gedrag is nooit ‘n verskoning vir jou om nie gesonde oordeel aan die dag te lê nie. Ons moet optree 
uit innerlike oortuiging, omdat ons die regte ding op die regte tyd vir die regte redes wil doen. Dit is waaroor gesonde 
oordeel gaan.  

Gesonde oordeel is ’n geloofshandeling: dit begin met die regte siening van God - Hy doen moeite om vir ons lewensruimte 
te gee omdat hy dink ons is die moeite werd.  En gesonde oordeel is om met integriteit saam met God te leef. Daarom is 
gesonde oordeel nooit traak-my-nie-agtigheid nie: 

The opposite of love is not hate, 
 it’s indifference. 
The opposite of faith is not heresy, 
 it’s indifference. 
The opposite of life is not death, 
 it’s indifference.  
  (Elie Wiesel) 
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