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’n Tyd soos hierdie 

Maak vrede met verandering 

 

Ons rubriek In ’n  tyd soos hierdie fokus op ’n gesonde geloofslewe. Ons het reeds gekyk  na geloofsoefeninge wat ons 

help het om ’n gesonde leefstyl in te oefen. Daarna het ons gefokus op lewenshouding. Ons fokus skuif nou na maak 

vrede met ... 

Om vrede te maak beteken nie dat mens willoos alles aanvaar wat verander nie – so asof jy nou maar net ’n slagoffer van 

die lewe is 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 verandering. Hier is ’n paar perspektiewe op verandering: 

Verandering is natuurlik – dit is deel van die lewe self. Ons sien dit oral in die lewe. Dink aan ’n mens se lewensoorgange 

vanaf geboorte na afsterwe. Ons kan dit nie verander nie. Hierdie verandering is positief en gesond. In hierdie sin is 

verandering lewe.  

Lewe sonder verandering eindig in die dood. Ons leer dit in die natuur. Hier is ’n voorbeeld: die Jordaanrivier in Israel loop 

deur die See van Galilea en die Dooie See. Die See van Galilea is vol lewe: daar is ’n oorvloed visse, en mense lewe uit 

die See. Die Dooie See het nie lewe nie. Daar is net sout en minerale in. Dit is dieselfde water van die Jordaanrivier wat 

in elkeen is. Wat maak die verskil – hoekom is die een ’n simbool van lewe en die ander ’n simbool van die dood? Die 

antwoord is eenvoudig: die Jordaanrivier vloei deur die See van Galilea - dit kom een kant in en vloei ander kant uit 

(daar is beweging, verandering). By die Dooie See gebeur dit nie – daar is geen uitvloei nie en geen lewe nie.  

Hierdie beeld dui ’n proses in ons lewens aan wat gesondheid verteenwoordig. Lewende sisteem is oop sisteme: dit is 

in interaksie met hulle omgewing en voortdurend besig om te verander en aan te pas, te groei – sodat dit kan 

aanhou lewe. Wanneer so ’n sisteem nie meer aanpas en verander en groei nie, bereik dit ’n toestand van 

ekwilibrium -  ’n toestand van balans, van stilstand - en waar die dood geleidelik intree. En dan volg entropie: ’n 

neiging om te ontbind, agteruit te gaan en te sterf. Energieverlies lei tot ’n  toestand van doodsheid wat intree 

wanneer ’n sisteem na binne gekeer raak, geen interaksie het met dinge buite die sisteem nie en sy vermoë verloor 

om te verander en aan te pas en te groei.  

Homeostase is verwant aan ekwilibrium: dit is meer ’n aktiewe proses waar ’n sisteem sy eie interne omgewing 

stabiliseer en konstant probeer hou. Dit pas aan. Ons sien dit by lewendige organismes (soos mense - bv jou liggaam 

wat sy temperatuur reguleer en konstant hou. Daar is  ’n proses (neiging)  om terug te keer na ekwilibrium -  ’n  staat 

van balans en stabiliteit (wat natuurlik weer lewe kan bedreig). Die punt: ons eerste reaksie op verandering is 

weerstand – en dit is ongesond. Ons moet doelbewus verandering omhels en voortdurend verander – want dit 

bring lewe en hou lewe in stand.   

Ons beleef  buitengewone  verandering. Verandering kan normaal en natuurlik en organies wees. En ons leef redelik 

gemaklik daarmee saam. Maar: ons beleef konstante diskontinue verandering – dinge verander voortdurend en is 

ontwrigtend. Mens arriveer net nooit by ’n plek waar die lewe ’n bietjie meer gemaklik en voorspelbaar en beheerbaar 

word nie. Dink aan die impak van twee dekades se konstante diskontinue verandering op ons - ons is deur momente 

van die volgende: 

Vervreemding: Jy voel soos ’n vreemdeling in jou eie wêreld en voel verwyder van enige iets wat belangrik is. 

Cocooning: Jy onttrek in ’n veilige ruimte waar net jy saak maak. 

Afstomping: Jy word nie geraak deur ander se nood en probleme nie. 

Emigrasie: Jy verhuis in jou kop – met so min as moontlik konneksie met die lewe en wêreld rondom jou. 

Kognitiewe dissonansie: jy verstaan nie wat aan die gang is nie. 

Magteloosheid en woede: jy voel magteloos en sonder impak op die dinge wat jou lewe beïnvloed – en jy is woedend 

daaroor. 

Slagoffermentaliteit: Jy glo dat jy niks meer aan jou situasie en omstandighede kan verander nie.  

Sinisme: Jy glo nie meer dat enige iets beter kan word nie. 

Apatie: Jy gee nie meer om of enige iets beter word nie. 

Privatisering van Godsdiens: jy is nie betrokke by ’n kerk nie, gaan waar jou belange gedien word 

(verbruikersmentaliteit), voel nie gekonnekteer aan ander christene nie (individualisme), jy is anti-institusioneel 

(teen organisasies), jy dien net jou eie belange en wil aan niks lojaal wees nie. 

https://af.wikipedia.org/wiki/Organisme
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Onbewustelike repetisie-kompulsie. jy het ’n drang (kompulsie) om terug te keer na ’n vorige posisie of toestand en bied 

daarom weerstand teen verandering. 

Hierdie dinge maak dat dit voel of jy vasgevang is in ’n wintertydperk. Meer intens: Jy vries – ’n toestand wat eventueel 

kan lei tot ’n  doodsheid in jou lewe. Die lewe behoort beter te wees. Daarom: 

Verandering is ’n uitnodiging: Omhels die lewe  

’n Draai in die pad is nie die einde van die pad nie – behalwe as jy nie draai nie. So – hoe hanteer ons verandering? 

Neem afskeid. Ons hoor in hierdie tyd voortdurend dat die lewe nooit weer sal wees soos voorheen nie. Daar word gepraat 
van ’n nuwe normaal – wat eintlik so bietjie abnormaal is. Ons sal dit moet aanvaar. Aanvaarding beteken dat ons afskeid 
neem en rou oor ’n tyd wat verby is en dalk nooit weer sal wees nie. En dan kan ons positief verander en ’n nuwe lewe 
ontwerp.  Anders raak ons melankolies: ons weier om afskeid te neem van dinge wat nie meer bestaan nie. Ons probeer 
daarom dit wat reeds dood is aan die lewe te hou. En dit is ongesond vir ons. Natuurlik vra dit onderskeidingsvermoë. 
Reinhold Niebuhr (1892–1971) se  Serenity prayer help ons hiermee:  

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, 
courage to change the things I can, 
and wisdom to know the difference.  

Omhels die lewe wat God gee, en gee dit ook vir ander. God gee vir ons lewe deur Jesus Christus en die Heilige Gees. As 

ons lewe van God ontvang en dit net vir onsself hou, en nie met ander deel nie, en selfgenoegsaam en selftevrede raak,  

en nie verander en groei nie, begin ons doodgaan. Ons word soos die Dooie See. Lewe vra ’n ander dinamika: lewe, 

verander, pas aan, groei, leef interaktief met die impulse wat van buite jou self kom: van God, van die lewe self, van 

ander mense. Dan is ons soos die See van Galilea wat vol lewe is en lewe gee. Watter dinge wat lewe verteenwoordig 

kan ons deurgee? 

▪ ’n Intiem-persoonlike verhouding met God; 

▪ ’n Kragtige lewe onder beheer van die HG;  

▪ Om instrumente te wees wat versoening en geregtigheid tot stand bring; 

▪ Konkrete dade van liefde en diens; 

▪ Die hoop wat Jesus gee omdat Hy opgestaan het en lewe; 

So ’n lewenstyl maak van ons kanale van lewe. Dit is ’n positiewe omhelsing van verandering.  

Laat God toe om jou denke te verander (Rom 12:2). Paulus gebruik die woord metamorfose – dit is ’n proses van 

verandering (soos ’n papie wat  ’n skoenlapper word). Toegepas op ons beteken dit: jy beweeg na ‘n vorm, ‘n toestand, 

‘n manier van wees, anderkant dit wat jy nou is, anders as dit wat jy nou is, beter as dit wat nou is. Hierdie proses van 

verandering en verbetering vind plaas wanneer God ons denke verander. Hy gee vir ons ‘n nuwe denksisteem.  Die ou 

denksisteem verteenwoordig kokondenke: ons is vasgevang in ‘n gemaksone waar ons rus en veilig voel in die 

denkskemas  wat ons vir onsself skep. Soms word dit so lekker en gemaklik en gerieflik hier, dat mens stagneer. Die 

nuwe denksisteem noem ons skoenlapperdenke:  soos die papie wat dit self loswikkel uit die kokon en ‘n skoenlapper 

word  en vrylik rondbeweeg. So gee God vir ons ‘n nuwe manier van dink wat ons vry maak en in staat stel om te doen 

wat Hy wil hê ons moet doen, sodat ons die roeping wat Hy gee, kan uitleef. Hierdie nuwe denksisteem het net een 

kenmerk: ons weet wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Dit is die soort verandering wat lewe 

verteenwoordig.  

Posisioneer jouself nuut in die lewe. Dit is die advies van Jeremia aan sy mense wat in ballingskap is (Jer 29:4-7). Die lewe 

soos hulle dit geken het, is geheel en al verby. Hulle moet ’n nuwe normaal ontwikkel. Hier is God se advies deur Jeremia 

(geparafraseer):   

Moenie julle onttrek van julle leefwêreld nie (cocooning) - Identifiseer positief daarmee.  

Moenie na binne reis en julle isoleer van die lewe nie -  Konnekteer met jou wêreld.  

Want juis in hierdie konteks moet julle lewe en floreer – Leef  jou roeping waar jy nou is.  

Dien ander se belange want dit is ook julle belange – Aanvaar verantwoordelikheid. 

 En: hou julle konneksie met My – dan sal julle floreer: Onthou jou identiteit – jy is kind van God wat naby Hom leef. 
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