


Hierdie publikasie mag nie verkoop word nie. 
Dit is ’n gratis opvoedkundige diens, in die openbare belang, wat deur die 

United Church of God, an International Association gepubliseer word.



page 1

Bemeester 
Die Lewe

© 2020 United Church of God, South Africa
© 1998, 2000, 2002, 2009 United Church of God, an International Association 

Oorspronklike titel - Making Life Work
Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.



2 Bemeester Die Lewe  3

Hoe Kan Ons die Lewe 
Bemeester?

Die waarheid is dat die lewe vir sommige mense net nie werk 
nie. Miskien het u die ongelooflike versameling van selfhelp-
boeke in winkels en biblioteke se rakke opgemerk. Waarom 
word soveel boeke vir selfhulp uitgegee? Kan dit wees omdat 

mense besef dat hulle hulp nodig het met die vele probleme, uitdagings 
en spanning in die alledaagse lewe? Skrywers en uitgewers herken dit, en 
hul boeke vlieg by die duisende van die rakke af.

U besef moontlik nie dat die meeste gesinne reeds die beste selfhelp- 
boek besit wat ooit gepub- 
liseer is nie. Miljoene  
eksemplare is gepubliseer, 
en dit is vertaal in hon-
derde tale. Die woorde 
daarin is al bekend vir 
duisende jare. Hierdie 
boek is u Bybel.

Alhoewel dit ’n onop-
houdelike topverkoper is, 
is daar maar min mense 
wat die tyd afstaan om die 
Bybel te lees en te bestu-
deer. Die meeste mense 

het ’n Bybel en dink dat almal een moet hê, maar dit lyk asof min mense 
aanvaar dat dit iets vir ons beteken. Trouens, hoe kan iets wat duisende 
jare gelede geskryf is van toepassing wees op ons vinnige, tegnologies 
gevorderde wêreld? Ander dink die Bybel is ’n boek vir teoloë en kan nie 
deur die gemiddelde persoon verstaan word nie.

Diegene wat die tyd neem om die Bybel te bestudeer, vind dit egter ’n 
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U besef moontlik nie dat die meeste gesinne reeds die 
beste selfhelpboek besit wat ooit gepubliseer is nie.  
Miljoene eksemplare is gepubliseer, en dit is vertaal  
in honderde tale.

Inhoud
  3 Hoe Kan Ons die Lewe Bemeester?

U het waarskynlik reeds die beste selfhelpboek wat nog ooit gepubliseer is—
die Bybel. Dit is gevul met praktiese leiding oor hoe om u lewe te bemeester!

  6 Die Huwelik: Fondasie van die Gesin
’n Sterk huwelik is die basis vir ’n sterk gesin. Wat onthul die Bybel oor die 
liefde en die opbou van ’n suksesvolle huwelik?

17 Kinderopvoeding: Bou die Regte Fondasie
God se Woord openbaar baie oor hierdie belangrike onderwerp, en ouers kan 
ook ’n magdom leiding ontdek oor hoe om gelukkige, suksesvolle kinders groot 
te maak.

23 Vind die Weg na ’n Gelukkige Gesin 
’n Liefdevolle gesin is een van die grootste seëninge in die lewe. Maar dit ge-
beur nie net nie. Die Skrif openbaar die sleutels wat u kan help om ’n sterk, 
gelukkige gesinslewe te geniet.

30 Die Belangrikheid van Regte Vriendskappe
God het ons ontwerp om ander mense nodig te hê—om goeie verhoudings  
met ander mense te vorm, onderhou en te geniet. Wat sê God se Woord oor 
vriendskappe?

32 Vind Sukses in U Werk en Loopbaan
Alhoewel die Bybel eeue gelede geskryf is, bevat dit die beproefde en bewese 
beginsels vir sukses in u werk en loopbaan. Wat is die belangrikste beginsels 
daarvan?

39 Finansiële Sekuriteit en Gemoedsrus
Dit lyk asof ons almal hulp nodig het met ons finansies en finansiële bestuur. 
Daar was nog altyd baie beginsels in die Skrif!

46 Sleutels tot ’n Lang, Gesonde Lewe
Ons wil almal goeie gesondheid geniet en siekte en beserings vermy. So hoe-
kom volg u nie die gesondheidsvoorligting wat ons Skepper in Sy handleiding 
gee nie?

62 Het die Lewe ’n Groter Betekenis en Doel?
Hoekom is u hier? Waarom is u gebore? Miskien lê die belangrikste sleutel om 
die lewe te laat werk, in die begrip van God se groot doel vir u!
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teus 3:12; 1 Petrus 2:20). Hy verseker ons egter dat ondanks probleme en 
teleurstellings, “Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 
meewerk, vir hulle wat na Sy voorneme geroep is” (Romeine 8:28).

Is dit die moeite werd om so te leef?

In die lig van sulke probleme, kan sommiges bevraagteken of dit die 
moeite werd is om ’n goddelike lewe te lei. Maar die Bybel verseker ons 
“godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoor-
dige en die toekomende lewe het” (1 Timoteus 4:8 beklemtoning deur-
gaans bygevoeg).

Sommige mense besef dat om volgens God se manier te lewe ’n groot 
belofte inhou van “die lewe … wat kom.” Baie minder verstaan dat ’n 
goddelike lewe ook voordele inhou in “die lewe wat nou is”—dit wil sê 
ons huidige fisiese lewens. Hulle beskou God se manier as beperkend en 
nadelig vir ’n gelukkige, vervulde lewe.

God se lewenswyse is egter nie ’n las nie; dit is sekerlik ’n seën.
God se doel om Jesus Christus na die Aarde te stuur was immers 

om ons die geleentheid te gee vir die ewige lewe. “Want so lief het God 
die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen 
wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” 
(Johannes 3:16).

God is besorg oor ons ewige welstand. Maar Jesus het ’n ander rede 
vir Sy koms geopenbaar toe Hy gesê het: “Ek het gekom, dat hulle lewe 
en oorvloed kan hê” (Johannes l0:l0). Jesus het gekom sodat ons die 
ewige lewe kan hê, maar Hy het ons ook kom help verstaan hoe ons nou 
vervulde, produktiewe lewens kan geniet.

Die apostel Johannes het God se begeerte vir ons uitgespreek toe hy 
geskryf het, “Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en 
dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan” (3 Johannes 2).

Om te lewe volgens God se opdrag kan selfs beproewings en lyding 
meebring (Johannes 16:33; Handelinge 14:22), maar tog het Jesus tasbare 
seëninge belowe in die hier en nou vir die wat God se lewenswyse volg 
en dan, in die komende tyd, die ewige lewe (Markus 10:29-30). Ons kan 
definitiewe seëninge in hierdie lewe ervaar deur volgens instruksies in 
God se Woord te leef.

Aangesien dit die moeite werd is om God se weg te volg, wat moet 
ons doen om Hom te behaag? Hierdie boekie behandel sommige van  
die algemene kwessies wat ons elke dag in die gesig staar—huwelik,  
kinderopvoeding, gesondheid, werk, finansies—en verduidelik hoe ons 
ons lewens volgens baie beginsels uit die Bybel kan struktureer. Lees 
verder om te begin leer hoe u kan leef volgens die reëls wat u sal help 
om die lewe te bemeeester.

tydlose boek. Dit spreek die eeu-oue kwessies en vrae aan: Waarom is 
ons hier? Waarheen gaan ons? Wat is die oplossings vir alewige menslike 
probleme? Hoe kan ons leer om in vrede saam te leef? Hoe kan ons 
lonende, vervulde lewens ly?

Die Bybel is gevul met praktiese, eenvoudige raad van ons Skepper. 
Dit kan ons help om die slaggate te sien en te vermy wat die gevolg is 
wanneer ons dinge op ons eie wil doen (Spreuke 14:12; 16:25). Daar is 
belangrike en diepgaande lesse vir ons uit die Bybel.

Die Bybel toon duidelik die beginsel van oorsaak en gevolg aan—dat 
ons keuses en aksies, goed en sleg, goeie en slegte resultate lewer. Dis 
gevul met goeie raad oor hoe om gelukkige gesinne, huwelike en vriend-
skappe te hê, hoe om kinders behoorlik groot te maak, hoe om die finan-
sies in ’n gesin te bestuur en sukses in die werkplek te behaal, hoe om u 
gesondheid te handhaaf en baie meer. Kortliks, sê dit vir ons hoe ons die 
lewe kan bemeester.

In hierdie boekie het ons sommige van die Bybel se advies oor hierdie 
onderwerpe versamel en saamgevat. Maar op baie maniere het ons net 
aan die oppervlak geraak; die Bybel bevat ’n leeftyd se opvoeding en 
wag net vir ons om die onskatbare waarde van die juwele en skatte te 
ondersoek. Dit is ’n bron van geestelike en praktiese hulp waarsonder u 
nie kan bekostig om te wees nie.

Die uitdaging om die waarheid wat u leer, uit te leef

Onthou egter dat net omdat die raad daar is, beteken dit nie dit is 
maklik om te volg nie. Dit verg moeite. Om te probeer om volgens die 
Bybel se onderrig te leef, is ’n uitdaging.

Ons natuurlike neiging is om in ’n ander rigting te gaan as wat die 
Bybel leer (Romeine 8:7). Ons word omring deur ’n sekulêre wêreld wat  
grootliks onbewus is van Bybelse waardes, en diegene wat God wil ge- 
hoorsaam bevind hulle dikwels stroomop teen populêre denke en maniere  
om dinge te doen. Dit help ook nie as ons sien dat baie wat bely dat hulle 
Christene is, weinig of geen verbintenis toon om te lewe volgens God se 
instruksies nie.

Ons moet ook bewus wees daarvan dat dinge nie altyd op die manier 
uitwerk wat ons verwag nie, selfs wanneer ons God se instruksies volg. 
Die Skrif vertel ons dat “tyd en lotgeval tref hulle almal” (Prediker 9:11). 
Met ander woorde, ondanks ons beste pogings, sal ander omstandighede 
en situasies buite ons beheer ons beïnvloed—soms ten goede, ander kere 
slegter. Alhoewel ons ons eie dade kan beheer, het ons soms min of geen 
beheer oor die optrede van ander wat na ons oorspoel en ons beïnvloed.

God sê nie vir ons dat die lewe perfek sal wees as ons Sy opdrag uit-
voer nie. In werklikheid sê Hy dat ons teenspoed moet verwag (2 Timo-

Hoe Kan Ons die Lewe Bemeester?
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Die Huwelik: Fondasie 
van die Gesin

God se Woord verklaar dat “Wie ’n vrou gevind het, het iets  
goeds gevind en ’n welgevalle van die HERE verkry” (Spreuke  
18:22). Dieselfde geld vir vroue wat liefdevolle en verantwoorde-
like mans vind. Huwelike is die boustene van gemeenskappe, 

samelewings en uiteindelik beskawings. ’n Samelewing is net so sterk 
soos sy huwelike en gesinne.

Van die begin af het God geleer, “Daarom sal die man sy vader en 
moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees” (Gen-
esis 2:24). Hierdie spesiale reëling, hierdie band tussen ’n man en vrou 
was bedoel om, soos die tradisionele huweliksformulier dit stel, “totdat 
die dood ons skei”, te wees. Dit is ontwerp om ’n lewenslange verhou-
ding te wees (Romeine 7:2-3) wat godvrugtige kinders sou voortbring 
(Maleagi 2:15) en albei eggenote help om die diep, liefdevolle verhou-
ding beter te verstaan tussen Jesus Christus en die lede van “die huisge-
sin van God,” Sy kerk (Efesiërs 5:25-32; 2:19-22).

’n Gelukkige huwelik is een van die grootste seëninge wat ons kan 
geniet. God se bedoeling is vir paartjies om ’n lang en gelukkige lewe te 
leef sodra hulle hul huweliksbeloftes gemaak het. Daarom gee Prediker 
9:9 mans die opdrag, “Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al 
die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son—al jou 
nietige dae; want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met 
moeite verrig onder die son.” Eweneens moet vrouens die lewe geniet 
saam met hul mans.

Te oordeel na die egskeidingsyfers in baie lande, het die mensdom nog 
nie geleer hoe om dit te doen nie. Almal wil ’n goeie huwelik hê, maar 
min is bereid om God se instruksies te volg wat, indien hulle dit volg, 
liefdevolle, toegewyde verhoudings sal hê.

God het die huwelik ontwerp en wil hê dat ons gelukkig getroud moet 
wees (Genesis 2:24). Vir sukses op hierdie lewensterrein, moet ons die 
beginsels leer van gelukkige, suksesvolle verhoudings by die Skepper 
van die huwelik. Kortom, ons moet konsepte wat werk verstaan en toepas 
eerder as om moderne paaie te volg wat so dikwels tot mislukking lei.

Voorbereiding vir die huwelik

Volgens die Woord van God word die grondslag vir ’n goeie huwelik 
gelê lank voor die huwelikseremonie. Dit word bepaal wanneer twee 
mense met mekaar begin uitgaan.

Soos kinders ouer word, vra hulle gereeld vir hul ouers “wanneer kan 
ek met iemand uitgaan?” Alhoewel die Bybel geen spesifieke ouderdom 
gee vir wanneer dit gepas is om met iemand uit te gaan nie, sal wyse 
ouers hul volwasse kinders goeie Bybelse beginsels leer om hulle te help 
om God se standaarde van gedrag te volg. Ouers moet bepaal wanneer 
hul kinders gereed is om uit te gaan, gebaseer op hul volwassenheid en 
gereedheid om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul optrede. Voordat 
ouers toelaat dat kinders uitgaan, moet hulle hul kinders onderrig en 
aanmoedig om Bybelse standaarde te volg eerder as om hulle te los om 
alles te doen wat hulle wil.

Om kinders God se standaarde te leer voordat hulle toegelaat word 
om uit te gaan, klink vreeslik outyds en beperkend vir sommige met 
sogenaamde verligte maniere van denke. Maar die meeste regerings 

laat mense nie toe 
om motors te be-
stuur totdat hulle 
gedemonstreer het 
dat hulle die kennis 
en die vermoë het 
om dit op ’n veilige 
manier te doen nie. 
Geen verantwoorde-
like ouer sou sy of 
haar adolessente 
kind ’n motor laat 
bestuur in die middel 

van ’n besige snelweg sonder dat hulle die kind opleiding gegee het hoe 
om te bestuur nie.

Om uit te gaan in ons moderne wêreld is nie sonder gevare nie. 
Sonder behoorlike onderrig, word te veel jeugdiges promisku, doen 
seksueel oordraagbare siektes op, ervaar ongewenste swangerskappe en 
kies verkeerde paaie wat op die oomblik aangenaam en reg lyk, maar 
tot oneidige probleme lei (Spreuke 14:12; 16:25). Hulle benodig vroeë en 
interaktiewe besprekings oor waarom en hoe Bybelse waardes hulle teen 
sulke lyding kan beskerm.

Sonder hierdie behoorlike onderrig, sal baie mense nooit ’n gelukkige 

Die Huwelik: Fondasie van die Gesin
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As twee mense troubeloftes uitruil, verbind hulle hul  
tot ’n lewenslange verbintenis. Bybels gesproke is dit ’n 
verbond—’n plegtige belofte aan God en sy lewensmaat 
om getrou te wees.
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Alhoewel hierdie benaderings logies blyk te wees, voldoen dit nie aan 
God se standaarde nie. Wat baie mense nie verstaan nie, is dat dit sulke 
foutiewe logika juis die oorsaak is van soveel ongelukkige verhoudings 
en mislukte huwelike. Kom ons kyk na wat God sê.

God se standaarde vir uitgaan

Geskiedkundige rekords, soos dié van die antieke stad Korinte, open-
baar dat in die hartjie van die Romeinse Ryk, die tegnologies mees 
gevorderde beskawing van sy dag, die seksuele waardes van die eerste 
eeu soortgelyk was aan die moderne konsepte van vandag. Standaarde 
was so skeef dat seksuele verhoudings met tempelprostitute nie as skan-
dalig beskou was nie, maar as ’n geskikte vorm van aanbidding.

Deur die apostel Paulus het God die Korintiërs ’n beter manier geleer. 
“Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die lig-
gaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet 
julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle 
is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want 
julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees 
wat aan God behoort” (1 Korintiërs 6:18-20).

Hoe kan Paulus dit waag om ander se privaat gedrag aan te spreek? 
Hy kon so gewaagd wees omdat hy verstaan het dat God seksuele ver-
houdings slegs binne die huweliksverhouding goedkeur (Genesis 2:24; 
Hebreërs 13:4). Seksuele verhoudings in enige ander situasie was en is 
immoreel.

Later het Paulus verhoudings tussen lede van die teenoorgestelde 
geslag nog meer direk aangespreek. Hy het die gemeente aangemoedig 
om te leef op ’n manier wat God behaag, en skryf in 1 Tessalonisense 
4:3-8: “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet 
onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou 
te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos 
die heidene wat God nie ken nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak 
moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ’n wreker is oor al hierdie 
dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het. Want God 
het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy 
wat dit verwerp, verwerp nie ’n mens nie, maar God wat ook Sy Heilige 
Gees aan ons gegee het.”

Die gebruik en praktyk van uitgaan—wat tot die huwelik lei—behoort 
met eer gedoen word. Dit moet nie gedevalueer word as ’n verskoning 
vir seksuele bevrediging nie. God verwag dat ons as maagde die huwelik 
sal ingaan. Hierdie benadering toon respek vir God, ons liggame, ons 
toekoms en die goddelike instelling van die huwelik.

God se manier is die beste om huwelike te laat werk. Sosioloë het ge-
vind dat God se standaard vir uitgaan die een is wat huwelike produseer 

huwelik ervaar nie. Liefdevolle ouers wens nooit ellende op hul kinders 
toe nie! Maar om hulle onkundig te laat is ’n seker pad na hartseer. ’n 
Deeglike begrip van God se standaarde vir uitgaan en die huwelik is een 
van die grootste seëninge wat kinders van hul ouers kan ontvang.

Tog is daar natuurlik baie verby daardie ouderdom en het volwassen-
heid bereik—sommige het miskien getrou en selfs geskei. Dit is natuurlik 
ideaal om jongmense goeie gedrag te leer, maar wat van volwassenes? 
Verander die beginsels? Omdat volwassenes ouer is, gee dit hulle meer 
vryhede as wat adolessente mag neem? Is alle dinge gepas vir toestem-
mende volwassenes?

Soos ons sal sien, is God se standaarde vir uitgaan van toepassing 
op mense van alle ouderdomme. Hy het nie twee stelle riglyne nie, een 
vir volwassenes en een vir jeugdiges nie. Dit is net so voordelig om die 
Bybelse wette te volg ongeag u ouderdom. Die verbreking van die wette 
van God is ewe rampspoedig vir mense van alle ouderdomme.

Moderne standaarde vir uitgaan

Om die verskil tussen God se manier en die wêreld s’n te verstaan, 
oorweeg die uitgaan-gebruike wat algemeen in die Westerse wêreld 
voorkom.

Baie mense aanvaar dat wanneer mense uitgaan, seksuele omgang 
toepaslik is om te bepaal of hulle versoenbaar is. Hulle glo dat seks bloot 
’n natuurlike uitdrukking van liefde tussen twee mense is en daarom ’n 
natuurlike ding om te doen vir individue wat saamwoon of “saam is” in 
’n eksklusiewe verhouding. As so ’n paartjie dan uit mekaar gaan en die 
twee begin met ander uitgaan; is die algemene aanname dat hulle dan 
vry is om seksuele verhoudings met hul nuwe maat te hê.

Hierdie praktyk van seriële monogamie—om slegs seksueel aktief te 
wees met een ongetroude persoon op ’n slag—word allerweë as ’n ge-
skikte manier beskou om uit te gaan en ’n toekomstige maat te vind.

In die Verenigde State het ongeveer twee derdes van getroude vroue 
in hul 20’s voor die huwelik met hul toekomstige mans saamgewoon 
(Robert Moeller, “America’s Morality Report Card,” Christian Reader, 
November-Desember 1995, bl. 97-100). Hierdie twyfelagtige praktyk 
word gevolg deur te veel jong volwassenes in die Westerse wêreld.

’n Ander eerbare beginsel volgens huidige standaarde is dat die 
paartjie enige seksueel oordraagbare siektes moet openbaar voordat hulle 
omgang het sodat toepaslike beskerming gebruik kan word. Daarbene-
wens is die beoefening van “veilige seks” (gebruik van voorbehoedmid-
dels om siektes en ongewenste swangerskappe te voorkom) aangewys as 
die regte ding om te doen. Hierdie praktyke word so algemeen aanvaar 
dat toenemende getalle skoolstelsels gratis voorbehoedmiddels aan stu-
dente bied, sonder dat enige vrae gevra word.

Die Huwelik: Fondasie van die Gesin
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wat werk. “Na die ontleding van saamwoon- en huwelikspatrone onder 
ongeveer 13,000 volwassenes, het twee sosioloë van die Universiteit van 
Wisconsin–Madison tot die gevolgtrekking gekom dat paartjies wat voor 
die huwelik saamwoon, hoër vlakke van huwelikskonflik ervaar en nie 
so goed kommunikeer nie. Sulke paartjies was minder verbind tot die 
huwelik en het egskeiding beskou as meer waarskynlik as diegene wat 
nie voor die huwelik saamgewoon het nie” (Journal of Marriage and the 
Family, Vol. 54, 1992).

Uitgaan: Leer die regte manier

Hoe kan besorgde ouers die druk op hul kinders teenwerk om deel te 
neem aan immorele praktyke?

Die eerste stap, soos vroeër opgemerk, is om hulle godvrugtige begin-
sels oor uitgaan en vriendskap te leer. As hul tieners gereed is, het baie 
gesinne gevind dat om in ’n groep uit te gaan ’n goeie manier vir jeug-
diges is om hul volgende lewensfase te betree.

Aangesien tieners oor die algemeen nie gereed is vir die huwelik nie—
as gevolg van onvolwassenheid en die behoefte aan opvoedkundige en 
beroepsopleiding—kan sommige van die druk en versoekings van een-
tot-een-afsprake vermy word deur groepafsprake. Sosiale ontwikkeling 
en leer om pret te hê in die geselskap van die teenoorgestelde geslag is 
gesonde ervarings vir tieners in ’n veilige omgewing.

Uitgaan om te trou

As twee volwasse mense met mekaar begin uitgaan met die oog op ’n 
huwelik, moet hulle baie dinge oorweeg. Watter waardes het die ander 
persoon? Glo hy in God? Gehoorsaam sy God? Wat is hierdie persoon se 
agtergrond en persoonlike standaarde en waardes? Wat is sy voorkeure, 
afkeure, karakter en persoonlikheid? Sal hierdie persoon ’n aanvullende 
maat wees? Kan ek haar liefhê en respekteer?

In moderne uitgaan word daar weinig gedink oor ’n potensiële lewens-
maat—behalwe of die twee hul seksuele aktiwiteite geniet. Tog wanneer 
twee mense hulle weerhou van die emosioneel gelaaide arena van sek-
suele verhoudings, soos God opdrag gee, kan hulle die waardes en eien-
skappe van ’n potensiële eggenoot baie meer rasioneel oorweeg.

Dit is veral belangrik om ’n maat met soortgelyke godsdienstige waar-
des te vind. Die antieke volk Israel het herhaaldelik sy geestelike anker-
toue verloor wanneer sy burgers met mense getrou het van verskillende 
godsdienstige oortuigings en praktyke (Numeri 25:1-3; Nehemia 13:23-
26). Om binne ’n mens se geloof te trou is nog steeds net so belangrik.

Ideaal gesproke moet kinders twee ouers hê wat dieselfde godsdiens-
tige beginsels glo, beoefen en leer. Wanneer kinders ouers het met ver-
skillende waardes raak hulle verwar. Al is kinders nie betrokke nie, kan 

botsings tussen twee mededingende waardesisteme pynlik wees. Deur 
bitter ervaring, wens baie mense agterna dat hulle die advies van die 
apostel Paulus gevolg het terwyl hulle uitgegaan het om nie “in dieselfde 
juk trek saam met ongelowiges nie” (2 Korintiërs 6:14).

As twee mense dit oorweeg om verloof te raak en te trou, sal hulle 
voorhuwelikse berading soek as hulle verstandig is. Sulke raad kan 
paartjies help om hul sterk- en swakpunte te oorweeg voor die huwelik. 
Bykomend tot ’n objektiewe oorsig, kan hulle hul verhoudingsvaardig-
hede bespreek.

Alhoewel die besluit om te trou persoonlik is, kan hierdie soort inlig-
ting paartjies help om wyser keuses te maak oor met wie hulle trou. Vir 
diegene wat kies om met die huwelik voort te gaan, kan insigte wat deur 
middel van voorhuwelikse berading verkry word, die grondslag lê vir ’n 
langdurige verhouding.

’n Grondslag vir die huwelik

Binne die huwelik gee God mans en vrouens spesifieke instruksies 
wat vrede en geluk sal voortbring. Of iemand God se opdragte rakende 
uitgaan gevolg het of nie, kan hierdie beginsels enige huwelik help.

Alhoewel dit altyd die beste is om al God se instruksies te volg, 
laat God ook almal toe en moedig hulle aan om van die sondes van 
die verlede weg te draai en Hom te begin gehoorsaam (Esegiël 18:21; 
Handelinge 2:38; 26:18). (As u graag meer wil weet oor die doel van  
die lewe en hoe om u lewe vir God te gee, vra vir ons gratis boekies 
What Is Your Destiny? en The Road to Eternal Life.)

Alhoewel soliede verhoudings vinniger opgebou word wanneer beide 
man en vrou God se wette aanvaar en beoefen, verwag God dat elkeen 
van ons op Hom sal reageer, ongeag die omstandighede van ons huwelik 
(Jakobus 4:17). Selfs wanneer slegs een maat sy of haar lewe aan God 
en Sy standaarde verbind, maak dit die deur oop dat God beide vennote 
sal seën (1 Korintiërs 7:13-14). ’n Positiewe, liefdevolle voorbeeld van 
gehoorsaamheid aan God deur ’n man of vrou kan die ander beïnvloed 
om God te wil behaag (1 Petrus 3:1-4). Een persoon kan ’n verskil maak.

Kom ons kyk na enkele Bybelse beginsels wat, wanneer dit gevolg 
word, huwelike laat werk.

’n Lewenslange toewyding

Vroeg in die boek Genesis vertel God dat dit reg is dat ’n man “sy 
vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees 
wees” (Genesis 2:24). Die Hebreeuse woord wat “kleef” vertaal word,  
is dabaq, wat beteken “om vas te plak, vas te kleef, naby bly.”

“Gebruik in moderne Hebreeus in die sin van ‘om vas te plak, aan  
te hou,’ lewer dabaq die selfstandige naamwoordvorm vir ‘gom’ en ook 
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die meer abstrakte idees van ‘lojaliteit, toewyding’” (Vine’s Expository  
Dictionary of Biblical Words, 1985, “To Cleave, Cling”).

Wanneer ’n man en vrou die Bybelse opdrag gehoorsaam om aan me-
kaar te kleef, sal hulle letterlik een word. Deur seksuele verhoudings, om 
“een vlees te wees,” is deel van die toewyding aan mekaar in die huwe-
lik. Verbintenis sluit in getrouheid, vertroue en die karakter om behoorlik 
op te tree wanneer u onder druk of versoeking is. Tog het mense gereeld 
seks sonder toewyding—’n teenstrydigheid met hierdie grondbeginsel vir 
suksesvolle huwelike.

Wanneer twee mense troubeloftes uitruil, maak hulle ’n lewenslange 
verbintenis. Bybels gesproke is dit ’n verbond (Maleagi 2:14)—’n plegtige 
belofte aan God en sy maat om getrou te wees.

Hierdie verbintenis moet nie ligtelik opgeneem of gehandhaaf word net 
wanneer ons lus is daarvoor nie. Ons moet verstaan dat ons gevoelens 
ons kan mislei. God bepleit nie net af en toe uitbarstings van lojaliteit 
en gehoorsaamheid aan Hom wanneer dit vir ons gerieflik is nie. Net 
so, mense wat goeie huwelike wil hê, soek nie mense wat toegewyd aan 
hulle sal bly net die meeste van die tyd nie.

Goeie verhoudings berus op langdurige, betroubare verbintenisse—
selfs onder moeilike omstandighede. Wanneer twee mense hulle verbind 
om God en Sy opdragte binne hul huwelik te volg, neem hulle die eerste 
treë tot ’n gelukkige, blywende verhouding.

Wat is liefde?

Om lief te hê en om liefde te ontvang is een van die opwindendste 
ervarings wat mense kan geniet. Skrywers en digters, oud en modern, 
praat van die krag en emosie van romantiese liefde. Tog openbaar die 
Bybel dat liefde, in die breedste sin daarvan, ’n keuse is. Liefde is iets 
wat ons kies om te doen.

God sê dat mans hul vrouens moet liefhê (Efesiërs 5:25, 28; Kolos-
sense 3:19)—en nie net as hulle lus is daarvoor nie. As hulle nie ’n grond- 
liggende begrip het nie, het baie paartjies tragies aanvaar dat hulle geen 
beheer het oor hul gevoelens nie. Die gevolgtrekking dat liefde net op 
magiese wyse verskyn of verdwyn, het te veel gely en selfs verhoudings 
ontbind oor probleme wat opgelos kon word.

In ’n pragtige verklaring van die liefde wat God van ons verwag, be-
skryf die apostel Paulus die aard en eienskappe van liefde: “Die liefde is 
lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie 
groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy 
eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie 
bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit 
bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nim-
mermeer” (1 Korintiërs 13:4-8).

Liefde is veel meer as ’n vae emosie of fisieke aantrekkingskrag. Die 

beoefening van regte liefde verg bewuste keuse en vasberadenheid. Ware 
liefde besluit om vriendelikheid en geduld te toon in die aangesig van 
lyding. Dit gee nie kwaad vir kwaad terug nie (Romeine 12:17; 1 Tessalo-
nisense 5:15). Mense wat hierdie soort liefde voorstel, volg die voorbeeld 
van God self, wie “goed is vir die ondankbares en die bose” (Lukas 6:35).

Volle, volkome liefde, is die liefde wat God van mans verwag om aan 
hulle vrouens te bewys. Dit is die fondament van goddelike leierskap. 
Daarsonder kan mans nie die leierskaprol wat God van hulle verwag 
binne die huwelik behoorlik vervul nie (Efesiërs 5:23). As ’n man god-
delike liefde demonstreer, baat sy hele gesin daarby. Sy vrou en kinders 
voel veilig. Wanneer hulle weet dat hulle geëer en gelief is, is dit baie 
makliker vir hulle om hom as die hoof van die gesin te respekteer.

Mans moet verstaan, selfs al het God hulle verantwoordelikheid binne 
die gesin gegee, moet hul leierskapposisie slegs tot voordeel van die 
gesin gebruik word. Dit moet nooit vir selfsugtige redes gebruik word 
nie. Hierdie soort leierskap vloei uit die begrip dat die man ook onder 
gesag is—God se gesag (1 Korintiërs 11:3).

Omdat mans histories nie aan God se verwagtinge vir hulle voldoen 
het nie, het sommige die gevolgtrekking gemaak dat ’n vader se leier-
skapsposisie binne die gesin boos en verouderd is. Die werklike prob-
leem is egter met mans wat die karaktereienskappe van godsaligheid 
verwaarloos of verwerp—nie met God se model vir gesinne nie. As ons 
God se instruksies aanvaar, moet ons Sy lering oor die huweliksmodel 
aanvaar.

God plaas ’n geweldige verantwoordelikheid op ’n man se skouers om 
sy vrou en kinders in sagmoedigheid en liefde te lei. God gee hom nie die  
mandaat om sy posisie gemeen of selfsugtig te gebruik nie, en ook nie die  
reg om sy gesin se welstand te verwaarloos nie. Nederigheid, die teenoor-
gestelde van trots en arrogansie, is noodsaaklik in goddelike leierskap.

In ’n treffende brief aan Titus het Paulus verduidelik dat God se struk-
tuur vir gesinne ’n fundamentele Bybelse leering is: “Maar spreek jy 
wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, 
ingetoë, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou 
vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen 
kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat 
goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle 
mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul 
eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie” 
(Titus 2:1-5).

Respek: sleutel tot ’n suksesvolle huwelik

God het mans in ’n leierskaprol in die gesin aangestel, maar Hy ver-
wag dat mans, sowel as vroue, Bybelse liefde en respek sal beoefen  
(Efesiërs 5:21).

Die Huwelik: Fondasie van die Gesin
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Behalwe om vir mans in besonderheid te leer hoe hulle hul vrouens 
moet liefhê (Efesiërs 5:25-33) gee Paulus spesifieke opdragte aan vroue:  
“Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want 
die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die ge-
meente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente 
aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie 
mans wees” (Efesiërs 5:22-24).

Hierdie verse leer ons dat ’n vrou gewilliglik erken dat die leiersrol 
van die man ’n belangrike bestanddeel in die goddelike model vir die 
huwelik is. Dit beteken nie dat die man elke besluit moet neem nie. Baie 
paartjies verdeel suksesvol huishoudelike verantwoordelikhede terwyl 
hulle saamwerk volgens hul onderskeie sterk punte en belangstellings. In 
’n liefdevolle huwelik bespreek beide huweliksmaats belangrike besluite 
en prioriteite. Dan, volgens die Bybelse model, as die man kies om die 
finale besluit te maak moet al die familielede dit eer.

Maar daar is tye wat ’n man hom verstandig moet onderwerp aan die 
voorkeure van sy vrou en kinders. Net omdat hy die reg het om gesins-
keuses te maak beteken nie dat dit altyd die beste is as hy dit doen nie. 
Baie besluite is ’n saak van voorkeur, en voorkeur is ’n individuele saak. 
’n Liefdevolle man en vader moet sensitief wees vir die begeertes en 
voorkeure van elke familielid, solank dit nie die gesin en godvrugtige 
standaarde ondermyn nie.

Geen man kan suksesvol hoof van sy huishouding wees tensy sy vrou 
die leiersposisie wat God hom gegee het koöperatief respekteer nie. 
Sonder haar bewuste besluit om God se instruksies te gehoorsaam sal sy 
óf die leiersrol in die gesin oorneem, óf die man en vrou sal voortdurend 
argumenteer. Paulus moedig vroue aan om hul mans te respekteer (vers 
33). Houding—van mans sowel as vrouens—is die sleutel om die Bybelse 
model van die huwelik ’n vreugdevolle ervaring te maak.

Soos liefde, impliseer respek ook dat u ’n keuse moet maak. Ons kan  
kies om mense te respekteer vir hul positiewe eienskappe of hulle te verag 
vir die eienskappe waarvan ons nie hou nie. Die beste tyd vir kritiese 
evaluering is voor die huwelik. Eggenote moet agterna konsentreer op 
wedersydse respek. Gaan sagkins te werk met onvolmaakthede en prys 
goeie eienskappe oorvloedig. Benjamin Franklin, vroeë Amerikaanse 
staatsman het dit op ’n wyse en humoristiese wyse gesê: “Hou u oë wyd 
oop voor die huwelik en daarna half toe.”

Konflik en kommunikasie

Navorsers het gevind dat die manier waarop twee mense kommunikeer 
die toestand van hul verhouding weerspieël. Positiewe, bemoedigende 
kommunikasie dui op ’n goeie verhouding, en oormatige kritiek dui op ’n 
slegte verhouding. Afhangend van die omstandighede, kan die drie klein 
woordjies “Ek is jammer,” net so effektief wees soos “Ek is lief vir jou.” 

Sommige huweliksberaders meen dat paartjies moet leer om regverdig 
te baklei en nie bekommerd te wees oor die aantal argumente nie. “Lug 
jou hart en praat dit uit,” beveel hulle aan.

Alhoewel openhartigheid gesond kan wees, het dit geblyk dat die ba-
kleiery en stryery oor elke meningsverskil nie so wys is nie. ’n Studie 
van 691 paartjies het aangedui dat hoe meer eggenotes stry, ongeag hul 
styl van rusie, dit waarskynliker is dit dat hulle uiteindelik sal skei  
(Richard Morin, “What’s Fair in Love and Fights?” Washington Post 
Weekly, 7 Junie 1993, bl. 37). Konflikte verlaag respek en kan wrokke 
laat opbou. ’n Argument kan verander in die katalisator vir ’n egskeiding.

Hoeveel konflik kan ’n verhouding weerstaan? Een metingsmetode, 
wat 90 persent akkuraatheid beweer in die voorspelling watter huwelike 
sal slaag en watter sal misluk, is gebaseer op die persentasie positiewe 
kommentaar teenoor negatiewe kommentaar tussen eggenote. Onder pas-
getroudes het navorsers bevind dat eggenote wat uiteindelik sou saambly, 
vyf of minder kritiese opmerkings uit elke 100 opmerkings oor mekaar 
gemaak het. Pasgetroudes wat later geskei het, het 10 of meer kritiese op-
merkings uit elke 100 gelewer (Joanni Schrof, “A Lens on Matrimony,” 
U.S. News and World Report, 21 Februarie 1994, bl. 66-69).

Aangesien geen twee mense, selfs gelukkig getroudes, oor alles saam-
stem nie, is om te leer hoe om verskille op te los ’n belangrike deel om 
respek te handhaaf. Hier is ’n paar beginsels wat paartjies moet volg:

• Praat sake uit. Maak beurte om u oortuigings en kommer uit te 
spreek op ’n vriendelike manier, sonder om julle stemme te verhef 
(Spreuke 15:1). Deur te weier om oor probleme te praat, los nie prob-
leme op nie. Leer om u opinies op ’n nie-veroordelende manier uit  
te spreek.

Respekteer verskille in u maat. Aangesien God mense met ’n wye  
verskeidenheid persoonlikhede geskape het, moet ons die verskillende 
perspektiewe waardeer. Selfs die stappe wat ons neem om God se voor-
skrifte na te kom, kan verskil van persoon tot persoon (2 Petrus 3:9).

• Soek ’n wen-wen oplossing. Soek waar moontlik oplossings vir prob-
leme wat vir albei partye aanvaarbaar is (Filippense 2:4). Indien moont-
lik, moet u twee wenners hê eerder as ’n wenner en verloorder. Ons moet  
soms gewillig wees om toe te gee solank as ’n keuse of aksie nie in stryd 
is met God se opdrag nie (Matteus 5:9; 1 Korintiërs 6:7).

Paulus het hierdie beginsel pragtig verduidelik: “Julle moet nie elkeen 
na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want 
hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was” 
(Filippense 2:4-5).

• Vergewe. Almal maak foute. Vergewe sodat God en u eggenoot ook 
geneig is om u te vergewe (Matteus 6:15; Lukas 6:37). Sit u beste voet 
voor. Aksie volg dikwels op denke. Benader u huweliksmaat in ’n gees 
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van liefde en vergifnis en vra dat God u sal herstel tot ’n regte gesind-
heid (Psalm 51:12). In plaas daarvan dat u negatiewe emosies u regeer, 
besluit om u maat met respek te behandel (2 Korintiërs 10:5). Dikwels 
sal u emosies ooreenstem met u optrede.

• Soek hulp. As u alles toegepas het wat u weet om te doen en nog 
steeds sukkel, soek bekwame professionele hulp. Beide u en u eggenoot 
kan dalk foute begaan wat nie een van julle raaksien nie, maar wat ’n 
berader kan onderskei. Gesonde, volwasse mense is nie bang om hulp te 
soek wanneer hulle dit nodig het nie (Spreuke 4:7; 11:14).

Die waarde van spanwerk

God beoog paartjies om in harmonie te werk, te leef en te groei. In 
plaas daarvan om ’n oorlog tussen die geslagte te voer, wat moderne filo-
sofieë dikwels aanhits, leer God mans en vrouens om as ’n span saam te 
werk. “Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan 
die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-
erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie ver-
hinder mag word nie” (1 Petrus 3:7).

Deur saam te werk, kan mans en vrouens baie meer bereik as wanneer 
hulle onafhanklik werk. In die eerste eeu het Aquila en Priscilla ’n goeie 
voorbeeld gestel as ’n man-en-vrou-span wat hulself daaraan toegewy het  
om God en Sy mense te dien. Saam het hulle met die apostel Paulus as  
tentmakers gewerk in Korinte (Handelinge 18:2-3), het saam met hom na  
Sirië gereis (vers 18), het Apollos gehelp om “die weg van God meer ak-
kuraat” te verstaan toe hy nuut was in die geloof (verse 24-26) en ’n ont-
moetingsplek vir ’n kerklike gemeente in hul huis voorsien (1 Korintiërs 
16:19).

Hulle was geliefd en gerespekteer. Let op Paulus se lof vir hulle: 
“Groet Priscílla en Áquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir 
my hulle lewe gewaag het; nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al 
die gemeentes van die heidene” (Romeine 16:3-4). Hierdie paartjie het 
’n groter doel vir hul lewens gesien as om oor onbelangrike sake te 
redeneer. Hulle was lewende voorbeelde van “mede-erfgename van die 
genade van die lewe” (1 Petrus 3:7).

Wanneer mans en vrouens hulself liefdevol onderwerp aan die rolle 
wat God in die huwelik gevestig het, leer hulle hoe om hulle aan God te 
onderwerp. Intieme, liefdevolle verhoudings tussen mans en vrouens leer 
ons baie oor die verhouding van Christus tot die kerk (Efesiërs 5:32). Die 
toepassing van God se beginsels vir die huwelik skep nie net gelukkige 
verhoudings in hierdie lewe nie, maar gee ’n groter begrip van goddelike 
beginsels wat vir ewig sal bestaan.

(Om meer te wete te kom, versoek ons gratis boekie Marriage and 
Family: The Missing Dimension by enige van ons kantore of vanaf ons 
webwerf by www.ucg.org.za.)

Kinderopvoeding: Bou 
die Regte Fondasie

Daar is al talle boeke oor kinderopvoeding geskryf. Sommige 
benaderings tot die grootmaak van kinders is aan weerskante 
van die spektrum en gee botsende en teenstrydige advies. 
Waar kan ons die regte, gesonde inligting kry om ons te help 

met hierdie belangrike verantwoordelikheid?
Die Bybel het baie te sê oor hierdie allerbelangrike onderwerp, en 

ouers moet daarheen gaan vir leiding. Wat moet ons fundamentele bena-
dering wees?

Ons houding teenoor ons kinders is miskien die belangrikste oorwe-
ging in behoorlike kinderopvoeding. Het ons regtig ons kinders lief? Wys 

ons woorde en ak-
sies ons kinders dat 
ons lief is vir hulle? 
Sal ons, en maak 
ons opofferings vir 
hulle? Maak ons tyd 
om vir hulle te wys 
dat ons omgee vir 
hulle?

Daar is niks wat 
die tyd wat ons saam 
met ons kinders 
deurbring, kan ver-

vang nie. Ons tyd is ons lewe. Vir ons kinders, is ons tyd saam met hulle, 
die lewe. ’n Ouer wat sy kinders baie materiële besittings gee, maar min 
persoonlike tyd, mis hierdie belangrike punt. Kinders vergelyk nie die 
tyd wat die ouer werk om vir die gesin te voorsien met liefde vir hulle 
nie. Hulle dink dit beteken pa hou nie daarvan om tyd saam met hulle 
deur te bring nie. Ons tyd is die waardevolste geskenk wat ons vir ons 
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Die soort onderrig wat God beveel, verg veel meer as ’n 
sessie van een keer per week by die erediens. Dit moet  
’n gereelde oefening wees, die hele week lank. Sulke 
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kinders kan gee, veral tyd om dinge saam te doen en met hulle te gesels.
Sonder die grondslagbenadering van liefde, is daar weinig wat ons kan  

doen wat die gunstige resultate sal lewer wat ons wil sien—volwasse, ver-
antwoordelike en sorgsame jong mans en vroue.

Woorde en aksies laat blywende indrukke

Alle ouers raak soms gefrustreerd oor hul kinders se gedrag. Dit is 
maklik vir ’n pa of ma om die indruk te skep dat hy of sy nie lief vir die 
kind is nie. Sommige ouers, deur kwaai, gefrustreerde reaksies en kom-
mentaar, laat hulle kinders voel dat hulle waardeloos is of verag word 
deur die ouers.

Ouers moet deeglik die indruk wat hul woorde en optrede op hul kin-
ders maak, oorweeg. Hulle is dalk ontsteld oor net een negatiewe eien-
skap of optrede, maar laat die kind voel asof hy ’n totaal slegte persoon 
is. Dit is noodsaaklik dat ouers hul woede moet beheer wanneer hulle ’n 
kind reghelp en dat hulle die spesifieke gedrag, optrede of houding waar-
voor die kind betig word, heeltemal duidelik maak.

Die apostel Paulus bied hierdie opdrag vir ouers aan: “En vaders, 
moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en ver-
maning van die Here” (Efesiërs 6:4).

Met ander woorde, ouers moet seker wees dat hul kinders weet, selfs 
wanneer hulle gedissiplineer en reggehelp word, dat hulle geliefd is. Dit 
is nie te sê dat ouers nooit woede moet toon nie, maar dat dit gerig moet 
wees op die wangedrag van die kind. Dit moet altyd beheer word en 
kortstondig wees. God self word soms kwaad, maar Hy verloor nie Sy 
humeur nie, en Hy het altyd ’n regverdige doel vir Sy verontwaardiging 
en gevolglike aksies.

As kinders weet dat daar vir hulle diep omgegee word en dat kor-
reksie van hul pa of ma uit besorgdheid vir hulle is en vir hulle beswil, 
sal sulke dissipline nie hulle woede en opstand uitlok nie.

Aan die ander kant, uitlatings wat ’n kind kan beskou as om hom en 
sy karakter en houding as waardeloos te skilder, laat hom verwerp voel 
en kan uiteindelik lei tot opstandige gedrag, skadelike aktiwiteite en 
hulle kan selfs ook van die huis af laat wegloop.

As ’n ouer vir sy kind sê dat hy niks werd is nie, sal die kind dit binne-
kort begin glo en aan daardie reputasie voldoen. Om aktiewe eerder as 
passiewe liefde vir ons kinders te vertoon, moet ons opregte komplimente 
en lof betoon wanneer hulle dit verdien. Dit verseker ons kinders dat hulle 
geliefd is en waardeer word.

Ouers se verantwoordelikheid om te onderrig

’n Ander belangrike bestanddeel in die regte kinderopvoeding is die 
onderrig van regte waardes en gedrag. God beklemtoon hierdie ouerlike 
verantwoordelikheid: “En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet 

in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek 
as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” 
(Deuteronomium 6:6-7).

Dit beteken egter nie net formele onderrig in die klaskamer nie, alhoe-
wel sulke onderrig toepaslik is. Die opdrag wat God beveel, inspireer 
praktiese, grondige studie en toepassing van God se lewenswyse terwyl 
ons ons daaglikse aktiwiteite doen.

Die soort onderrig wat God beveel, verg veel meer as ’n sessie van een 
keer per week by die erediens. Dit moet ’n gereelde oefening wees, die 
hele week lank. Sulke onderrig moet ’n lewenswyse word.

Kinders sien natuurlik vinnig raak of hulle ouers beoefen wat hulle 
hul leer. Daarom is die voorbeeld van ouers die belangrikste leermeester 
van almal. Ouers moet self ook die dinge doen wat hulle die kinders leer. 
Niks is meer oneffektief as ouers wat vuil taal gebruik terwyl hulle hul 
kind vermaan wat soortgelyke taal gebruik. Hoe kan ’n ouer vir ’n kind 
verantwoordelikheid leer as sy eie optrede onverantwoordelik is en as dit 
die gesin onnodig ontstel?

Ons voorbeeld het ’n groot invloed op ons kinders. Hulle is vinnig 
om teenstrydighede op te merk. Hulle oorweeg hoe billik ons is, hoeveel 
inligting ons soek voordat ons ’n besluit neem, hoe ons hul vriende 
behandel, hoe vriendelik en eerbiedig ons met ander omgaan. Hulle kyk 
veral of ons uitleef wat ons sê—veral as ons ander mense veroordeel oor 
dieselfde kwessies.

Die behoefte aan dissipline

’n Belangrike deel van onderrig is dissipline, wat straf kan behels. Dit 
is ’n kontroversiële onderwerp in baie samelewings, met sterk menings 
aan baie kante van die saak. Sommige ouers glo in lyfstraf; ander is heel-
temal daarteen. Regerings tree ook in, met sommige lande wat so ver 
gaan as om slae of raps te verbied. Die onderwysstelsel is ’n belangrike 
bykomende faktor in hierdie voortdurende debat. Lyfstraf het feitlik 
verdwyn in baie openbare skole.

Onthou egter daar is verskillende maniere om te straf of te dissipli-
neer. Verbale regstelling, verwydering van voorregte, beperking van vry-
hede en om ekstra take by te voeg, is ’n paar. Soms werk sulke metodes 
goed, en sommige is meer effektief by een kind as by ’n ander kind. 
Party kinders is meer sensitief en reageer op vermaning. Ander benodig 
daadwerkliker stappe om die les te leer. Die resultaat is die belangrike 
ding. ’n Goddelike beginsel is om net soveel straf te gebruik as wat 
nodig is om die gewenste resultaat te bereik.

Maar soms werk nie een van hierdie metodes nie. So wat van lyfstraf?
Die Bybel leer dat lyfstraf, wat verstandig toegepas word, van pas is 

om kinders te dissiplineer: “Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy 
hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die 

Kinderopvoeding: Bou die Regte Fondasie



20 Bemeester Die Lewe  21Kinderopvoeding: Bou die Regte Fondasie

roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red” (Spreuke 23:13-14; sien 
ook Spreuke 13:24; 22:15; 29:15).

Die woord roede moenie geïnterpreteer word om enigiets te beteken 
wat ’n kind op enige manier hoegenaamd kan beseer nie. Dit impliseer 
slegs iets klein en lig wat ’n beperkte hoeveelheid pyn sal veroorsaak 
sonder beserings. Die grootte kan wissel volgens die ouderdom en 
grootte van die kind.

Toepaslike lyfstraf behels tydelike toediening van geringe pyn met die  
spesifieke doel om toekomstige onvanpaste gedrag te voorkom met die  
veel groter en langduriger ge-
volge daarvan. Hierdie geringe 
pyn, van korte duur, is niks in  
vergelyking met die lyding wat 
later mag kom as die kind se 
vernietigende gedrag perma-
nent word nie. Maar ouers moet 
sulke dissipline verstandig toe-
pas. Dit moet slegs onderneem 
word tot voordeel van die kind, 
nooit vir ’n ouer om uiting te 
gee aan onbeheerste woede nie.

Gesins- en kinderopvoeding-
skenner, James Dobson, beskryf 
die behoorlike benadering tot 
die toediening van lyfstraf: “Dit 
is moontlik … om ’n geweld-
dadige en aggressiewe kind te 
skep wat hierdie gedrag by die 

huis gesien het. As hy gereeld geslaan word deur vyandige, onbestendige 
ouers, of as hy fisieke geweld tussen woedende volwassenes gesien het, 
of as hy ongeliefd en ongewaardeer voel binne sy gesin, kan die kind 
nie anders as om te besef hoe die spel gespeel word nie … Om ’n ouer 
te wees gee u geen reg om ’n kind te klap en te intimideer omdat u ’n 
slegte dag gehad het of in ’n slegte bui is nie. Dit is omrede hierdie soort 
onregverdige dissipline dat sommige welmenende owerhede lyfstraf 
heeltemal verwerp.

“Net omdat ’n tegniek verkeerd gebruik word, is dit egter geen rede 
om dit geheel en al te verwerp nie. Baie kinders het hierdie resolusie 
dringend nodig vir hul ongehoorsaamheid. In daardie situasies wanneer 

’n kind ten volle begryp wat hy gevra word om te doen al dan nie, maar 
weier om volwassenes se leiding te aanvaar, is ’n gepaste raps die kortste 
en doeltreffendste weg na ’n gesindheidsaanpassing. As hy sy kop laat 
sak, sy vuiste bal, en dit duidelik maak dat hy nie gaan luister nie, moet 
geregtigheid vinnig en welsprekend praat. Nie net skep hierdie reaksie 
nie aggressie in ’n seun of meisie nie, dit help hulle om hul impulse te 
beheer en in harmonie te leef met verskillende vorme van welwillende 
outoriteit in die lewe” (The New Dare to Discipline, 1992, bl. 60).

Pakslae moet ’n gebeurlikheidsplan wees, nie die standaard- of enigste 
manier van straf nie. Dit moet gebruik word as ander benaderings nie 
werk nie of wanneer ’n kind buite beheer is en nie onderdanig wil wees 
nie, of as hy ’n opstandige gees openbaar. Pakslae is nie van pas as hulle 
per ongeluk melk mors of ’n C op ’n skoolrapport kry nie. Dit moet ook 
nie die oorheersende middel word in kinderopvoeding nie.

Dr Dobson sê: “Na my mening behoort slae … gereserveer te word vir 
die oomblik wanneer ’n kind (tussen die ouderdom van agtien maande en 
tien jaar oud) uitdagend vir ouers sê, ‘Ek sal nie!’ of ‘Bly stil!’ Wanneer 
jongmense hierdie soort parmantige opstandigheid wys, moet u bereid 
wees om onmiddellik op die uitdaging te reageer” (Dobson, bl. 20).

Neem ’n wenk uit God se dissipline

Dink daaraan dat God Christene uit liefde tugtig. Let op na Hebreërs 
12:5-11: “En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as 
seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en 
beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig hom 
wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 

“As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want wat-
ter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtig-
ing is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie 
seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en 
ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van 
die geeste onderworpe wees en lewe nie? 

“Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; 
maar Hy tot ons beswil, sodat ons Sy heiligheid kan deelagtig word. Nou 
lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is nie, 
maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtig-
heid vir die wat daardeur geoefen is”

In die voorafgaande uittreksel uit Hebreërs word Spreuke 3:11-12 aan-
gehaal, waarin God se regstelling van ons as Sy kinders met menslike 
ouers vergelyk word, wat hul kinders dissiplineer uit liefde en besorgd-
heid vir hulle.

Hierdie verse leer ons verskillende belangrike beginsels rakende dis-
sipline. Van hulle leer ons (1) God dissiplineer in liefde, (2) dissipline is  iS
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nie verwerping nie, maar deel van ons volwassenheid en groei, (3) dis-
sipline kweek respek, en (4) dissipline lewer goeie vrugte en geregtigheid.

Die Griekse woord vir “dissipline” in die gedeelte in Hebreërs sluit in 
die konsepte van onderwys en opleiding, korrektiewe leiding en korrek-
tiewe straf. Behoorlike kinderopvoeding behels al hierdie elemente van 
opleiding.

’n Ander Bybelse beginsel wat ouers moet oorweeg wanneer hulle  
dissipline oorweeg wat geskik is vir hul kinders, word deur die apostel 
Paulus uitgespreek: “Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat 
oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die 
wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, 
die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oor-
deel ontvang” (Romeine 13:1-2).

Ouers moet verstaan dat sommige dissiplinêre praktyke wat in die 
Skrif aanbeveel word, deur plaaslike, staats- of nasionale wette beperk 
kan word.

’n Seën en verantwoordelikheid

God se Woord sê vir ons kinders is ’n geskenk, ’n seën van Hom. Om 
’n ouer te wees is miskien die grootste verantwoordelikheid wat ons in 
hierdie lewe kan hê, en dit kan die grootste beloning oplewer.

Ons kan ons seuns en dogters baie dinge leer, maar ons kan ook baie 
by hulle leer oor die lewe en verhoudings. As ons effektief is in ouerskap, 
kan hulle ons selfs oortref en meer bereik as ons. Dit is waarlik ’n eer 
aan elke ouer en ’n waardige doel.

(Vir meer inligting, laai af of versoek ons gratis boekie Marriage and 
Family: The Missing Dimension van enige van ons kantore of vanaf ons 
webwerf by www.ucg.org.za. Ons gratis artikel, Successful Parenting is 
ook beskikbaar vir aflaai by https://www.ucg.org/reprints.)

Vind die Weg na ’n 
Gelukkige Gesin
Liefdevolle gesin is een van die grootste seëninge van ’n ge-
lukkige, vervulde lewe. Niks is beter as om na ’n huishouding 
te kom wat gevul is met liefde, kinders en ’n gelukkige huwelik 
nie. Al het ons ’n baie goeie werk sal ons ’n groot leemte in 

ons lewens ondervind sonder ’n suksesvolle gesins-lewe.
In die breedste sin is ons gesin nie net ons eggenoot en kinders nie, 

maar ouers, ooms, tantes, niggies, nefies, en ander—almal lede van ons 
uitgebreide familie. Om ’n goeie verhouding met almal in u gesin te hê  

is ’n wonderlike seën.
Om uit te vind hoe 

ons ons gesinsverhou-
dinge kan laat werk,  
laat ons kyk hoe die in-
stelling van die gesin 
begin het.

Kort nadat God die 
eerste man, Adam, ge-
skape het, het Hy gesê: 
“Dit is nie goed dat 
die mens alleen is nie. 
Ek sal vir hom ’n hulp 
maak wat by hom pas” 

(Genesis 2:18). Adam was onvolledig. Dus het God ’n vrou geskep, Eva, 
om sy lewensmaat te wees.

God het mans en vroue geskape om mekaar aan te vul, nie om mee 
te ding met mekaar nie. Hy het hulle geskep om saam te werk, binne die 
huwelik, om gesinne te vorm en die aarde te bevolk.

Sleutels tot geluk

God het nie die gesinsverhouding geskep en ons dan gelos om blinde-iS
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Dit is maklik om te vergeet dat kinders ’n seën van God is. 
Die lewe is baie meer vervullend wanneer ons tyd neem 
om die eenvoudige dinge rondom ons raak te sien en 
hulle te waardeer.
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lings te struikel om die beste manier te probeer vind om dit te laat werk 
nie. Die sleutels vir gesinsgeluk en sukses word in die Skrif geopenbaar. 
Wanneer ons hierdie instruksies volg, word baie van die twis wat so ge-
reeld in gesinne voorkom, uitgeskakel.

Een van die sleutels wat God gee, is dat die huwelik ’n lewenslange 
verbintenis is. Toe hy oor egskeiding gevra is, het Jesus Christus geant-
woord: “Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die 
begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal 
die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee 
sal een vlees wees” (Matteus 19:4-5).

Jesus het getoon dat die huwelik deur God ontwerp is as ’n heilige kon- 
trak, ’n verbond tussen ’n man en vrou (Maleagi 2:14)—’n ooreenkoms 
wat nie gebreek mag word nie.

Geluk kom nie per ongeluk nie. Ons is die meeste tevrede as ons iets 
doen wat ons glo belangrik is. Dit is die geval met die gesin. God het 
hierdie instelling geskep sodat ons baie lesse kon leer om ons potensiaal 
bereik in Sy gesin (2 Korintiërs 6:18; Hebreërs 2:10-11; 1 Johannes 3:2).

God gee instruksies oor hoe ’n gesin moet funksioneer. In die Vyfde 
Gebod Hy sê vir ons: “Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng 
mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee” (Eksodus 20:12).

Ons moet altyd ons ouers eer. In ons jeug moet ons hulle eer deur eer-
biedige gehoorsaamheid. Wanneer hulle oud is, moet ons hulle eer met 
besoeke, gereelde kommunikasie en respek en deur toe te sien dat daar 
aan hulle materiële en emosionele behoeftes voorsien word.

God belowe ’n spesiale seën vir mense wat hierdie gebod nakom. Let 
op die beloning vir die eer van ons ouers: “dat jou dae verleng mag word 
in die land wat die Here jou God aan jou gee” In Efesiërs 6:2 beskryf die 
apostel Paulus hierdie opdrag as “die eerste gebod met ’n belofte.”

’n Ander seën as gevolg van ’n gesin is kinders. Psalm 127:3-5 sê vir 
ons: “Kyk, seuns is ’n erfdeel van die HERE; die vrug van die moeder-
skoot is ’n beloning. Soos pyle in die hand van ’n held, so is die seuns van 
die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle 
sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.”

Of dit ouers is wat hul vir die eerste keer verwonder oor die wonder 
van die lewe, ’n ouma wat haar eerste kleinkind met trots vashou of ’n 
oupa wat bal speel saam met sy kleinkind in die agterplaas—almal ont-
dek dat hulle kinders ’n Godgegewe bron van vreugde is.

Dit is maklik om te vergeet dat kinders ’n seën van God is. Te dikwels 
dink ons dat om pret te hê is om ’n eksotiese vakansieplek te besoek, 
opwindende mense te ontmoet of ’n skouspelagtige gebeurtenis te sien. 
Tog leer ons uiteindelik dat die lewe baie meer vervullend is as ons tyd 
neem om die eenvoudige dinge rondom ons raak te sien en te waardeer.

Geluk begin tuis

Ongelukkig is ons moderne leefwyse geneig om gesinne van mekaar 
te skei. Kleinkinders woon dikwels ver van hul grootouers af. Jong-
mense is geskei van hul tantes, ooms en niggies. Gereelde besoeke en 
telefoonoproepe kan help om die afstand te verklein en ons in kontak te 
hou met ander lede van ons gesin, maar hierdie maatreëls is nie altyd 
voldoende nie.

Om gelukkige, stabiele uitgebreide gesinne op te bou, verg moeite. 
Galasiërs 6:7 verduidelik dat ons maai wat ons saai. ’n Behoorlike funk-
sionerende gesin verg baie werk, net soos dit moeite verg om ’n loopbaan 
te begin, ’n huis te bou of ’n land te ploeg.

Ons verdien gewoonlik voordele in verhouding tot die moeite wat ons 
doen. As ons ’n huis begin bou, maar nie van goeie gehalte materiaal en 
goeie vakmanskap gebruik maak nie, sal ons huis nie veel waarde hê nie. 
Ons families is dieselfde. As ons moeite doen en omgee vir hulle, dan sal 
ons kan voordeel trek uit gesonde verhoudings. Aan die ander kant, as 
ons nie baie tyd en moeite in ons gesinne belê nie, kan ons nie veel ver-
wag in ruil daarvoor nie.

Kom ons kyk na ’n paar beleggings wat ons kan maak om die mees 
positiewe omgewing vir ons gesinne te skep.

Tyd: ’n kosbare kommoditeit

Om tyd saam te spandeer is belangrik vir mense in enige winsgewende 
en behoorlike verhouding. Die baie druk en eise op ons tyd neig om ons 
gesinne verder uitmekaar te trek eerder as om hulle saam te bind. Som-
mige ouers vind dit moeilik om elke dag meer as ’n paar minute te span-
deer saam met hul eggenote en kinders.

Dit is algemeen om mense te hoor kla oor hul gebrek aan tyd. Tog 
vind ons blykbaar tyd vir die dinge wat ons regtig wil doen.

Hoe belangrik is u gesin? Is dit ’n hoë prioriteit vir u? Wanneer ons  
onsself hierdie vraag afvra, kan ons dalk sien dat daar ’n behoefte is om 
ons prioriteite te herrangskik. Miskien moet u tyd maak vir u gesin.

As familielede in dieselfde omgewing woon en die toewyding deel 
om die gebooie van God te gehoorsaam, het hulle ’n spesiale geleentheid 
om tyd saam deur te bring terwyl hulle God aanbid. Die Vierde Gebod 
gee ons opdrag “gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig” (Eksodus 20:8). 
Alhoewel een van die mees geïgnoreerde wette van God, gee die Sab-
batsgebod gesinne baie geleenthede wanneer hulle dit saam waarneem. 
(Om te leer hoe om in u week tyd te vind om godvrugtig geestelike 
waardes in aanmerking te neem, moet u meer leer oor God se weeklikse 
Sabbat. Vra ons gratis boekie Sunset to Sunset: God’s Sabbath Rest.)

Die Sabbatgebod is vandag belangriker as ooit as gevolg van ons besige 
skedules. Dit is ’n dag waarop familielede saam kan aandete eet, miskien 
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tyd neem vir ’n wandeling en, bo alles, saam God aanbid. Deur te belê 
in tyd saam met u naasbestaandes op die Sabbat kan u verhouding met 
hulle verbeter, hulle die waardes van God leer, en word u gesin deur 
ewige geestelike beginsels saamgebind.

Benewens die Sabbat, is daar ook ander tye en aktiwiteite, soos uit-
stappies, vakansies en vakansiedae, wat maniere bied vir gesinslede om 
tyd saam te spandeer. Sulke tye bied ouers geleenthede om met hulle 
kinders te gesels, om uit te vind wat hulle oor die lewe dink en te leer 
van hulle hoop, drome en frustrasies. Dit is ook ’n tyd vir kinders om 

hulle ouers te 
begin vrae vra 
oor die lewe. 
Wanneer ’n gesin 
baie ure saam in 
’n motor is, kan 
ouers daardie 
tyd gebruik om 
met hul kinders 
te kommunikeer 
en sodoende hul 
gesinne nader aan 
mekaar te bring.

’n Bron van ondersteuning

Daar is altyd tye waar dinge verkeerd loop. Wanneer moeilike tye 
kom, kan die gesin kragtige ondersteuning bied. Prediker 4:11-12 wys op 
die voordeel van ondersteuning: “Verder, as twee bymekaar lê, kry hulle 
warm; maar hoe kan een allenig warm word? En as iemand die een aan-
val, kan altwee hom teëstand bied; en ’n driedubbele lyn word nie gou 
verbreek nie.” Watter beter fisieke, emosionele en selfs geestelike onder-
steuning kan ’n mens hê as ’n liefdevolle gesin wat hulp verleen aan ’n 
geteisterde lid?

Paulus het die gemeente in Tessalonika vermaan, “Sorg dat niemand 
’n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, 
teenoor mekaar sowel as teenoor almal” (1 Tessalonisense 5:15). Bystand 
deur die gesin is die eerste bron van hulp as daar probleme ontstaan. As 
’n familielid siek word of ’n werk verloor, kan ’n ondersteunende gesin 

help. Gesinslede kan hom aanmoedig om nie moed te verloor of té mis-
moedig te word nie.

’n Probleem tydens Jesus se aardse bediening was die ondersteuning  
van gesinne. Christus het die Fariseërs getugtig en vir hulle gesê dat hulle 
moet sorg vir ouer, behoeftige familielede. “En Hy sê vir hulle: Julle ver-
staan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering 
te onderhou. Want Moses het gesê: Eer jou vader en jou moeder; en: Hy 
wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: As ’n 
mens aan vader of moeder sê: Enige voordeel wat u van my mag geniet, 
is korban, dit is ’n offergawe—dan laat julle hom nie meer toe om iets vir 
sy vader of sy moeder te doen nie” (Markus 7:9-12). Hy het dit duidelik 
gemaak dat die gesinslede ’n verantwoordelikheid het om bejaarde ouers 
te versorg.

Een manier om bejaarde ouers te ondersteun, is om gereeld in kontak 
te bly met hulle. Briewe en telefoonoproepe om te hoor hoe dit met hulle 
gaan, is ’n goeie begin. Dan moet ’n mens die hulp opvolg soos nodig. 
Die beginsel van bystand is ook van toepassing op ander gesinslede wan-
neer hulle in nood is.

Tradisioneel gesproke

Tradisies help gesinne om te funksioneer en nader aan mekaar te 
groei. Ons het alreeds genoem dat gehoorsaamheid aan die Vierde 
Gebod (om die Sabbat te heilig) kan help om sterker gesinne te maak. 
Behalwe die Sabbat en bybelse feesdae, bied ander tradisionele tye om 
bymekaar te kom—soos herdenkings—belangrike geleenthede om ver-
houdings te ontwikkel. (Om die betekenis van die bybelse Heilige Dae te 
verstaan, versoek gerus God’s Holy Day Plan: The Promise of Hope for 
All Mankind.)

Jesus Christus moedig ons ook aan om gasvryheid aan ander buite ons 
onmiddellike gesinne te betoon: “En Hy sê ook vir die man wat Hom 
genooi het: Wanneer jy ’n môre- of middagete gee, moenie jou vriende 
nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie 
miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Maar 
wanneer jy ’n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, 
en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want 
dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges” (Lukas 
14:12-14).

Die behoefte aan reëls

Ons leef in ’n era wat baie van die reëls—die standaarde en tradisies 
—verwerp het wat eens die samelewing regeer het. Die gevolge? Jong 
mense het nie die riglyne om hulle te help om volwasse en verantwoorde-
like volwassenes te word nie. Al te veel dwaal in die strate sonder die 
reëls wat behoorlike gedrag definieer.iS
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Vind die Weg na ’n Gelukkige Gesin

Die Sabbat is ’n dag waarop familielede saam kan aand-
ete eet, miskien tyd neem vir ’n wandeling en, bo alles, 
saam God aanbid.
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Kinders het grense en reëls nodig. Hulle moet weet wat van hulle ver-
wag word. Spreuke 29:15 sê vir ons, “Die roede en die bestraffing gee 
wysheid; maar ’n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder 
in die skande.” Kinders en tieners sal moontlik nie die regstelling en 
reëls waardeer wanneer hulle jonk is nie; maar wanneer hulle ouer is, sal 
hulle die wysheid van ouers sien en dankbaar wees dat hulle behoorlike 
leiding gegee het.

Dr Ross Campbell verstaan die belangrikheid van reëls in kinders se 
ontwikkeling. In sy boek, How to Really Love Your Teenager, skryf hy: 
“Tieners op ’n sekere vlak van bewussyn besef dat hulle die leiding en 
beheer van hul ouers nodig het. Hulle wil dit hê. Ek het so baie tieners 
gehoor sê dat hul ouers nie van hulle hou nie omdat hulle nie streng of 
ferm genoeg is nie. En so spreek baie tieners hul dank uit en liefde teen-
oor ouers wat hul sorg en besorgdheid getoon het deur hul leiding en 
beheer” (1988, bl. 77).

Reëls en riglyne is goed vir kinders. Dit laat hulle besef wat van hulle 
verwag word. Dit identifiseer die regte gedragstandaarde.

Verantwoordelike ouers wat hulle kinders liefhet, sal die reëls wat 
hulle neerlê, noukeurig oorweeg. Dr Campbell vra: “Moet u hulle billik, 
liberaal en redelik maak? Of moet u baie streng wees? Dit is belangrik 
om te onthou dat die normale tiener u perke of reëls sal toets en soms 
selfs sal verbreek. Gesonde verstand dui dan daarop dat omdat dit by die 
meeste tieners natuurlik is om u uit te daag en/of reëls te breek, maak nie 
saak hoe streng of redelik hulle is nie, is die sinvolle ding om die reëls 
aanvanklik redelik streng en beperkend te maak” (ibid., bl. 76).

Later, terwyl kinders meer volwasse word en verantwoordelike gedrag 
toon, kan die reëls verslap word waar en wanneer toepaslik.

Die Bybel sê vir ons dat kinders ook ’n verantwoordelikheid het.  
Paulus het geskryf, “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in 
die Here, want dit is reg” (Efesiërs 6:1). Ideaal gesproke sal jongmense 
God se instruksies by hulle ouers leer.

Natuurlik is kinders geneig om reëls te toets. Soms sal hulle selfs 
besluit dat hulle beter weet as hul ouers. As dit gebeur, moet ouers die 
tyd neem om te verduidelik waarom daar sekere reëls bestaan. Byvoor-
beeld, as ’n jongeling of tiener geneig is om nie ’n veiligheidsgordel te 
dra as hy in ’n motor ry nie, verduidelik aan hom die rede waarom u een 
dra: sitplekgordels red gewoonlik lewens en voorkom ernstige beserings 
in geval van ongelukke. As kinders in veiligheidsgordels geplaas word as 
hulle jonk is, sal hulle die gewoonte ontwikkel om vas te gordel en sal 
dit waarskynlik nie verontagsaam wanneer hulle ouer word nie.

Liefde: die blywende bestanddeel

Liefde is die belangrikste bestanddeel in enige suksesvolle gesin. As 
gesinslede lief is vir mekaar, sal hulle meer verdraagsaam en vergewens-

gesind wees, en hulle sal bereid wees om swakker lede van die gesin te 
ondersteun.

Die apostel Paulus beskryf die kenmerke van ware liefde, die onself-
sugtige besorgdheid oor ander mense: “Die liefde is lankmoedig en 
vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is 
nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang 
nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor 

die ongeregtigheid nie, 
maar is bly saam met die 
waarheid. Dit bedek alles, 
glo alles, hoop alles, 
verdra alles (1 Korintiërs 
13:4-7).

Liefde is veral belan-
grik binne die gesins-
struktuur. Dit gee ons 
leiding wanneer ons won-
der hoe ons ’n familielid 
moet behandel. Liefde 
beteken om dissipline toe 

te pas indien nodig. Hierdie soort liefde vereis ouerlike moed en self-
dissipline—dieselfde eienskappe wat ons graag wil sien in ons kinders.

Samelewingsveranderings het die gesin ernstig bedreig. Sommige 
wonder of die gesinsstruktuur kan oorleef. Baie kragte werk voortdurend 
daaraan om hierdie basiese bousteen van die samelewing te bedreig en te 
ondermyn.

Daar is baie wat u kan doen om u gesinslewe te laat werk, om te help 
verhoed dat u gesin een van die ongevalle word. U kan help om u gesin 
’n veilige hawe vir sy lede te maak, ’n hawe van die storms van die lewe 
in ’n moeilike wêreld. Om seker te maak dat u gesinslewe floreer pas hier- 
die beginsels (en nog vele meer) toe wat in die Bybel gevind kan word.

(Om meer te wete te kom, versoek ons gratis boekie Marriage and 
Family: The Missing Dimension by enige van ons kantore, of vanaf ons 
webwerf by www.ucg.org.za).
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Ons leef in ’n era wat baie van die reëls—die standaarde 
en tradisies—verwerp het wat eens die samelewing re-
geer het. Die gevolge? Jong mense het nie die riglyne 
om hulle te help om volwasse en verantwoordelike vol-
wassenes te word nie.
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Die Belangrikheid van 
Regte Vriendskappe

Sommige mense verkies om alleen te wees. Maar die meeste wil 
by ander mense wees. Verhoudings en sosiale verkeer is vir hulle 
belangrik. Hulle wil vriendskappe hê en onderhou. 

Vriendskap is deel van God se lewenswyse. Sy Woord het  
baie te sê oor vriendskap. Trouens, God self beklemtoon Sy sterk be-
geerte vir verhoudings en vriendskappe. Jesus Christus, wie een is in 
verstand en gees met die Vader, sal met die kerk trou. Dit impliseer ’n 
uiters noue verhouding sowel as ’n vriendskap. ’n Belangrike grondslag 
vir God se plan is gesonde, sterk, noue verhoudings.

Die Skrif verwys na Abraham en Moses as vriende van God (Eksodus 
33:11; Jakobus 2:23). Jesus het goeie vriende gehad. Alhoewel die dis-
sipels Sy naaste vriende was, het hy vriendelike verhoudings met ander 
gehad, insluitend tollenaars. Hiervoor is Hy deur ander veroordeel (Mat-
teus 11:19). Een van die tollenaars, Matteus, het selfs ’n dissipel geword 
(Matteus 9:9-13).

Hierdie voorbeelde illustreer dat dit nie verkeerd is om vriende te hê 
wat nie Christelik is nie. Johannes, ’n ander dissipel en ’n goeie vriend 
van Jesus, beskryf die gevaar wat ons in gedagte moet hou: “Moenie die 
wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld 
liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in 
die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van 
die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is 
uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy 
wat die wil van God doen, bly vir ewig” (1 Johannes 2:15-17).

Ons moet ’n behoorlike balans handhaaf. Ons moet mense in die wêreld 
help—in die samelewing—sonder om deel te word van die lewenswyse 
van die wêreld.

Onder die dissipels het die Verlosser blykbaar veral na aan Johannes 
gevoel. Hy het selfs hierdie dissipel opdrag gegee om vir Sy moeder, 
Maria, te sorg, na Sy dood. Alhoewel Jesus ’n vriend was vir baie, lyk dit 
asof Hy ’n spesiale affiniteit vir Johannes gehad het.

Johannes se sendbriewe berus op liefde as ’n hooftema. Aangesien 
God liefde is en die Seun van God soos Sy Vader is (Hebreërs 1:3), is dit 
miskien die rede waarom Jesus ’n spesiale affiniteit vir Johannes gehad 
het. As ons die voorbeeld van Christus volg, kan ons sien dat dit nie ver-

keerd van ons is om hegte vriende te hê nie, solank dit ons nie verhinder 
om ander te help en ’n positiewe verhouding met hulle te hê nie.

Mense kan soveel doeltreffender, soveel meer gebalanseerd en soveel 
wyser wees, as gevolg van die ontwikkeling en instandhouding van ge-
sonde vriendskappe. Die Woord van God ondersteun hierdie benadering. 
Die boek Spreuke is vol wyshede oor aspekte van vriendskap. Spreuke 
fokus op die belangrikheid van die ontwikkeling van vriendskappe op 
grond van die regte redes. Spreuke 19:4-6 sê byvoorbeeld: “Goed bring 
baie vriende aan, maar die arme word deur sy vriend verlaat. ’n Valse 
getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuens uitstrooi, sal nie vrykom 
nie. Baie soek die guns van die edele, en die man van geskenke het ’n 
hoop vriende.” 

Salomo het opgemerk dat baie mense vriende maak vir onderliggende 
motiewe, soos wat ’n vriend vir ons kan doen. Maar ’n ware vriend is een 
wat opofferings sal maak vir sy broer, nie een wat sy broer vir wins sal 
opoffer nie. ’n Ware vriend sal nie net vriendelik wees as alles goed gaan 
nie, maar sal jou te alle tye liefhê, ook in tye van teenspoed (Spreuke 
17:17).

’n Ware vriend is diep verbind tot ’n verhouding. Let op Jesus Christus 
se beskrywing van hierdie verbintenis: “Groter liefde het niemand as dit 
nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee” (Johannes 15:13). Jesus het 

dit nie net gesê nie, Hy het dit uitgeleef. Dit is nogal ’n uitdaging vir ons 
om hierdie wonderlike voorbeeld te volg.

Sommige glo dat om ’n vriend vir iemand te wees, u nooit hom sal 
weerstaan of nie met hom saamstem nie. Maar daar is tye wanneer ’n 
ware vriend vir sy broer moet sê waar hy verkeerd is. “Die wonde deur 
een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur ’n vyand is oor-
vloedig” (Spreuke 27:6).

Vriende moet mekaar help en versterk deur mekaar te help groei en 
verbeter (Spreuke 27:17). Mense doen eenvoudig baie beter deur saam te 
werk. Twee is regtig beter as een (Prediker 4:9-12).

God se manier is nie een van totale onafhanklikheid van ander nie. 
Dit is ’n interafhanklikheid—van hegte verhoudings en van saamwerk as 
’n goed opgeleide span om die doelwitte te bereik wat Hy voor ons stel. 
Ons almal moet aktief vriendskappe soek, ontwikkel en onderhou vanaf 
’n godvresende perspektief en motief. As gevolg hiervan sal ons beter 
mense wees.

Die Belangrikheid van Regte Vriendskappe

Mense kan soveel doeltreffender, soveel meer gebalan-
seerd en soveel wyser wees, as gevolg van die ontwik- 
keling en instandhouding van gesonde vriendskappe.
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Vind Sukses in U  
Werk en Loopbaan

In ’n wêreld wat die afgelope jare geweldig verander het, lyk dit asof 
min dinge so vinnig verander het soos in diensnemings en ekono-
miese situasies. 

Nie so lank gelede nie, was dit algemeen dat ’n persoon vir hom-
self ’n werk of ’n ambag leer en vir een werkgewer werk vir die duur 
van sy beroepslewe. Die meeste mense het by een onderneming begin 
werk, en dit was feitlik ’n lewenslange vennootskap. Maar nie meer nie. 
Daardie soort sekuriteit en lojaliteit—van werkgewer tot werknemer en 
omgekeerd—is ’n ding van die verlede. Dit is nou baie meer algemeen 
dat mense vir verskeie werkgewers oor ’n leeftyd werk en om baie vaar-
dighede aan te leer en verskillende soorte werk te doen gedurende hul 
loopbaan. 

In ’n toenemende mededingende wêreld van besigheidsamevoegings, 
verkrygings en bankrotskappe, is senioriteit en ervaring nie noodwendig 
gelyk aan werksekuriteit nie. Mense kan hul werk verloor deur afleggings 
en afdankings met min of geen waarskuwing nie. In baie gevorderde 
lande is hele kategorieë van poste uitgeskakel, vervang deur rekenaars 
en outomatisering, of uitgekontrakteer aan armer lande waar werkers die 
taak sal uitvoer teen ’n fraksie van die koste. 

In ’n wêreld wat so ver verwyderd is van die lewe en tye van die 
Bybel, bied die Skrif enige leiding oor hoe om suksesvol te wees in ons 
werk en loopbaan?

Veelsydigheid in ’n veranderende wêreld

Veelsydigheid is ’n sleutel tot ekonomiese oorlewing. In die afgelope 
generasies het ons al so ’n merkwaardige beweging in die rigting van 
spesialisering gesien, en dit word grootliks gedryf deur tegnologiese 
vooruitgang. Hierdie vooruitgang verander ons wêreld voortdurend deur 
nuwe besighede en werkgeleenthede feitlik oornag te skep terwyl dit net 
so vinnig ander uitgedien maak.

Wat die veelsydigheid betref, kan ons ons wêreld vergelyk met die 
Bybelse wêreld van 2,000 jaar gelede. Destyds was die meeste mense 
selfstandig en moes baie vaardighede uit noodsaaklikheid aanleer. Hulle 
s’n was nie ’n weggooigemeenskap waarin as iets gebreek het, gaan u 
eenvoudig na die winkel en koop ’n nuwe een nie. Mense het die meeste 
van die dinge wat hulle gebruik het gemaak en dit herstel wanneer nodig. 

Hulle het noodwendig baie vaardighede aangeleer om voorsiening te 
maak vir hulself en hul gesinne.

Net so moet mense vandag baie vaardighede aanleer uit noodsaaklik-
heid in ’n vinnige, snelle veranderende wêreld. Diegene wat nie leer, groei 
en verander met die tye nie bly agter en moet dan vir hulleself sorg.

Tydlose beginsels vir sukses

Alhoewel ons in ’n wêreld van konstante verandering leef, is daar 
sommige dinge wat vir duisende jare nie verander het nie. Ons wêreld  
is ver verwyderd van die een in die Bybel, maar op sy bladsye word tyd-

lose beginsels onthul wat 
vandag net so goed van 
toepassing is soos toe 
hulle duisende jare ge- 
lede vir die eerste keer 
geskryf is.

Die boek Spreuke help 
veral nie net om ons lei-
ding te gee oor hoe om 
suksesvol te wees in ons 
loopbaan nie, maar gee 
ons raad oor hoe om te 
slaag op alle lewenster-
reine. Let op hoe koning 
Salomo in die eerste paar 
verse die doel uitspreek 
van die boek Spreuke: 

“Die spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om 
wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem 
tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid; om aan 
die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg; 
laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal 
verstandige gedagtes verkry, om ’n spreuk en beeldspraak te verstaan, 
die woorde van die wyse manne en hulle raaisels” (Spreuke 1:1-5).

Eenvoudig gestel, is die boek van Spreuke ’n boek om ons wysheid  
te leer. Honderde waarnemings oor aspekte van die lewe en ons verhoud-
ings met mekaar is daarin opgeteken. Dit bied kosbare advies aan wat 
oor die eeue as waar bewys is. Kom ons kyk na sommige van die advies iS
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In ’n wêreld wat so ver verwyderd is van die lewe en tye 
van die Bybel, bied die Skrif enige leiding om suksesvol  
te wees in ons werk en loopbaan?



34 Bemeester Die Lewe  35

wat dit bied om ons te help om in ons werk en loopbane te slaag, hetsy  
of ons vir onsself werk, of vir ander.

’n Klein onderwyser uit die natuur

Salomo was ’n man met veelvuldige talente. Hy was nie net ’n be-
gaafde skrywer, onderwyser en komponis nie, maar ’n natuurstudent  
wat sy waarnemings oor die natuurlike wêreld rondom hom opgeskryf 
het (1 Konings 4:30-34). Een van sy eerste opgetekende beginsels vir ’n 
suksesvolle loopbaan, en inderdaad op alle lewensterreine, kom uit die 
waarneming van een van die kleinste van God se wesens: die mier.

“Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys! Hy wat geen 
aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, 
bêre sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer 
sal jy opstaan uit jou slaap? Nog ’n bietjie slaap, nog ’n bietjie sluimer, 
nog ’n bietjie hande-vou om uit te rus! So kom dan jou armoede soos ’n 
rondloper en jou gebrek soos ’n gewapende man” (Spreuke 6:6-11).

Salomo vertel dat ons baie kan leer oor hoe om suksesvol te wees in 
die lewe van die nederige mier. Eerstens hoef niemand die mier te vertel 
wat om te doen nie. Dit sien wat gedoen moet word en sorg daarvoor.

Enige toesighouer erken die waarde van ’n werknemer met so ’n bena-
dering—iemand wat sy werk ken, dit doen, en nie hoef herinner te word 
wat om te doen nie. Diegene wat gedurig gesê moet word wat om te doen 
is selde suksesvol omdat dit nie net die tyd en energie van hul bestuur-
ders dreineer nie, maar hulle toon min of geen inisiatief of potensiaal vir 
bevordering nie.

Die mier in Salomo se waarnemings erken instinktief die behoefte  
om voor te berei vir die toekoms. As daar geleentheid is om kos te ver-
samel, werk dit gewillig en ywerig om voorsiening te maak vir maer  
tye wat voorlê.

Net so moet ons die behoefte besef om ons voor te berei op die toe-
koms. As die omstandighede goed is, maak die beste daarvan en besef 
dat dit nie altyd so sal wees nie. Wanneer geleenthede hulself voordoen, 
moet ons leer om hulle te herken en op te tree terwyl omstandighede dit 
toelaat, anders kan hulle dalk hulself nie weer aanbied nie.

Die waarde van harde werk

Een les uit Salomo se meditasies oor die gedrag van die mier is onmis-
kenbaar: om suksesvol te wees, verg harde werk. Die mier blyk instink-
tief te weet dit moet hard werk om te oorleef. Te veel mense moet dit nog 
uitvind.

Niemand wil ’n persoon wat lui, passief en nie betroubaar is nie, en 
altyd verskonings of maniere soek om uit die werk te kom, huur nie. Sulke 
mense gee gewoonlik meer probleme as wat hulle werd is. Salomo wys 
waar sulke mense gewoonlik beland—hulle val in armoede en gebrek.

Vreemd genoeg dui die opmerkings van Salomo dat hierdie gevolge 
die lui persoon onverwags sal tref, soos ’n bandiet of rower wat skielik 
en sonder waarskuwing toeslaan. Blykbaar het sommige sulke mense 
nie die versiendheid om selfs die onvermydelike gevolge van hul luiheid 
te sien nie. Miskien het u sulke problematiese werknemers gesien wat 
hierdie pad loop, onbewus van hul gedragstekorte totdat hulle afgedank 
word. Salomo merk selfs op dat sommige mense so onbewus is van hul 
eie tekortkominge dat hulle nie ontvanklink is vir die werklikheid is nie 
(Spreuke 26:16).

Salomo voeg by dat ons uit die voorbeelde van ander se gedrag wat 
ons rondom ons sien, moet leer. Ons moet die oorsaak en gevolg daarvan 
besef, om te leer wat tot sukses lei en wat tot armoede lei: “Ek het by 
die land van ’n lui man verbygeloop en langs die wingerd van ’n verstan-
delose mens, en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy 
oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. En 
ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk, en lering aangeneem: Nog ’n 
bietjie slaap, nog ’n bietjie sluimer, nog ’n bietjie hande-vou om uit te rus; 
dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos ’n gewapende man” 
(Spreuke 24:30-34).

Die Spreuke vertel ons herhaaldelik dat, as dit by sukses kom, is daar 
nie ’n plaasvervanger vir ywerige werk nie. “In enige moeitevolle arbeid 
is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek” (Spreuke 14:23).

Soos Salomo opgemerk het, om net te praat sal niks oplewer nie. Goeie 
bedoelings is net dit—bedoelings. “Die siel van die luiaard begeer, en 
daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig” (Spreuke 
13:4). Goeie bedoelings sonder opvolgaksies bring niks nie. Regte op-
trede saam met sulke voornemens egter, betaal.

Salomo het opgemerk dat diegene wat nie wil werk nie, altyd kan vo-
rendag kom met kreatiewe verskonings. “Die luiaard sê: Daar is ’n leeu 
buitekant; ek kan in die middel van die strate gedood word!” (Spreuke  
22:13). Verskonings help ook nie om die werk gedoen te kry nie.

Ywerheid lewer dividende

Hand aan hand met harde werk is ’n eienskap waarna die Bybel gereeld 
na verwys as ywer. Ons kan dit baie dinge noem: inisiatief, motivering, 
entoesiasme, dryfkrag, versiendheid. Vreemd genoeg word die Hebreeuse 
woord wat vertaal is as “ywerig” in ’n aantal verse as skerp weergegee. 
Ons verwys vandag na iemand as skerp as ons dink dat hy intelligent, 
produktief en effektief is—met ander woorde, as hy ywerig is.

Ywer en harde werk is die teenoorgestelde van luiheid. Die vrugte van  
ywer en harde werk is ook die teenoorgestelde van die gevolge van lui-
heid. Wat sê Salomo vir ons oor die beloning van ywer—van inisiatief, 
dryfkrag en versiendheid?

“Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangar-

Vind Sukses in U Werk en Loopbaan
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beid,” skryf hy (Spreuke 12:24). Diegene wat entoesiasties en gemotiveerd 
in hul werk is, is diegene wat bevorderings en groter verantwoordelikheid 
sal kry. As u oorweeg wil word vir geleenthede vir vooruitgang, kweek 
en ontwikkel hierdie eienskappe. Doen die beste in u huidige posisie 
om aan te toon dat u ekstra verantwoordelikheid kan hanteer, en dit sal 
waarskynlik kom.

Niemand wat ’n passiewe, ongeïnteresseerde benadering tot werk het, 
behoort addisionele verantwoordelikhede of die addisionele betaling wat 
daarmee gepaard gaan, verwag nie. “Hy word arm wat met ’n trae hand 
werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk,” sê Salomo (Spreuke 

10:4). Die resultate van 
werkgewoontes wat 
Salomo amper 3,000 jaar 
gelede neergeskryf het,  
het nie verander nie.

“Alles wat jou hand 
vind om te doen, doen dit 
met jou mag, want daar 
is geen werk of oorleg of 
kennis of wysheid in die 
doderyk waar jy heengaan 
nie,” het Salomo raad ge-
gee in ’n ander Bybelse 
boek (Prediker 9:10).

Dit is inderdaad goeie 
raad. As ons ons bes doen 

met die geleenthede wat ons gegee word, sal daar meer geleenthede kom. 
As koning oor Israel het Salomo opgemerk hoe ywerige, gemotiveerde 
werknemers hoër kan vorder wanneer hulle hulself daarop toelê: “Sien 
jy ’n man wat vaardig is in sy werk—hy kan voor konings staan, hy hoef 
nie voor geringes te staan nie” (Spreuke 22:29).

Voorbereiding voor plesier

Vir veral jong mense bied Salomo raad aan wat verstaanbaar word 
wanneer ons die onderliggende beginsel toepas op ons tyd en era. “Maak 
jou werk buitekant reg, en bring dit vir jou op die land in orde; daarna 
moet jy dan jou huis bou,” het hy geskryf (Spreuke 24:27). Wat het hier-
die eienaardige raad met ons te doen?

Salomo gee ’n opsomming van ’n belangrike beginsel vir sukses. In 
die landbou-gebaseerde samelewing van sy tyd, het mense geleef—en 
soms gesterf—deur die toestand, gereedheid en produktiwiteit van hul 
lande. As hulle lande min of geen gewasse opgelewer het nie, was die 
individu of familie in diep moeilikheid. Hulle hoogste prioriteit was dus 
om die lande in ’n goeie toestand te hou sodat almal kon eet.

Salomo raai jong volwassenes aan om te begin “om eers jou landerye 
gereed te maak.” Met ander woorde, neem die stappe wat gedoen moet 
word verseker om kos op u tafel te sit. “Bou daarna jou huis,” sê hy. 
Salomo som ons basiese prioriteite vir die lewe op as, werk voor plesier.

Die moderne ekwivalent is om seker te maak dat u goed voorbereid is 
om ’n inkomste te verdien voordat u begin probeer om ’n lekker lewe te 
geniet. Doen die harde werk wat nodig is om ’n loopbaan te begin en kry 
en behou ’n goedbetalende werk. Sodra u landerye (of hul ekonomiese 
ekwivalent) gereed is—nadat u die nodige kundigheid verwerf het om vir 
u en u gesin te voorsien—kan u die tyd neem om u huis te bou—om aan 
’n huis en gesin te dink.

In ons tyd sal die strekking van daardie voorbereiding om geld te ver-
dien, wees om toepaslike geleerdheid te kry. Oor die algemeen verdien 
Amerikaners met ’n kollege graad dubbel die leeftyd inkomste as ’n hoër-
skool gegradueerde. Diegene met gevorderde grade sal baie meer verdien.

Geleerdheid is die beste belegging wat u kan maak vir u finansiële 
stabiliteit en verdienstekrag. Soos tegnologie ons wêreld transformeer, 
sal geleerdheid waarskynlik elke jaar nog belangriker word. Terselfder-
tyd beteken die konstante vooruitgang van tegnologie dat voortgesette 
opleiding—om vaardighede toe te voeg en te ontwikkel—ook van kardi-
nale belang is.

Stabiliteit en krag deur selfdissipline

Salomo vertel dat hierdie soort selfdissipline van uiterse belang is vir 
ons sukses. “’n Afgebreekte stad sonder muur, so is ’n man wat sy gees 
nie kan inhou nie” (Spreuke 25:28).

Selfdissipline is uiters belangrik om beheer oor ons lewens te verkry 
en te behou. Salomo het ’n persoon sonder selfdissipline vergelyk met 
’n stad sonder mure. In sy tyd was ’n onommuurde stad weerloos teen 
indringers, nie in staat om sy eie lot te beheer nie. Dit het hulpeloos voor 
sy vyande gestaan; as dit deur die vyand omring was, kon dit óf oorgee, 
beskermingsgeld betaal of veg en die waarskynlike bloedige gevolge ly. 
Nie een van hierdie keuses is maklik om te maak nie.

Op dieselfde manier kan ’n persoon sonder selfdissipline nie beheer 
hê oor sy eie lot nie. Sonder selfdissipline kan hy nie ’n rigting inslaan 
wat sal lei tot veiligheid en stabiliteit nie. Hy sal dikwels sy eie grootste 
struikelblok tot sukses wees as hy sy eie impulse volg van die een valse 
begin ná die ander.

Vind Sukses in U Werk en Loopbaan
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Diegene wat entoesiasties is en gemotiveerd in hul werk, 
is diegene wat bevorderings en groter verantwoordelik-
heid sal kry.
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’n Ander Bybelse skrywer se perspektief

Salomo was nie die enigste Bybelskrywer wat goeie raad vir ’n suk-
sesvolle loopbaan aangebied het nie. Die apostel Paulus bied ’n perspek-
tief aan wat ons kan help in ons werk, ongeag ons omstandighede. Hy 
beskryf vir ons die perspektief wat ’n Christen—en breër beskou enigeen 
van ons—behoort te toon ten opsigte van ons werk en ons werkgewer:

“Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam 
wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid 
van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van 
harte soos vir die Here en nie vir mense nie” (Kolossense 3:22-23; verge-
lyk Efesiërs 6:5-8).

Paulus se opdrag is eenvoudig: ons moet ons werk benader asof ons 
vir Jesus Christus self werk. Die persoon wat ons betaal hou ons dalk 
nie dop om te sien of ons ons werk doen nie, maar God hou ons dop en 
daarom moet ons altyd ons bes doen en daarna streef om Hom te behaag 
en te eer. Om anders te doen is oneerlik en ongehoorsaam aan God, en in 
wese steel en bedrieg ons ons werkgewer deur betaling te aanvaar terwyl 
die hoeveelheid en kwaliteit van ons werk nie is wat ons ingestem het om 
te doen nie.

Is u ’n winsgewende dienskneg?

Miskien is daar geen ander bybelse benadering tot sukses in u werk 
en loopbaan wat beter uitgedruk kan word as dié wat Jesus Christus self 
opgesom het nie. Hy het die verskil tussen ’n dienskneg—’n werknemer 
—wat winsgewend vir sy werkgewer is en een wat nie is nie, opgesom.

“Bedank hy [die meester] daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat 
hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het 
wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons 
het gedoen wat ons verplig was om te doen” (Lukas 17:9-10).

’n Nie-winsgewende dienskneg, soos Jesus gesê het, doen wat hy gesê 
word om te doen. Hy voldoen presies—en beswaarlik—aan sy verant-
woordelikheid. So ’n dienskneg, het Jesus gesê, is nie winsgewend nie.

Jesus het nie presies gesê wat ’n dienskneg winsgewend maak nie. Hy 
hoef nie. Sy bedoeling was duidelik: ’n Winsgewende dienskneg moet 
bo en behalwe sy plig doen. Hy moet verder gaan as wat sy meester—sy 
werkgewer—verwag.

In tye van ekonomiese onsekerheid en finansiële onstabiliteit is daar  
waarskynlik geen beter manier om u werksekerheid en groei te verseker 
as om Paulus se vermaning te volg, en vir u werkgewer te werk asof u vir 
Jesus Christus self werk. Sodoende sal u Jesus se beskrywing, van wat 
ons moet doen om werklik winsgewende dienaars te wees, vervul.

Finansiële Sekuriteit en 
Gemoedsrus

Populêre tydskrif het daarop gewys dat sommige bekendes in 
Hollywood, wat elk meer as $35 miljoen per jaar verdien, diep 
in die skuld was. In ’n koerantberig word op dieselfde manier 
berig dat ’n gewilde musikant sy finansies drasties moes heror-

ganiseer—omdat sy persoonlike uitgawes tot ’n gemiddeld van $400,000 
per week gegroei het.

Terselfdertyd is baie lande vasgevang in ernstige finansiële probleme, ten 
spyte van hul nywerheids-, bedryfs- en landbouproduktiwiteit en kennis.

Op dieselfde manier is daar ’n styging in persoonlike bankrotskappe, 
en baie gesinne skuld soveel geld dat hulle baie min hoop het om ooit 
skuldvry te wees.

Dit is ironies dat ons materialistiese wêreld, wat die verkryging van 
rykdom oor bykans alles anders ag, so swaar daardeur belas word. Dit 
is nie moeilik om te sien dat iets fundamenteel verkeerd en buite balans 
is nie. In plaas daarvan om ’n seën en bron van stabiliteit en sekuriteit 
te wees, het geld ’n vloek geword wat baie spanning en angs veroorsaak 
omdat mense nie geleer het om dit behoorlik te gebruik nie.

Die mens se fokus op materialisme

Ons leef in ’n wêreld wat nie die kennis van sy Skepper soek nie—
insluitend Sy finansiële advies. Min mense is bewus daarvan dat die 
Bybel ’n geweldige hoeveelheid inligting bevat oor hoe om rykdom te 
versamel en bestuur. God wil hê dat ons voorspoedig en gelukkig moet 
wees (3 Johannes 2), en Hy bied leiding om dit moontlik te maak.

Die meeste mense voel dat hulle op hul eie in staat is om hul persoon-
like sake, insluitend geldelike besluite en toewysings, te hanteer. Hulle 
besef nie dat hulle ’n ernstige fout hierin maak nie, en hulle sny hulself 
onbewustelik van God se guns en leiding af wat tot die geldelike sukses, 
wat hulle soek, sou lei.

Byvoorbeeld, in teenstelling met menslike geneigdheid, sê God dat ons 
nie ’n hoë prioriteit op die opbou van rykdom en materiële goedere moet 
plaas nie. In plaas daarvan, selfs al het ons fisiese behoeftes, vertel Hy 
ons dat ons geestelike waardes en doelstellings belangriker en blywender 
is en dat ons eers Sy koninkryk moet soek eerder as die dinge van hier-
die wêreld. As ons dit doen, dan beloof Hy om die fisiese benodigdhede 
te voorsien wat ons benodig (Matteus 6:19-34).

Finansiële Sekuriteit en Gemoedsrus
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Omdat mense egter van nature geneig is om so veel as moontlik vir 
hulself aan te skaf, vind baie God se benadering moeilik om te aanvaar 
en te volg. Maar as ons werklike finansiële stabiliteit en veiligheid wil 
bereik—met gemoedsrus—moet ons die belangrikheid om God eerste 
te stel, erken. Hy is immers die belangrikste bron van ons seëninge. 
Gierigheid, tesame met ’n gebrek aan dissipline en selfbeheersing, is  
die grondoorsaak van baie persoonlike en nasionale ekonomiese prob-
leme (1 Timoteus 6:10).

God se Woord waarsku streng teen hebsug. God se Tiende Gebod 
(Eksodus 20:17) verbied begeerte—om intens of obsessief iets te verlang 
wat ons nie wettiglik kan bekom of bekostig nie.

Die profeet Jeremia het die koninkryk van Juda vir sy burgers se 
hebsug beskuldig (Jeremia 22:17). Jesus Christus het gewaarsku oor die 
gevare daarvan (Lukas 12:15-34). Hebreërs 13:5 sê vir ons: “Julle gedrag 
moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het.” Te 
veel mense versuim om die gevare te herken en gee, veral wanneer dit 
buite hulle bereik is, toe aan hul begeertes en drange.

Die bron van alle rykdom

Baie mense het vergeet—of het nooit daaraan gedink nie—dat dit God 
is wat ons die vermoë gee om rykdom te verkry. Alhoewel ywerige in-
spanning ’n noodsaaklike deel vir iemand se sukses is, herinner God ons 
daaraan dat wanneer ons in ons harte sê: “My krag en die sterkte van 
my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe” moet ons “dink aan die 
HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, 
dat Hy Sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof 
het, soos dit vandag is” (Deuteronomium 8:17-18).

Soos 1 Kronieke 29:11-12 vir ons sê: “Aan U, HERE, kom toe die 
grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, 
alles in hemel en op aarde; aan U, HERE, kom toe die koningskap en die 
selfverhoging as Hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U, 
en U heers oor alles; en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om 
alles groot en sterk te maak.”

Psalm 24:1 voeg by: “Die aarde behoort aan die HERE en die volheid 
daarvan, die wêreld en die wat daarin woon.”

Hierdie verse gee ’n krities belangrike goddelike perspektief wat ons 
moet oorweeg. Dit is God wat ons ons lewens en vermoëns gee en wat die 
aarde se grondstowwe geskep het waaruit handelsware en rykdom kom.

Erken God vir Sy seëninge

Omdat God die skepper, lewensgewer en onderhouer van elke lewende 
wese is, is dit logies dat Hy die voorreg het om iets terug te vra van die-
gene wat as huurders op Sy eiendom woon. Duisende jare gelede het Hy 
die finansiële beginsel van tiendes ingestel—deur 10 persent van u wins 

aan Sy verteenwoordigers te gee—as ’n manier om Hom te erken as die 
bron van ons seëninge. Tiendes bied ook ’n manier om Sy waarheid met 
ander te deel.

Die Skrif wys ons dat die Ou Testamentiese aartsvaders Abraham en 
Jakob tiendes gegee het (Genesis 14:18-20; 28:22). God het die hele volk 
van Israel beveel om tiendes te gee (Levitikus 27:30). Jesus Christus het 
tiendes onderskryf (Matteus 23:23; Lukas 11:42).

Mense wat dink tiendes is ’n menslik beoogde skema om rykdom te 
bekom, sien nie dat hierdie finansiële praktyk deur God georden is, nie 
die mens nie, met ’n groot geestelike doel. Hulle sien ook nie in dat, om 

bereid te wees om God 
op hierdie manier te 
erken en te gehoorsaam, 
’n belangrike stap is tot 
bereiking van persoon-
like geluk en finansiële 
sukses.

God belowe materiële 
seëninge vir diegene 
wat Hom gehoorsaam 
en Hom erken met hulle 
rykdom (Spreuke 3:1, 
9-10). Deur die profeet 
Maleagi, waarsku God 

dat die weerhouding van Sy tiende neerkom op diefstal van Hom, maar 
sê Hy sal diegene wat tiendes gee seën (Maleagi 3:7-12).

God gee ons “elke goeie en perfekte geskenk” (Jakobus 1:17). Deur 
’n tiende terug te gee aan Hom, saam met offers wat ons dankbaarheid 
uitspreek, is ’n basiese finansiële verpligting. Deur God eerste te stel in u 
finansiële beplanning wys dat u prioriteite reg is en u bereid is om God 
se instruksie te volg. Die eerste tiende van ons wins is heilig vir God 
(Levitikus 27:30) en moet opsy gesit word vir Sy doeleindes en begeertes 
eerder as ons eie.

Wat is ons hoogste prioriteit?

Prediker 2:1-11 toon die nutteloosheid om wêreldse plesier, rykdom 
en materialisme te soek. Uiteindelik is sulke strewe leeg: “Mense wat iS
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In plaas daarvan om ’n seën en bron van stabiliteit en 
sekuriteit te wees, het geld ’n vloek geword wat baie 
spanning en angs veroorsaak omdat mense nie geleer  
het om dit behoorlik te gebruik nie.



42 Bemeester Die Lewe  43Finansiële Sekuriteit en Gemoedsrus

geld liefhet, kry nooit genoeg daarvan nie. Mense wat van rykdom hou, 
is nooit tevrede met hulle inkomste nie” (Prediker 5:9 Nuwe Lewende 
Vertaling).

Dit illustreer weereens die belangrikheid om die dinge van God en Sy 
Koninkryk eerste te plaas omdat hulle alleen blywende bevrediging en 
vervulling verleen.

Jesus Christus sê vir ons dat ons nie suksesvol kan fokus op, en die 
korrekte klem plaas op beide God en ‘mammon’ nie—materiële rykdom 
(Matteus 6:24). Daarom is die keuse tussen die twee belangrik.

Om ons te help om hierdie alternatiewe te oorweeg en te evalueer, het 
Jesus die waarde van elk gekontrasteer. Aardse skatte word maklik ver-
nietig of gesteel, het Hy gesê, terwyl hemelse rykdom nie kwesbaar is 
vir verlies of diefstal nie, en dit is ook meer blywend en solied (Matteus 
6:19-20).

Later het Hy hierdie tema voortgesit deur aan te toon dat te veel kom-
mer oor die sorge van die wêreld en die bedrieglikheid van rykdom die 
invloed van God se Woord kan onderdruk, deur geestelike groei en vol-
wassenheid te voorkom (Matteus 13:22).

In Matteus 19:16-26 en Lukas 12:13-34 gee Hy aanvullende voorbeelde 
van die groter belang en waarde om ons hart op geestelike prioriteite te 

rig eerder as materiële en aardse bekommernisse.

Verantwoordelikhede teenoor ander

God se Woord bied baie ander finansiële beginsels en waarhede aan 
wat ons behoort te bestudeer en volg om wysheid en leiding uit God se 
gedagtes te kry.

Goeie raad is om u belasting te betaal. Romeine 13:1-7 leer dat ons 
aan die regering se belastingvereistes moet voldoen. Sommige mense 
dink verkeerdelik dat hulle verhewe en vrygestel is van die owerheid se 
gesag, maar dit is nie wat die Bybel leer nie (behalwe in gevalle waar 
God se wette strydig is met menselike wette—kyk Handelinge 5:29).

As u nie belasting betaal nie, kan dit ernstige boetes tot gevolg hê 
omdat dit teen die wet van die land is. Jesus self het gesê dat ons belas-
ting moet betaal, maar nie dit wat ons aan God verskuldig is verwaarloos 
nie (Matteus 22:17-21). Ons moet eers dit betaal wat aan God behoort 
sowel as dit wat deur die regering vereis word.

Die apostel Paulus leer dat ons gewillig en vrygewig moet wees om by 
te dra tot die behoeftes van ander (2 Korintiërs 9:6-15). Hy versterk dit 
deur te verduidelik dat ons moet werk, sodat ons “iets kan hê om mee te 
deel aan die een wat gebrek het” (Efesiërs 4:28).

Een van die beste bronne van tydlose finan-
siële advies en leiding is die boek Spreuke. 

Alhoewel ons versigtig die hele boek 
moet lees om sy vele juwele van wysheid te 
ontdek, volg hier ’n paar van die goudklontjies 
rakende finansies en welvaart.

Spreuke 6:1-5: Moenie uself in ’n posisie 
plaas waarin u verantwoordelik is vir die finan-
siële verpligtinge van ander nie (sien ook 11:15).

Spreuke 6:6-11: Moenie lui wees nie. Werk 
terwyl u kan en spaar vir die toekoms. Moenie 
mors of verskonings maak nie (sien ook 10:4-5; 
13:4; 18:9; 20:4; 22:13; 24:30-34; 26:13-16).

Spreuke 8:18: God wil nie hê dat ons arm 
moet wees nie.

Spreuke 11:1: God haat bedrog en verlustig 
Hom in eerlikheid (sien ook 13:11; 20:10, 23).

Spreuke 11:4: Rykdom sal nie winsgewend 
wees in tye van rampspoed nie, maar gereg-
tigheid sal (sien ook vers 28).

Spreuke 11:14: Daar is veiligheid in die soeke 

na advies uit baie bronne (sien ook 13:18; 
15:22).

Spreuke 11:24-26: God seën die vrygewige 
mens (sien ook 25:21-22).

Spreuke 12:11: Maak werk ’n hoër prioriteit 
as speel (sien ook 28:19).

Spreuke 15:16-17: Dit is beter om tevrede te 
wees met min, terwyl u God vrees en gesins-
liefde het, as om voorspoed met haat, onmin 
en goddeloosheid te hê (sien ook 16:8; 17:1; 
19:1; 28:6).

Spreuke 15:27: Moenie gierig of ontvanklik 
wees vir omkopery nie.

Spreuke 16:16: Die verkryging van goddelike 
wysheid en begrip is belangriker as om rykdom 
te verkry.

Spreuke 18:10-11: Dit is beter om op God se 
mag te vertrou as geld en materiële rykdom.

Spreuke 19:17: God sal diegene wat ag gee 
op die armes beloon en seën (sien ook 28:27; 
29:7).

Spreuke 20:17: Bedrog betaal nie.
Spreuke 21:5: Ywer lei tot welvaart, haas-

tigheid tot armoede. 
Spreuke 21:6: Om rykdom te verkry deur te 

lieg lei tot vernietiging.
Spreuke 21:17: Liefde vir plesier en buiten-

sporigheid vermors bates en verhoed die bou 
van behoorlike finansiële hulpbronne (sien ook 
vers 20).

Spreuke 22:1: ’n Goeie reputasie en guns is 
belangriker as om geld te hê.

Spreuke 22:4: Rykdom en eer kom deur 
nederigheid en deur God te vrees.

Spreuke 22:7: Diegene wat skuld aangaan, 
gee ander mag oor hulle—’n waarskuwing dat 
ons ernstig moet nadink, veral om duur items 
te finansier en kredietkaart en ander skuld aan 
te gaan.

Spreuke 23:4-5: Ter wille van u gesin en lig-
gaamlike en geestelike welstand moenie soveel 
op werk fokus dat u ander belangrike prioriteite 
in die lewe verwaarloos nie.

Spreuke 27:23-27: Alhoewel welvaart nie 
blywend is nie, hou noukeurig rekening van 

u bates en finansies, sodat u oordeelkundig 
daarmee werk om te voorsien in die behoeftes 
van u gesin. Die beginsels van begroting en 
finansiële beplanning is in hierdie verse vervat 
(sien ook vers 12).

Spreuke 28:8: As rykdom verkry word deur 
buitensporige rentekoerse en afpersing, sal dit 
uiteindelik gegee word aan diegene wat die 
armes jammer kry.

Spreuke 28:20, 22: Moenie rykdom najaag 
nie. (Alhoewel dit nie spesifiek uitgespel word 
nie, waarsku hierdie vers teen loterye en ander 
vorme van dobbel sowel as duister, twyfelagtige 
en onwettige ondernemings. Straf en armoede 
sal waarskynlik diegene tref wat vasgevang 
word in sulke aktiwiteite.)

Spreuke 28:24: Betaal u skuld, veral enige 
iets wat u aan u ouers verskuldig is.

Spreuke 30:8-9: Verlang en soek na behoor-
like, gebalanseerde ekonomiese doelstellings. 
Vermy uiterstes sodat u nie óf God vergeet  
wanneer jy groot rykdom verkry óf versoek word 
om te steel vanweë dringende nood nie.

’n Bron van Tydlose Finansiële Advies
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’n Sleutel tot tevredenheid

Paulus se woorde bring ’n ongewone konsep in fokus van die doel van  
rykdom. Die meeste mense beskou werk en geld as die nodige middele 
vir die bevrediging van hul persoonlike behoeftes en begeertes, wat dik-
wels selfsugtig georiënteerd kan wees. Maar ’n regverdige standpunt om-
hels die gees van God se wet van liefde, wat besorg is oor die welsyn van 
ander benewens uself. Ons moet dit in gedagte hou wanneer ons dink oor 
hoe om geld en ander materiële rykdom te gebruik.

Deur die voorbeeld en woorde van Paulus te ondersoek sien ons dat hy 
geleer het om tevrede te wees met wat hy tydens verskillende periodes 

van sy lewe gehad het. 
(Filippense 4:11). Soms 
was dit amper niks nie.

Paulus sê vir ons dat 
“die godsaligheid saam 
met vergenoegdheid is ’n 
groot wins. Want ons het 
niks in die wêreld inge-
bring nie; dit is duidelik 
dat ons ook niks daaruit 
kan wegdra nie. Maar as 
ons voedsel en klere het, 
moet ons daarmee verge-
noeg wees” (1 Timoteus 
6:6-8).

’n Beduidende geestelike gevaar lê daarin om meer en meer te wil 
hê. Paulus erken dit: “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en 
strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat 
wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ’n wortel 
van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van 
die geloof en hulleself met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, 
vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, 
geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid” (1 Timoteus 6:9-11).

As gevolg van ’n konstante druk om te koop en elke drang te bevre-
dig, is sulke tevredenheid en fokus moeilik vir ons om te bereik. Maar 
hoe nader ons aan tevredenheid kom, hoe beter daaraan toe gaan ons 
wees. Ons moet leer om eerder op ons ware behoeftes te konsentree as 
die ligsinnige dinge wat adverteerders ons oortuig het ons nodig het.

Neem persoonlike verantwoordelikheid

Paulus het Christene aangemoedig om hard te werk, hulle met hul eie 
sake te bemoei en selfversorgend te wees (1 Tessalonisense 4:11-12). Hy 
het ’n voorbeeld gestel aan ons om ons eie las te dra en nie ander te mis-
bruik nie (2 Tessalonisense 3:7-13).

In ooreenstemming hiermee het hy opdrag gegee dat gesinne na hulle 
eie huishoudings en ouer familielede moet omsien (1 Timoteus 5:8) en 
hulle materiële seëninge met die minderbevoorregtes moet deel (1 Timo-
teus 6:17-19).

Omdat God elkeen van ons sal oordeel volgens wat ons in hierdie lewe 
doen (2 Timoteus 4:1; 1 Petrus 4:17), moet ons ons hart vestig op die in-
struksie van God en goeie dinge doen wanneer ons kan. Nie een van ons 
weet wat môre gaan bring nie, dus moet ons leer om nou die beginsels en 
onderrig hier toe te pas (Jakobus 4:13-17; 5:1-5).

’n Paar finale gedagtes

Soos ons gesien het, kan geld vir óf regte óf verkeerde doeleindes ge-
bruik word. Die uitdaging waarvoor ons te staan kom, is om te leer om 
eerste dinge eerste te stel en die finansiële beginsels wat vir God aange-
naam is, te beoefen.

Alhoewel dit verstandig is om ’n persoonlike spaarrekening as ’n buffer 
op te stel teen die onsekerhede van die toekoms moet ons nie so selfgerig 
en gierig word dat ons nie ons belangrike finansiële verantwoordelikhede 
teenoor God en behoeftiges verloor nie (kenners stel voor dat soveel as 
die ekwivalent van ses maande se inkomste opsy gesit moet word voor-
dat u in ander ondernemings belê).

Ons moet ook nooit vergeet dat dit baie makliker is om skuld te maak 
as om daaruit te kom nie. As ons skuld het, veral vir goedere wat ver-
minder in waarde wat teen ’n hoë rentekoers aangekoop word, maak ons 
onsself kwesbaar as probleme opduik. Om te betaal soos ons koop, is ’n 
soveel veiliger en soliede manier van lewe.

Wat van die koop van ’n huis? In teenstelling met die meeste vorme 
van skuld, is die koop van ’n huis oor die algemeen ’n goeie belegging 
weens die belastingvoordele en neiging om waarde te behou of selfs te 
verhoog. Maar dit is ’n reuse verantwoordelikheid en iets wat elke huis-
houding noukeurig moet evalueer op grond van sy individuele omstan-
dighede.

Hierdie siening van die Bybel se finansiële instruksies sal help om u 
inkomste met kennis en balans te bestuur, wat God sal eer en uself en die 
mensdom sal bevoordeel. (Vir ’n meer diepgaande oorsig van die inlig- 
ting oor die rykdom en finansies van die Bybel, vra vir u gratis kopie van 
die boekie Managing Your Finances. Dit is gratis op aanvraag by enige 
van ons kantore of vanaf ons webwerf by www.ucg.org.za.)

Finansiële Sekuriteit en Gemoedsrus
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Ons moet leer om eerder op ons ware behoeftes te  
konsentreer as die ligsinnige dinge wat adverteerders  
ons oortuig ons nodig het.



46 Bemeester Die Lewe  47

Sleutels tot ’n Lang, 
Gesonde Lewe

Die vordering van gesondheid in die Westerse beskawing in die 
moderne era is buitengewoon verbasend. Die lewensverwag-
ting van mense in 1870 was ongeveer 40 jaar en vandag is dit 
nader aan 80. In Westerse lande kan die gemiddelde persoon 

verwag om ongeveer twee keer so lank te leef as 130 jaar gelede.
Ons kan gesofistikeerde mediese behandelings bedank omdat hulle baie 

gedoen het om lewens te verleng en gesondheid te verbeter. Chirurgie 
bied dikwels ’n verlenge lewensduur deur ’n lewensbedreigende toestand 
reg te stel of dramaties die kwaliteit van lewe te verbeter. Liggaamsdele 
kan soms vervang word, en nuwe medisyne wis infeksies heeltemal uit.

Die meeste van die wêreld se dollars vir gesondheidsorg word bestee 
om bestaande siektes te genees. As ons nog gesonder en langer lewens 
leef, moet ons meer fokus op voorkoming anders sal, soos ons ouer word, 
die afname van die liggaam se immuniteit lei tot meer siektes. Ons kan 
hierdie daling teëwerk deur die basiese gesondheidsbeginsels te beoefen 
in sake soos dieet, oefening en hoe ons ons angs hanteer.

Daar is bewys dat basiese gesondheidspraktyke effektief is in die uit-
breiding en verbetering van die lewensgehalte. Let op hoe gedragsveran-
deringe sterftes as gevolg van hartsiektes beïnvloed het: “’n Belangrike 
studie wat toon dat die sterftesyfer as gevolg van hartsiektes gedaal het 
sedert 1963 het ook bevind dat lewensstylveranderinge in dieet en rook- 
gewoontes—eerder as nuwe mediese behandelings—vir meer as die helfte 
van die afname verantwoordelik was” (The Wellness Encyclopedia, 1991, 
bl. 1).

Kom ons kyk na sewe belangrike gesondheidsbeginsels. Die beoefen-
ing hiervan sal u help om ’n langer en gesonder lewe te lei. Hierdie be- 
ginsels word ondersteun deur uitgebreide navorsing op die gebied van ge-
sondheidsorg en deur die Bybel. Terwyl ons deur hierdie beginsels gaan 
onthou dat God wil hê dat ons produktiewe, gesonde en nuttige lewens 
moet lei (Johannes 10:10; 1 Timoteus 4:8).

U is wat u eet

Eet is een van ons aangenaamste aktiwiteite, en God het bedoel dat  
dit so moet wees. Sy skepping is gevul met ’n wonderlike verskeiden-
heid smaaklike, voedende, gesonde kosse. Dieselfde aptyte wat bydra  
tot die plesier van die lewe, kan ons egter, as dit misbruik word, siek 
maak. Benjamin Franklin het opgemerk dat, “ons moet eet om te lewe  

en nie leef om te eet nie.” Van alle gesondheidspraktyke en -gewoontes, 
is dieet die gebied waar ons onsself die meeste kan help.

Histories gesproke het die mensdom se dieetprobleme dikwels be-
staan uit ’n algemene toestand van wanvoeding en honger as gevolg  
van armoede. In die moderne Westerse wêreld is dit nie meer ’n groot 
probleem nie. ’n Groeiende probleem is egter die toenemende inname 
van gemorskos as ’n gereelde deel van ons dieet. Dit is die resultaat van  
meer gereeld uiteet en klaargemaakte verpakte kos tuis bedien. In die 
Verenigde State gaan rofweg die helfte van ’n gesin se voedselbegro-
ting nou aan wegneem kos wat geëet word; en 45 persent van die etes 

wat tuis geëet word, sluit nie 
’n enkele tuisgemaakte item 
in nie. (The Economist, 20 
Desember 1997).

Baie ander lande volg 
Amerika se voorbeeld in die 
verorbering van sulke kosse. 
Die gebruik van vooraf voor-
bereide kosse gee ons minder 
beheer oor wat ons eet, en 
baie sulke kosse word gelaai 
met vet en sout. Eetgewoon-
tes gebaseer op hierdie kosse 

“Kan hart siektes, beroertes en kanker, die sogenaamde siektes van wel-
vaart, met die aanneming van ’n hoë vet, lae oefening ‘Westerse lewen-
style’ meebring” (Newsweek, 1 Junie 1998).

Sulke dieetpraktyke veroorsaak ook gewigsprobleme. “Die mees on- 
langse amptelike syfers van die Nasionale Sentrum vir Gesondheidstatis-
tieke, wys dat meer as die helfte van alle Amerikaners nou oorgewig is 
… [en] die meeste lande volg dit na. Die vetsugstempo in Brittanje het 
meer as verdubbel sedert 1980” (The Economist, 20 Desember 1997). ’n 
Opname wat in Brittanje gedoen is, “Toon dat ’n derde van mense in die 
ouderdomsgroep 16-24 jaar, oorgewig of vetsugtig is” (The Independent, 
15 Desember 1998).

Oorgewig lewer ’n groot bydrae tot ernstige gesondheidstoestande. 
“’n Sestien-jaar lange studie uitgevoer op 115,000 verpleegkundiges, 
wat in die 14 September 1995 uitgawe van The New England Journal 
of Medicine gepubliseer was, kom tot die gevolgtrekking dat selfs ’n iS
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Daar is duidelike bewys van die effektiwiteit van basiese 
gesondheidspraktyke in die uitbreiding en verbetering 
van lewensgehalte.
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matige gewigstoename—so min soos 18 pond—andersins gesonde vroue 
onder ’n verhoogde risiko plaas vir hartsiektes, kardiovaskulêre dood, en 
kanker” (Steven Jonas, M.D., en Linda Konner, Just the Weigh You Are, 
1997, bl. 18).

Oorgewig mans is ook in gevaar. “Mans wat 30 persent oorgewig is, 
het ’n 70 persent hoër risiko om koronêre hart siektes te ontwikkel as 
dié op hul aanbevole gewigvlak” (The Wellness Encyclopedia, bl. 23). 
Oorgewig mense ly ook meer aan hipertensie (hoë bloeddruk).

Dieet en kanker

Volgens die American Cancer Society is ongeveer een derde van die 
500,000 kankerverwante sterftes elke jaar in die Verenigde State as ge-
volg van dieetfaktore. Hoëvetdiëte word verbind met ’n verhoging van 
kanker in die kolon, rektum, prostaat, endometrium en selfs die longe. 
Hoë vlakke van vleisverbruik kan vatbaarheid veroorsaak vir kolon-
kanker. “Die siekte kom tien keer meer voor in vleisetende, geïndustria-
liseerde samelewings as in die minder goedgevoerde mense wat afhank-
lik is van plantvoedsel met baie vesel” (Sherwin Nuland, How We Live, 
1997, bl. 132).

Die inname van ’n dieet ryk aan vrugte, groente, graan en boontjies 
kan die risiko van kanker verminder. Hierdie kosse is almal ryk aan vesel 
en bevat min vet. Dit bevat ook baie voordelige vitamienes en minerale.

’n Paar jaar gelede het die National Cancer Institute (NCI) ’n “vyfdag-
program” ingestel. Die idee was om almal te vermaan om ’n kombinasie 
van minstens vyf porsies vrugte en groente daagliks te eet. Die NCI glo 
dat as mense hierdie eenvoudige verandering in hul dieetgewoontes aan-
bring, sal die aantal nuwe kankergevalle dramaties verminder.

Die bewys van die voordele verbonde aan die eet van baie groente  
en vrugte is oorweldigend. “Wetenskaplikes redeneer oor baie kwessies,  
maar almal stem saam dat die verhoging van u inname van groente en 
vrugte kan help om hartsiektes, kanker en ander chroniese siektes te 
voorkom” (University of California at Berkeley Wellness Letter, Febru- 
arie 1995).

’n Gesonde dieet hoef nie smakeloos te wees nie. Let op die volgende 
beskrywing van ’n gebalanseerde, gesonde dieet: “Groente, vrugte, graan 
en peulgewasse is voorkeur kosse, aangesien dit tipies laag in vet en ryk 
in komplekse koolhidrate, dieetvesel, vitamienes en minerale is. Maar 
vleis, pluimvee, vis en suiwelprodukte bevat ook ’n magdom voeding-
stowwe. Sommige van hierdie voedselsoorte bevat baie vet, en dit moet 
ook ingeneem word—matig. Maar daar is geen rede om hulle heeltemal 
prys te gee nie” (Sheldon Margen, The Wellness Encyclopedia of Food 
and Nutrition, 1992, bl. 9).

Die dieetpraktyke wat in die Bybel weerspieël word, het baie gemeen 
met hierdie aanbeveling. “Die gewone kos van die gemiddelde Hebreër 

van die Bybeltye was brood, olywe, olie, karringmelk en kaas van hulle 
kuddes; vrugte en groente uit hul boorde en tuine; en vleis by seldsame 
geleenthede” (Fred Wight, Manners and Customs of Bible Lands, 1987, 
bl. 43).

The Bible Almanac maak ’n soortgelyke waarneming. “Groentepro-
dukte was ’n groot gedeelte van die dieet … Wanneer vleis gebruik is, 
was dit om aan vreemdelinge of geëerde gaste voor te sit. Graan was ’n 
belangrike deel van die dieet … Vrugte en vis was ’n gunsteling deel van 
die dieet” (Packer, Tenney en White, redakteurs, 1980, bl. 465).

Die dieet van Bybeltye 
was waarskynlik ’n faktor 
in die lang lewensduur van 
mense. In Dawid se tyd 
was dit blykbaar algemeen 
dat volwassenes 70 jaar oud 
geword het (Psalm 90:10). 
Baie het baie langer geleef. 
Tot 1955 was die moderne 
lewensverwagting nie 70 
jaar nie.

Die Bybel gee ook gede-
tailleerde lyste van diere, 
voëls en visse wat paslik 
of onvanpas vir menslike 

gebruik is (Levitikus 11:1-30; Deuteronomium 14:3-20). Studies het ver-
skillende gesondheidsprobleme verbind met die eet van sommige van die  
verbode items. Om sommige van die produkte op die lys te vermy, is 
duidelik ’n saak van gesonde verstand. (Om meer te wete te kom, vra u 
gratis kopie van ons boekie aan What Does the Bible Teach About Clean 
and Unclean Meats?)

Oefening vir u gesondheid

“Liggaamlike oefening het wel waarde” (1 Timoteus 4:8, Nuwe Le-
wende Vertaling). Die apostel Paulus het hierdie woorde byna 2,000 
jaar gelede geskryf. Sy waarneming word deurlopend gerugsteun deur 
mediese navorsing en moderne ervaring. Die resultate van ’n studie 
onder 10,000 mans en 3,000 vroue is gepubliseer in The Journal of the 
American Medical Association. Dit het gesê: “Daar is duidelike bewys iS
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Die inname van ’n dieet ryk aan vrugte, groente, graan 
en boontjies kan die risiko van kanker verminder. Hierdie 
kosse is alles ryk aan vesel en het min vet.
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dat liggaamlik aktiewe mense langer leef … Fiksheid het gehelp om alle 
oorsake van sterftes te voorkom, insluitend diabetes, kanker en hartsiek-
tes” (Kenneth Cooper, M.D., It’s Better to Believe, 1995, bl. 211).

Die Geneesheer-generaal van die Verenigde State het ’n verslag vryge-
stel wat lui dat “gereelde liggaamlike aktiwiteit verminder die risiko vir 
die ontwikkeling, of sterftes, van koronêre hartsiektes, nie-insulienaf-
hanklike diabetes, hipertensie en kolonkaner; verminder simptome van 
angs en depressie; dra by tot die ontwikkeling en instandhouding van ge-
sonder bene, spiere en gewrigte en help om gewig te beheer” (Morbidity 
and Mortality Weekly Report, July 12, 1996, bl. 591).

Oefening hoef nie oormatig uitputtend te wees om voordelig te wees 
nie. Selfs matige fisiese 
aktiwiteit, soos om in die 
erf te werk of tuin te maak, 
bevorder gesondheid en 
fiksheid.

Tot die aanbreek van ons 
moderne era het die meeste 
mense geoefen as deel van 
hul normale roetine. By 
die meeste beroepe was 
aansienlike fisieke aktiwi-
teit betrokke. Gesinne het 
dikwels baie van hul eie 
groente gekweek. In verge-

lyking is die meeste beroepe vandag sittend, en ons koop die meeste van 
ons kos in die supermark.

Tussen 1985 en 1990 het Amerika ’n afname in oefening van 15 per-
sent onder mense in hul 20’s gehad. Die afname onder ander ouderdoms-
groepe was omtrent die helfte hiervan (Wellness Letter, Julie 1995). “Een 
Amerikaner uit vier erken dat hy baie sittend is, en 40 persent doen selde 
oefening” (The Economist, 20 Desember 1997).

Gegewe die dolle tempo en struktuur van die moderne lewe, is dit 
moeilik om voldoende oefening te kry sonder ’n gereelde program. Hoe 
jonger u is wanneer u met ’n gereelde oefenprogram begin, hoe beter, 
maar dit is nooit te laat nie. ’n Onlangse studie bevestig dat “baie van 
die funksionele verliese wat tussen 30 en 70 jaar oud plaasvind … kan 

toegeskryf word aan ’n gebrek aan oefening” (Wellness Letter, Mei 
1995). Een manier waarop ons agteruitgaan namate ons ouer word, is 
in die verminderde effektiwiteit van die hart en longe. Deur selfs met ’n 
matige oefenprogram te begin kan hierdie agteruitgang verminder, of 
selfs gestuit, word.

Gesonde oefening kom in baie vorme voor. Hardloop, fietsry, swem 
en oefen by gesondheidsklubs of op tuisoefeningmasjiene is alles gewild. 
Alhoewel sekere koste daaraan verbonde is, hoef oefening nie duur te 
wees nie.

Goedkoop en gerieflik

Waarskynlik die goedkoopste en maklikste manier vir baie mense om 
te oefen is om te stap. Die primêre koste is ’n ordentlike paar skoene. 
Vinnig loop lewer kardiovaskulêre funksie, verhoog buigsaamheid en lei 
tot ’n langer lewe. “’n Langtermynstudie van duisende Harvard alumni 
het voorgestel dat ’n regimen van stap (gemiddeld nege myl per week) 
die lewe aansienlik kan verleng” (The Wellness Encyclopedia, bl. 252).

Vir ouer mense en diegene wat aan gedeeltelik stremmende siektes ly, 
is selfs stadig loop voordelig. Daar is ook ’n mate van aanduiding, omdat 
dit ’n gewigdraende oefening is, dat dit kan help om osteoporose by post-
menopousale vroue te voorkom.

Gewigsverlies is ’n ekstra voordeel van oefening—veral as dit gekom-
bineer word met beter eetgewoontes. Maar selfs as u nie beduidend ge- 
wig verloor nie, moenie ophou oefen nie. Dit kan wees dat u vet met 
spiere vervang, wat swaarder is as vet en in sommige gevalle is die nei-
ging om swaarder te wees as wat normaal beskou word, deels ’n funksie 
van genetika. Sulke mense trek steeds voordeel uit ’n fiksheidsprogram.

“Huidige navorsing ondersteun die gedagte dat, selfs al is u oorgewig, 
om te oefen en fiks te raak u kan help om langer te leef. In een studie, 
gedoen by die Cooper Institute for Aerobics Research in Dallas op meer 
as 25,000 oorgewig mans, het hulle aanvanklik ’n gesondheidsondersoek 
ondergaan wat ’n trapmeultoets en liggaamsvet-assessering, ingesluit het. 
Agt jaar later is hulle weer getoets, en die mans wat matig of baie fiks 
was, het ’n 70 persent laer sterftesyfer as onfikse mans getoon … Die 
gevolgtrekking was dat sterftesyfers meer beïnvloed is deur die mans se 
fiksheidsvlakke as deur hul gewig” (Jonas en Konner, bl. 41).

Tyd om te herlaai

Voldoende slaap is noodsaaklik vir goeie gesondheid. Langdurige 
slaapverlies kan baie probleme veroorsaak. Laboratorium eksperimente 
met rotte en honde het getoon dat diere sal sterf as hulle vir te lank slaap 
ontneem word. Alhoewel ons korttermyn slaapverlies kan verduur sonder 
enige ernstige gevolge, veroorsaak uitgebreide of langdurige slaapontber-
ing fisiese, geestelike en sielkundige probleme.

Sleutels tot ’n Lang, Gesonde Lewe
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Oefening hoef nie buitensporig uitputtend te wees om 
voordelig te wees nie. Selfs matige fisieke aktiwiteit, soos 
om in die erf te werk of tuin te maak, bevorder gesond-
heid en fiksheid.
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Wydverspreide gebrek aan voldoende slaap is ’n relatief onlangse ver-
skynsel. Laat in die 19de eeu het Thomas Edison die elektriese gloeilamp 
uitgevind wat ons in staat stel om feitlik nag in dag te verander en ons 
potensiaal vir produktiewe ure te verhoog. Maar sy wonderlike uitvindsel 
het beide positiewe en negatiewe gevolge veroorsaak. Baie mense beskou 
slaap as onproduktiewe aftyd. “Volgens sommige ramings slaap ons so-
veel as ’n uur-en-’n-half minder per nag as wat ons met die eeuwisseling 
gedoen het” (Newsweek, 12 Januarie 1998).

’n Aanduiding dat baie sukkel met slaap, is dat daar in 1977 drie geser-
tifiseerde slaapklinieke in Amerika was en teen 1997 het dit gegroei tot 
337. Slaapverlies kan rampspoedig wees. Die Exxon Valdez-olie-storting, 
die Tsjernobil-ontploffing, die Three Mile Island-voorval en die Challenger 
ruimtetuig-ramp is almal deels die skuld van slaperige personeel. Die 
Amerikaanse Departement van Vervoer skat dat slaperige bestuurders 
jaarliks meer as 100,000 ongelukke veroorsaak, wat lei tot minstens 
1,500 sterftes. ’n Slaperige bestuurder sal foute begaan met oordeel, en  
’n bestuurder wat aan die slaap raak agter die stuurwiel is ’n bedreiging 
vir homself en almal om hom.

Chroniese slaapverlies verminder die weerstand van die liggaam teen 
infeksie. Studies het getoon dat, wanneer gesonde mense te min slaap, 
hul liggame minder selle produseer om infeksie te beveg. “Eksperimente 
met vrywilligers het vasgestel dat twee of drie dae van slaaptekort bedui-
dende afname in verskillende aspekte van immuunfunksie laat ontstaan” 
(Paul Martin, M.D., The Healing Mind, 1997, bl. 70).

Probleme om aan die slaap te raak of aan die slaap te bly, word in-
somnie genoem. In Amerika, “volgens verskillende nasionale opnames, 
kla tussen 15 en 25 persent van die volwasse bevolking oor insomnie” 
(The Wellness Encyclopedia, bl. 421).

Daar is verskillende eenvoudige praktyke beskikbaar waardeur ons 
ons vermoë om gesonde, rustige slaap te kry, kan verbeter. Gereelde 
oefening is een. Baie beroepe wat sit behels produseer intense geestelike 
spanning. Fisiese oefening help om hierdie opgekropte spanning te ont-
laai en sodoende natuurlike moegheid te bewerkstellig wat die liggaam 
voorberei op slaap.

Dit is egter die beste om nie strawwe oefening naby slaaptyd te doen 
nie. Deur die inname van stimulante te bekamp, sal u ook help om beter 
te slaap. Dit sluit in die vermindering van kafeïen en die totale onthou- 
ding daarvan op die laaste deel van die dag. Tabak is ’n probleem omdat 
nikotien ’n stimulant is wat die metaboliese proses versnel. Swaar rokers 
slaap ligter en minder rustig (ibid., bl. 422).

As u laat in die nag werk en dan bed toe gaan en verwag om te slaap, 
kan u moontlik frustrasie ervaar. Probeer om op te hou met werk of in-
tens verstandelike aktiwiteit ongeveer ’n uur voor slaaptyd en doen iets 
ontspannends. Ander nuttige gewoontes sluit in om gereelde ure te gaan 

slaap en op te staan. ’n Warm bad voor slaaptyd kan u ook help om te 
slaap.

Wetenskaplikes weet slaap is nodig, maar hulle wonder nog steeds 
waarom dit so is. As ons slaap, stel ons liggame ’n groeihormoon vry wat 
sommige navorsers glo, gebruik word om verslete weefsel te vernuwe.

Slaap help om ons liggaam en gees te herstel. Om goed te voel en 
effektief te kan funksioneer, moet ons voldoende slaap kry. Daarsonder 
verloor ons ons konsentrasievermoë en vermoë om ingewikkelde besluite 

te maak. Moenie uself 
beroof van die slaap en 
rus wat u liggaam en 
brein nodig het nie.

Wees versigtig om 
beserings te vermy

Die meeste van die 
gesondheidsgevare 
wat ons ervaar het ’n 
geleidelike effek op 
ons. Ongelukke is ’n 
uitsondering. U kan 
ywerig en noukeurig 

wees met die versorging van u liggaam, maar as u ’n oomblik onverskil- 
lig is kan u in ’n oogwink u gesondheid onherstelbaar beskadig met ’n 
enkele tragiese ongeluk.

Om in ’n motor te ry, of te bestuur, is miskien die gevaarlikste ding 
wat die meeste mense doen. Miljoene word beseer en tienduisende sterf 
elke jaar. In 2005, volgens die VSA se National Highway Traffic Safety 
Administration, is 43,443 mense dood en 2,7 miljoen beseer in motor-
ongelukke in die Verenigde State alleen.

Die meeste ongelukke kan met omsigtigheid en veilige bestuurge-
woontes voorkom word. “As u ’n tipiese, lae risiko bestuurder is, is u 
meer as 1,000 keer minder geneig om in ’n motorongeluk te sterf as ’n 
hoërisiko-bestuurder” (Wellness Letter, April 1990).

Sitplekgordels en lugsakke red baie mense van ernstige beserings en 
lewensverlies. As almal dit net sal gebruik sal meer mense gespaar bly. 
In die Verenigde State, “maak nege-en-sestig persent volwassenes land-iS
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wyd hulle gordels vas in die voorste sitplekke, een van die laagste getalle 
van enige ontwikkelde land. Australië, Kanada en die meeste Europese 
lande het ’n gordelverbruikskoers van meer as 90 persent” (Portland 
Oregonian, 19 November 1998).

In Amerika is dit “die bestuurders wat die mees onwaarskynlikste is 
om sitplekgordels te dra, die wat dit die nodigste het; hulle is geneig om 
mans jonger as 35 te wees … en het meer motorongelukke en bestuurs-
oortredings” (Wellness Letter, Augustus 1995).

As volwassenes nie veiligheidsgordels gebruik nie, stel hulle ook kin-
ders in gevaar. Baie roekelose volwassenes sorg nie dat die kinders in 
hul sorg voldoende vasgegespe is nie. Kinders volg hul voorbeeld en dra 
ook nie hul sitplekgordels nie. As gevolg hiervan is van die 2,087 kinders 
wat in Amerikaanse motorongelukke dood is in 1997, “was ses uit tien 
van hulle nie met veiligheidsgordels of in kindersitplekke vasgemaak nie. 
Dieselfde geld vir die meer as 100,000 kinders wat beserings opgedoen 
het en wat mediese hulp nodig gehad het” (Portland Oregonian, Novem-
ber 19, 1998).

Alhoewel die beserings gewoonlik nie so ernstig is nie, word meer 
mense tuis beseer as in verkeersongelukke. In Amerika “beseer huis-
houdelike ongelukke elke jaar meer mense as motor- en werkplekonge-
lukke gekombineer” (Parade, 15 Februarie 1998). Daar word beraam dat 
90 persent van hierdie ongelukke voorkom kon word. Die belangrikste 
bronne van huisongelukke word veroorsaak deur krag-toerusting en val, 
veral van lere af.

Veral kinders is geneig tot ongelukke. Algemene oorsake van kinder-
beserings in die huis is vergiftiging, verdrinking, val, toevallige skieton-
gelukke, vure en brandwonde. Ouers moet besef die grootste oorsaak van 
verdrinking van kinders jonger as een jaar oud, is in emmers, baddens en 
toilette.

Ongelukke met speelgoed kom gereeld voor. Baie kinders besoek hos-
pitale elke jaar nadat hulle beseer is met bofbalkolwe. Jonger kinders wat 
nie fyn spierbeheer ontwikkel het nie, is vatbaar vir fietsbeserings, veral 
as hulle nie ’n valhelm dra nie. Die meeste fietsryerbeserings behels die 
kop, en drie uit vier fietsryers wat in ongelukke sterf, sterf aan kopbeser-
ings (Wellness Encyclopedia, bl. 124).

Jong kinders moet noukeurig dopgehou word om beserings te vermy, 
maar dit is onmoontlik om elke minuut oor hulle toesig te hou. Die beste 
langtermynbeskerming om u kinders te gee, is om veiligheidsgewoontes 
by hulle in te skerp namate hulle ouer word.

’n Volledige persoonlike gesondheidsorgprogram sal die waak teen 
toevallige beserings, insluit. Wyse mense is versigtig vir gevare, ter-
wyl die roekeloses in die moeilikheid in val. “’n Skrander mens sien 
die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word 
gestraf” (Spreuke 22:3).

Gevaarlike middels

Dit is buite die bestek van hierdie publikasie om die gebruik van on-
wettige dwelmmiddels in diepte aan te spreek. Oor die algemeen word 
onwettige middels so verklaar as gevolg van hul ooglopende vernietig-
ende gevolge vir die samelewing. Enigiemand wie ’n onwettige middel 
gebruik, moet onmiddellik ophou en, indien nodig, ’n behandelingspro-
gram bywoon.

Alhoewel wettig, en een van die winsgewendste kontantgewasse, 
veroorsaak tabak waarskynlik meer skade aan die gesondheid van sy 
gebruikers as enige ander middel. “Die wêreldwye verspreiding van siga-
rette lei tot ’n geskatte 3 miljoen sterftes per jaar … Teen 2020, beraam 
die Wêreldgesondheidorganisasie, sal die getal 10 miljoen per jaar bereik” 

(Carl Sagan, Billions & 
Billions, 1997, bl. 205).

Die aantal ontydige 
sterftes as gevolg van 
tabakgebruik is verbys-
terend in vergelyking 
met ander oorsake van 
vroeë dood. “As ’n ewe-
kansige steekproef van 
’n duisend jong mans 
wat rook geneem word 
op grond van aktuariële 
gegewens, kan met self-
vertroue voorspel word 
dat een van hierdie 

jong mans uiteindelik vermoor sal word, ses sal in padongelukke sterf en 
twee honderd en vyftig sal ontydig sterf as gevolg van die gevolge van 
rook” (Martin, bl. 59).

Tabak is ’n dodelike middel. Die rook daarvan “bevat meer as 4,000 
chemikalieë insluitend spoorhoeveelhede bekende gifstowwe soos sinaïed, 
arseen en formaldehied. Daar is 43 chemikalieë (karsinogene) in tabak-
rook wat kanker kan veroorsaak” (Mayo Clinic Family Health Book, 
1996, bl. 317).

Tabakgebruikers verhoog hul vatbaarheid vir talle siektes, waaronder ’n 
verskeidenheid kankers, kardiovaskulêre siektes, seksuele disfunksie en 
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longsiektes, insluitend emfiseem. “Elke jaar maak rook meer as 400,000 
Amerikaners dood, meer as wat aan die front tydens die Tweede Wêreld-
oorlog en die oorlog in Vietnam gekombineer, gesterf het” (ibid., bl. 316).

Rook verkort nie net die lewe nie, maar die nadelige gevolge ontneem 
dikwels rokers van die geleentheid om ’n volle, aktiewe lewe te leef. 
Dit is ironies omdat sigaret advertensies gewoonlik rook assosieer met 
ywerige buitemuurse aktiwiteite. Rokers wat ski, stap, swem, balspeletjies 
speel en dies meer, word gewys. Die werklikheid is dat voortgesette 
tabakgebruik die hart en longe beskadig en sodoende die roker se aktiwi-
teite verminder en voortydige veroudering meebring.

Die roker se liggaam lyk ook ouer, veral in die gesig. “In vergelyking 
met nie-rokers, is dit waarskynlik dat rokers ten minste vyf jaar ouer as 
hul verklaarde ouderdom voorkom” (Wellness Letter, April 1994). Die 
term “rokersgesig” is ’n paar jaar gelede geskep om na sekere fisiese 
kenmerke te verwys wat met rook gepaard gaan. Dit sluit in verhoogde 
verrimpeling, verkleuring van die gesig, gevlekte tande en ’n neiging tot 
skraalheid. Al hierdie dinge laat rokers ouer lyk as wat hulle is.

Longkanker was eens op ’n tyd grotendeels ’n man se siekte as gevolg 
van die groter persentasie manlike rokers, in vergelyking met vrouens. 
Die persentasie volwasse Amerikaanse mans wat rook, het van die helfte 
in 1965 afgeneem tot minder as ’n derde vandag (Mayo Clinic Family 
Health Book, bl. 316). Alhoewel dit goeie nuus is, word dit teengewerk 
deur die feit dat daar nou amper soveel vroue as mans is wat rook. As 
gevolg hiervan sterf meer Amerikaanse vroue aan longkanker as van 
borskanker. Sigaretrookers is 10 keer meer geneig om aan longkanker te 
sterf as nie-rokers. (ibid., bl. 318).

’n Soortgelyke neiging het in Brittanje ontwikkel. “Longkanker sal 
skerp daal onder mans oor die volgende twee dekades, maar verdubbel 
onder vroue. Dit kan wees omdat vroue ongeveer 20 tot 30 jaar na mans, 
wat nou vinniger ophou rook, op groot skaal begin rook het” (Daily Mail, 
25 Junie 1997).

Rook verhoog die risikofaktor geweldig vir talle kankers, insluitend 
nier en blaas. Professor Richard Peto, van Oxford, Engeland, wat sy lewe  
gewy het aan die studie om die oorsake van kanker te ondersoek, sê: 
“Rokers asem karsinogene in wat deur hul liggaam versprei. Die hele lig-
gaam word in karsinogeniese oplosmiddels gebad—hulle het karsinoge- 
niese urine. Hierdie beïnvloed die niere en die blaas” (Sunday Times Mag- 
azine, 1 Junie 1997). Rook onder die jeugdiges is ’n groot bekommernis 
in Brittanje. “’n Skokkende 43 persent jong mans en 42 persent jong 
vroue rook op die ouderdom van 20” (The Mirror, 15 Desember 1998).

Die vermindering of uitskakeling van tabakgebruik is die enigste 
beproefde manier om die gesondheidsgevare verbonde aan rook, te ver-
minder. As u ’n roker is, moet u ophou. Diegene wat nie rook nie, moet 
nooit begin nie. Rook is ’n verlore dobbelspel, en u is nie die enigste een 

wat aan die gewoonte ly nie. Tweedehandse rook plaas ander in gevaar 
en verhoog die kans op asemhalingsiektes by kinders wat blootgestel word.

Sommige meen dat dit beter is om oor te skakel na sigare, pype of 
rooklose tabak. Alhoewel hierdie produkte die hoeveelheid gifstowwe 
en karsinogene wat deur tabakgebruik in die liggaam opgeneem word 
verminder, skakel dit nie die gesondheidsrisiko’s uit nie. Enige vorm en 
hoeveelheid van tabakgebruik, is uiteindelik skadelik vir ons liggame.

Goeie nuus wat met tabakgebruik verband hou, is dat wanneer u op-
hou rook, sal u liggaam begin herstel. Byvoorbeeld, selfs langtermyn-
rokers kan hul risiko vir beroerte binne vyf jaar verminder tot dieselfde 
vlak as nie-rokers (Wellness Letter, September 1988). Aan die einde van 
vyf jaar sal u risiko vir ’n hartaanval byna dieselfde wees as by nie-
rokers. Oor verskeie jare neem die risiko van verskillende soorte kanker 
aansienlik af omdat u liggaam die skade wat deur rook veroorsaak word, 
herstel (Mayo Clinic Family Health Book, bl. 324).

Uit ’n Bybelse oogpunt is rook verkeerd, want God sê vir ons om nie 
die liggame wat Hy ons gegee het, skade te berokken nie. Ons word 
gesê: “Verheerlik God dan in julle liggaam”(1 Korintiërs 6:20). Om ons 
liggame te mishandel deur hulle aan die skadelike gevolge van tabak te 
onderwerp, oortree hierdie opdrag.

God sê ook vir ons in die eerste van die Tien Gebooie dat ons geen 
ander gode voor Hom mag hê nie (Eksodus 20:3). Ons mag niks tussen 
ons en Hom laat kom om daardie verhouding negatief te beïnvloed nie. 
As ons aan tabak (of enige ander middel) verslaaf raak, word ons slawe 
(Romeine 6:16) van ’n skadelike, verkwistende, vernietigende gewoonte 
wat ons verhinder om Hom van harte te dien (Matteus 4:10).

Gebruik en misbruik van alkohol

Anders as rook, is alkohol nie ’n gesondheidsgevaar as dit matig ver-
bruik word nie. Studies het selfs getoon dat die verbruik van alkohol in 
matigheid voordelig kan wees, veral vir die are van die hart. Maar oor-
matige drink beskadig die spier van die hartwand. Sommige navorsers, 
miskien weens die neiging van baie mense om te veel te drink, bevraag-
teken of die voordele van selfs matige gebruik, swaarder weeg as die 
risiko’s.

Sommige mense moet glad nie drink nie. Die meeste alkoholistiese 
behandelingsprogramme beveel aan dat diegene wat verslaaf is, volkome 
onthouding moet toepas. Die Amerikaanse Geneesheer-generaal se kan-
toor beveel ook onthouding aan vir alle vroue wat swanger is of swanger-
skap oorweeg.

In ’n 1998 Amerikaanse Gallup-peiling, het 77 persent van die respon-
dente aangedui dat hulle soms ’n bietjie alkohol drink. Ongelukkig het 
baie van hulle verval in alkoholmisbruik. “Alkohol is die derde grootste 
doodsoorsaak in die Verenigde State, naas hartsiektes en kanker. As ver-
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keersdoodgevalle en doodsertifikaatdiagnoses wat verband hou met alko-
holgebruik in die statistieke opgeneem is, sou alkoholisme erken word as 
ons land se grootste moordenaar” (bl. 326).

Brittanje het ’n groeiende probleem met alkoholmisbruik. “In verge-
lyking met 1950 … het die gemiddelde jaarlikse alkoholverbruik meer 
as verdubbel en so het algehele alkoholisme ook. Om oormatig te drink 
is nou die norm, nie die uitsondering nie” (The Express, 13 Julie 1998). 
“Daar word bereken dat een uit 20 mense ’n alkoholis is” (ibid. 21 Maart 
1997).

Alkoholmisbruik kan die brein, senuwees, lewer, pankreas en kardio-
vaskulêre stelsel beskadig. Oormatige drinkery word ook met kanker ge-
assosieer. “Naas kardiovaskulêre siektes is kanker die volgende grootste 
oorsaak van dood onder alkoholiste” (Mayo Clinic Family Health Book, 
bl. 329).

Die Bybel verbied nie die gebruik van alkoholiese drank nie. Dit hou 
wyn voor as bron van plesier (Psalm 104:15; Prediker 9:7) en merk op 
die voordele daarvan as dit toepaslik gebruik word (1 Timoteus 5:23). 
Wyn was gereeld tydens troues in die Bybelse kultuur bedien, en toe 
Jesus op ’n troue teenwoordig was, het hy die voorraad op wonderbaar-
like wyse aangevul toe dit opgeraak het (Johannes 2:1-10).

Die Bybel gee egter sterk waarskuwings oor die misbruik van alkohol 
(Spreuke 20:1; 23:1; Efesiërs 5:18). Geen dronkaard sal toegelaat word in 
die Koninkryk van God nie (1 Korinthiërs 6:10). Misbruik van alkohol is 
’n bedreiging vir u geestelike en liggaamlike gesondheid.

Die invloed van ’n positiewe lewensbeskouing

Die idee dat positiewe gedagtes en emosies fisieke gesondheid bevorder, 
en dat negatiewes dit afbreek, was lank ’n beginsel van volkswysheid. 
Die konsep het egter in onguns geval nadat wetenskaplike eksperimen-
tering in die 19de eeu ’n duidelike verband tussen mikrobiese agente en 
aansteeklike siektes gevind het. Die idee dat ’n mens se gemoedstoestand 
die liggaamlike gesondheid kan beïnvloed is min of meer weggegooi. In 
die laaste paar dekades, het sommige in die mediese gemeenskap egter 
nader ondersoek gedoen en het hierdie ou wysheid herleef.

Mediese navorsers het in die 1950’s opgemerk dat baie hartpasiënte 
persoonlikheidseienskappe deel. Hulle was veral mededingend, ongedul-
dig en altyd haastig. Uit sulke waarnemings het navorsers die term “tipe-
A persoonlikheid” geskep.

Mense met hierdie persoonlikheidstipe, is geneig tot koronêre siekte. 
Latere navorsing het ’n verfyning van die A-tipe teorie tot gevolg gehad. 
“Huidige studies … stel voor dat sekere giftige komponente van die tipe-
A persoonlikheid, soos vyandigheid en sinisme, die werklike risikofak-
tore vir hartsiektes is, eerder as die meer algemene tipe-A gedrag soos 
mededingendheid en tyd-dringendheid” (Newsweek, 17 Februarie 1997).

Die afgelope paar jaar het studies getoon dat negatiewe emosies oor 
die algemeen nie net die hart beïnvloed nie, maar ook baie ander aspekte 
van liggaamlike gesondheid. Spanning en negatiewe emosies, soos angs 
en depressie, kan ons gesondheid beïnvloed en ons vatbaarheid verhoog 
vir kwale so klein soos verkoues, en so groot soos kanker.

Die Harvard Men’s Health Watch merk op: “Meer as ’n dosyn onder-
soeke het gevra of stres die vatbaarheid vir die gewone verkoue verhoog; 
almal het tot die gevolgtrekking gekom dat dit wel so is” (Januarie 1999).

Bewyse dui op emosionele faktore wat die kwesbaarheid tot kanker 
beïnvloed sowel as die vermoë om daarvan te herstel. Navorsers het, 
wat volgens hulle ’n kankergevoelige persoon of tipe C is, geïdentifiseer. 
“Daar is … ’n redelike konsensus dat sekere kenmerke die belangrikste 
komponente van tipe C is” (Martin, bl. 223).

Die komponente wat geïdentifiseer is, sluit in die opkrop van emosies 
—veral woede, onvermoë om te vergewe en ’n hopelose lewensuitkyk. 
God het ons liggame geskep met ’n wonderlike immuunstelsel wat voort-
durend veg teen indringing deur bakteriële en virale agente asook teen 
kankerselle wat in ons liggame geproduseer word. Stres en negatiewe 
emosies blyk die immuunstelsel van die liggaam, en ons reaksie om hier-
die bedreigings te onderdruk, ons meer kwesbaar maak vir siektes.

Positiewe emosies bevorder die gesondheid

As negatiewe emosies die immuniteit van die liggaam belemmer, kan 
ons dan verwag dat positiewe emosies dit ’n hupstoot gee? Ja ons kan! 
Sowat 3,000 jaar gelede het God hierdie waarneming geïnspireer om vir 
ons opgeteken te word: “’n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ’n 
verslae gees laat die gebeente uitdroog” (Spreuke 17:22).

Die waarheid van hierdie woorde word deur baie wetenskaplike studies  
bevestig. Positiewe emosies help met die voorkoming van siektes, en as u 
siek word, kan dit help om die herstel te bespoedig. “Wetenskaplikes het 
die idee ondersoek en dwingende bewyse gevind dat die sosiale omge- 
wing en geestelike houding, ons kanse om kanker te oorleef, kan ver-
ander” (Martin, bl. 230).

Navorsers by ’n Universiteit van Londen studie, het vroue se sielkun-
dige reaksie op borskanker beoordeel. ’n Opvolgstudie na vyf jaar het 
getoon dat diegene wat ’n aanvanklike gevegsrespons getoon het, meer 
waarskynlik sal oorleef. ’n Opname van dieselfde vroue wat 15 jaar 
later gedoen is het onthul dat “diegene wat oorspronklik ’n veggees of 
ontkenning getoon het, steeds beter gevaar het: 45 persent van hulle het 
nog geleef en was vry van kanker, teenoor 17 persent van die vroue wat 
aanvanklik gereageer het met stoïsynse aanvaarding, hulpeloosheid of 
angstige besorgdheid” (ibid.).

Die uitwerking van geestelike stres op gesondheid blyk uit ontwik-
kelings in die voormalige Sowjet Unie die afgelope tyd. “Tussen 1990 
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en 1994 … het lewensverwagting vir Russiese mans en vroue dramaties 
gedaal van onderskeidelik 63,8 en 74,4 jaar tot 57,7 en 71,2 jaar.” Ower-
hede noem baie faktore, “insluitend ekonomiese en sosiale onstabiliteit, 
hoë mate van tabak- en alkoholgebruik, swak voeding [en] depressie” 
(The Journal of the American Medical Association, 11 Maart 1998).

Ons verwys gereeld na ’n vegreaksie op siekte as die wil om te lewe. 
Hierdie wil kan versterk word deur ’n aantal faktore. Een van die sleutels 
is om te glo in, en toewyding aan ’n saak, in die lewe. Meer onlangse 
wetenskaplike studies het vasgestel dat diep persoonlike oortuigings en 

waardes wonders kan 
doen in byna elke aspek 
van u liggaamlike en 
emosionele welstand” 
(Cooper, bl. 3-4). Ge-
loof in die Skepper God 
en kennis van Sy doel 
bied ’n sterk rede om te 
lewe en gee ’n vonk vir 
ons geestelike en fisiese 
gesondheid.

Die vermoë om stres 
te beheer en ’n gesonde 
geestesuitkyk te hand-

haaf is een van die belangrikste elemente van goeie gesondheid. Soos 
Spreuke 18:14 vir ons sê, “Die gees van ’n man ondersteun hom in sy 
krankheid; maar ’n verslae gees—wie kan dit opbeur?”

Mense wat mense nodig het

Etlike duisende jare gelede het God ’n Skrif geïnspireer wat sê: “Ook 
het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie” 
(Genesis 2:18).

Ervaring bewys dat dit waar is. Ons is sosiale wesens en het kontak 
nodig met ander. Die meeste sal saamstem dat ons mense nodig het vir 
sielkundige en emosionele ondersteuning, maar onlangse navorsing toon 
dat goeie verhoudings met ander ook belangrik is vir ons liggaamlike 
welstand. “Meer as twintig jaar se wetenskaplike navorsing het meer oor-
weldigende bewyse opgebou dat goeie, ondersteunende verhoudings goed 
is vir u geestelike en liggaamlike gesondheid” (Martin, bl. 151).

Aan die ander kant kan sosiale isolasie ’n wesenlike risikofaktor wees 

vir swak gesondheid. “Die impak daarvan op gesondheid en die sterfte-
syfer is vergelykbaar met dié van hoë bloeddruk, vetsug en ’n gebrek aan 
oefening. Navorsing dui daarop dat sosiale faktore net soveel invloed op 
die gesondheid kan hê as rook … ’n Sesjarige studie van 17,433 Sweedse 
mans en vroue het gevind dat diegene wat die minste sosiale interaksies 
en die minste sosiale verhoudings gehad het, se sterftesyfer 50 persent 
hoër was as dié met ’n aktiewe sosiale lewe” (ibid., bl. 158-159).

Dit is hartseer dat kragte in die samelewing mense eerder uitmekaar 
dryf in plaas daarvan om hulle bymekaar te bring. Min aandag word 
gegee aan die belangrikheid van verhoudings—of wat die Bybel liefde 
noem—in die strewe na goeie gesondheid. Baie ouers wat ’n siek kind 
teer versorg het, glo in ’n verband tussen gesondheid en liefde.

Daar is baie maniere waarop ons die gesondheidsbeginsel kan toepas. 
Die een is om ons persoonlike verhoudings te verryk, om te leer hoe om  
meer lief te hê in die huwelik, om kinders groot te maak, en vriendskappe. 
’n Ander manier is om betrokke te wees met u bure. Vrywilligerswerk 
en diens aan ander is ’n bewese manier om uself sowel as diegene wat u 
dien, te bevoordeel.

Diens aan God deur kerklike betrokkenheid kan voordele vir die ge-
sondheid inhou. ’n Studie aan die Universiteit van Texas Mediese Skool 
het die verband tussen sterftes en betrokkenheid by godsdienstige of so-
siale aktiwiteite onder ontvangers van openhartchirurgie ondersoek. “Die 
wat nie gereelde groepdeelname gehad het, en ook nie krag en troos uit 
geloof geput het nie, was meer as sewe keer geneig om ses maande na 
chirurgie te sterf” (Dean Ornish, M.D., Love & Survival, 1997, bl. 51). 
Die koester van verhoudings, beide met God en met ons medemens, is  
’n bewese gesondheidsbeginsel.

Neem persoonlike verantwoordelikheid vir u gesondheid

Gesonde mense deel een van die grootste seëninge in die lewe. Die 
wat goeie gesondheid geniet het, en dit verloor deur pynlike persoonlike 
ervaring, weet dat hulle een van die grootste skatte van die lewe misloop. 
Diegene wat ’n afname in gesondheid ervaar het, kan egter dikwels ’n 
belangrike deel van hul welstand herwin deur die toepassing van die 
beginsels wat in hierdie hoofstuk uiteengesit word. Diegene wat nog 
goeie gesondheid het, kan baie doen om dit te bewaar deur reg te leef.

Om ons potensiaal te vergroot om lank en goed te leef, is dit nodig  
dat ons ’n gewoonte maak daarvan om volgens bewese gesondheidsbe-
ginsels te leef. Dit is die wil van God: “Geliefde, ek wens dat dit met jou 
in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed 
gaan” (3 Johannes 2).

Sleutels tot ’n Lang, Gesonde Lewe
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Onlangse navorsing toon dat goeie verhoudings met  
ander ook belangrik is vir ons liggaamlike welstand.
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Het die Lewe ’n Groter 
Betekenis en Doel?

Dit is ’n paradoks van ons moderne tyd dat ons, hoewel ons meer 
kennis en materiële besittings het as op enige ander tydstip in  
die geskiedenis, ons rondtas na ’n doel in die lewe. ’n Knaende 
honger na die betekenis van die lewe deurspek ons wêreld. 

Harvard historikus en skrywer Oscar Handlin, beskryf hierdie gebrek 
aan rigting en betekenis: “Op ’n sekere punt, halfpad deur die twintigste  
eeu, het die Europeërs en Amerikaners ontdek dat hulle alle sin van rig-
ting verloor het … Wandelend in die donker, struikel alle mans en vroue 
in die Westerse samelewings blindelings rond en reik onwillekeurig na  
’n kykie van herkenbare bakens” (“The Unmarked Way,” American 
Scholar, Summer 1996, bl. 335).

Dat ons onsself op die pad van onsekerheid vind struikel, is ironies. 
Ons dwaling in die geestelike wildernis kom op ’n tydstip voor wanneer 
die mensdom baie indrukwekkende vooruitgang behaal het. Die lewens-
kwaliteit het oor die algemeen verbeter. Die lewensverwagting het byna 
oral toegeneem. Die gedeelte van die wêreldbevolking wat deur die vuis 
van despote regeer word, krimp. Alhoewel ver van uitgeroei, is die vloek 
van armoede se skaduwee kleiner.

Tog is die mensdom gekwel. Ons word geteister met ’n gevoel van 
ronddobbering en doelloosheid. Die raadgewers Muriel James en John 
James beskryf dit so: “’n Universele hunkering deurspek die wêreld. Dit 
is die hunkering om meer uit die lewe te kry … om meer betrokke te 
wees en meer betekenis te vind” (Passion for Life, 1991, bl. 7).

Een rede waarom mense ’n hunkering het, is omdat hulle nie die 
gevoel van ’n transendente doel het nie. Hulle verstaan nie dat God by 
die mensdom betrokke is en dat Hy ’n plan vir ons het nie. Om tevrede 
te wees, moet mense besef wat God vir hulle in gedagte het.

In die verlede het die Westerse mens die “sekerheid gehad dat die ge-
skiedenis op ’n lineêre manier van die begin tot by die eindpunt beweeg 
het.” Die meeste mense het die oortuiging gehad dat “niks met doellose 
voete geloop het en nie een lewe was vermors nie” (Handlin, bl. 336-337).

Die skepping en die lewe het eksplisiete betekenis. Die samelewing het 
vertroosting geput uit Jesus Christus se versekering dat “van julle is selfs 
die hare van die hoof almal getel” (Matteus 10:30). Hulle het opgemerk 
dat Jesus gesê het dat God bewus is van die kleinste besonderhede oor 
Sy skepping, selfs die klein voëltjies: “… Tog beland nie een van hulle 

hulpeloos op die grond sonder dat julle Vader daarby betrokke is nie” 
(Matteus 10:29 Nuwe Lewende Vertaling).

Die fondasie word geskud

Wat het gebeur om die versekering wat die mens teenoor God gevoel 
het, te skud? In die 19de eeu, in een van die belangrikste geestelike en 
intellektuele verskuiwings van die geskiedenis, het wetenskaplikes die 
woorde van Christus en die Bybel begin beskou met skeptisisme. “Vir 
denkende mans en vroue was die Bybel nie meer nie ’n onbetwiste bron 

van godsdienstige gesag nie; 
dit het ’n vorm geword van 
getuienis … wat verdedig 
moes word” (James Turner, 
Without God, Without Creed, 
1985, bl. 150).

Geloof in die Bybel het 
die mensdom ’n padkaart vir 
die lewe gegee. Mense het 
geglo dat hulle in die Bybel 
’n gebruikershandleiding, 
die gebruiker se gids vir die 
menslike ervaring, gehad 
het. Dieselfde handleiding 

het vir die mens gesê dat God aan die einde van die lewe ’n bestemming 
gespesifiseer het vir elk-een wat Hom lief het en dien.

Voor die waterskeidende veranderings van die 19de eeu, het die Bybel 
die uiterste antwoorde besorg wat bevrediging gegee het aan die mens-
dom oor die algemeen. Die agting waarin dit gehou is word in ’n gesprek 
geïllustreer in ’n berig deur die Bybelvertaler James Moffatt. Die debat 
het tussen die Skotse historiese romanskrywer en digter, Sir Walter Scott 
en sy skoonseun, John Gibson Lockhart plaasgevind, ongeveer ’n week 
voor Scott se dood. Hy het vir sy skoonseun gesê: “Lees vir my uit die 
Boek.” Toe Lockhart hom vra watter een, het Sir Walter gesê: “Moet u 
nog vra? Daar is maar een” (aangehaal deur Bruce Barton, The Book 
Nobody Knows, 1926, bl. 7).

Om die doel van die lewe te begryp moet ons terugkeer na die Bybel 
omdat dit verduidelik hoe u die lewe kan bemeester.iS
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Het die Lewe ’n Groter Betekenis en Doel?

“’n Universele hunkering deurspek die wêreld. Dit is die  
hunkering om meer uit die lewe te kry … om meer be-
trokke te wees en meer betekenis te vind.”
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Die twee groot beginsels

Jesus Christus het getoon dat die wese en doel van die menslike lewe 
bereik word deur twee verhewe beginsels te vervul: “Jy moet die Here 
jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele ver-
stand,” en “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 22:37, 39). 
Jesus het ons rede om te bestaan in een woord gedefinieer, liefde. Hy 
verklaar dat ons liefde eerstens op God gerig moet word, en daarna op 
ons medemens. Liefde is die rede waarom die mens bestaan.

Maar wat is die liefde waarvan Jesus Christus gepraat het? Ons moet 
seker wees dat ons ’n goeie 
begrip het van wat liefde 
beteken om ons rede van 
bestaan te kan vervul.

Die meeste mense sou 
die liefde beskryf as ’n 
romantiese gevoel; diep 
omgee vir iemand of iets. 
Of hulle sou liefde met 
seksuele aangetrokkenheid 
vergelyk. Die soort liefde 
wat hulle in gedagte het 
is gerig op hulself; dit is 
’n gevoel, ’n emosie of 

aantrekkingskrag wat hulle laat goed voel. Maar Jesus Christus het na 
die liefde op ’n aansienlik hoër vlak verwys.

Die Bybel beskryf liefde as besorgdheid vir ander eerder as besorgd-
heid oor onsself en ons begeertes en behoeftes. In die eenvoudigste terme 
is liefde die manier van gee eerder as om te ontvang (Handelinge 20:35).

Jesus het gesê dat ons liefde uitgaande moet wees, eerstens gerig op  
ons Skepper. Ons moet daarna streef om Hom eerder as onsself te behaag 
en te dien (Matteus 6:24). Ons moet Hom liefhê met ons hele wese. Ons 
moet dan ons liefde rig op ons naaste, ons medemens. God se wet wys 
ons hoe om op hierdie manier van liefdevolle respek, teenoor God te leef 
(Johannes 14:15; 15:10; 1 Johannes 5:2-3) en besorgdheid oor ander. (Om 
die wet van liefde beter te verstaan, vra vir u gratis eksemplaar van ons 
boekie The Ten Commandments.)

Mense wat fokus op liefdevolle sorg en omgee vir ander as die rede 
van hulle bestaan, kan hul hoogste menslike potensiaal vervul. Wyse 
mans en vroue het hierdie diepgaande waarheid ontdek. Na sy dae as 
premier van Brittanje in die 19de eeu, het Benjamin Disraeli geskryf: 
“Ons is almal gebore vir liefde … Dit is die beginsel van bestaan en die 
enigste einde daarvan” (aangehaal deur Lewis Henry, Best Quotations 
for All Occasions, 1966, bl. 136).

Die stem van geskiedenis

Die Engelse historikus Arnold Toynbee het beskawings van die ver-
lede en hede volledig ondersoek,. Hy het internasionaal beroemd geword 
vir sy multivolume reeks Study of History. Toe hy gevra word om die 
betekenis van die lewe aan te spreek, het hy gesê: “Ek glo self dat liefde 
’n absolute waarde het wat waarde gee aan die menslike lewe … Liefde 
is die enigste ding wat die lewe moontlik maak, of inderdaad draaglik” 
(Surviving the Future, 1971, bl. 1-2).

Hy het ook opgemerk dat “ware liefde … ontlaai homself in ’n aktiwi-
teit wat selfgesentreerdheid oorkom deur die self op mense en op doel-
eindes buite die self te rig” en “hierdie liefde … is die enigste ware self-
vervulling” (ibid., bl. 3).

Hierdie woorde staan in ’n skrille kontras met die moderne filosofie 
van selfaanbidding. Ons leef in ’n wêreld waarin baie mense glo dat hulle 
die reg het om afstand te doen van persoonlike verantwoordelikheid in hul 
soeke na selfvervulling. Skrywer en rabbyn Harold Kushner het berig dat 
“’n uitgebreide opname oor geestesgesondheid in Amerika sê dat psigo-
analisie (en psigoterapie) is die enigste vorm van psigiese genesing wat 
poog om mense te genees deur hulle los te maak uit die samelewing en 
verhoudings” (Who Needs God? 1989, bl. 93).

In ons samelewing het al hoe meer mense begin glo dat dit heeltemal 
aanvaarbaar is om hulself los te maak van die wat op hulle staatmaak, as 
dit hulle in staat stel om uit die lewe te kry wat hulle wil hê.

So ’n houding is ’n voorskrif vir leegheid. Dit is in teenstelling met op-
regte liefde. Uiteindelik sal diegene wat hierdie manier van lewe beoefen, 
frustrasie teëkom. Soos Rabbyn Kushner dit stel: “Om net vir onsself te 
leef sal ons niks anders as hartseer en ellende bring nie. ’n Selfgesen-
treerde lewe is ’n ongelukkige lewe. Selfsug is ’n groot struikelblok vir 
geluk” (aangehaal deur Dennis Wholey, Are You Happy? Boston, 1986, 
bl. 17).

Jesus Christus het, nadat Hy sy dissipels ’n les gegee het in liefde, 
nederigheid en diens aan ander, vir hulle gesê: “As julle hierdie dinge 
weet, salig is julle as julle dit doen” (Johannes 13:17).

Gee rykdom betekenis?

Baie mense kies om ’n ander doodloop pad te volg: oormatige klem  

Het die Lewe ’n Groter Betekenis en Doel?
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Baie mense kies om ’n ander doodloop pad te volg: oor-
matige klem op materiële goedere. Diegene wat in hier-
die strik trap aanvaar verkeerdelik dat die opgaring van 
goedere tevredenheid sal bied.
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op materiële goedere. Diegene wat in hierdie strik trap aanvaar verkeer-
delik dat die opgaring van goed tevredenheid sal bied. Die resultaat? ’n 
Samelewing waarin ’n stygende lewenstandaard belangriker is as hoe ons 
mense behandel. Die gesondheid van ons ekonomie—publiek en persoon-
lik—word belangriker geag as die welstand van ons naaste en soms selfs 
meer as ons eie vlees en bloed.

Om groter rykdom en status te verkry, is baie mense bereid om huwe-
like en gesinne vir loopbaanbevordering op te offer. Tog bevind hulle 
hulself dikwels in ’n waansinnige gejaag wat hulle geen blywende bete-
kenis bied nie. Die aktiwiteite wat veronderstel is om hulle te vervul, lei 
slegs tot fisieke, geestelike en emosionele uitputting.

In vergelyking met die armoede van vorige geslagte, het die Westerse 
wêreld ’n reis op die vinnige baan na materiële sukses geneem. Tog is 
daar baie wat vind dat die lewe iets ontbreek. Die lewe vir die sukses-
volle persoon kan wees soos ’n duiseligwekkende, intense pretparkrit. Dit 
bied opwinding, maar ook disoriëntasie.

“Ons haas deur ons maaltye om te gaan werk en haas deur ons werk 

om onsself saans en oor naweke en vakansies te ‘herskep.’ En dan haas 
ons, met die grootste moontlike spoed en geraas en geweld deur ons 
ontspanning—waarvoor? Om die miljardste frikkadelbroodjie by een of 
ander kitskos-eetplek te eet om die ‘kwaliteit’ van ons lewe te verbeter?” 
(Wendell Berry, What Are People For? 1990, bl. 147).

Geld kan nie geluk koop nie. Om te lewe asof dit kan, eis ’n groot tol.

Materialisme vervang nie die doel nie

Waar kan ons dan geluk vind? Ons vind dit in die ontdekking van die 
groter doel van die lewe. Ons vind dit in omgee en betrokkenheid by 
ander. “Die kern van geluk is die onvoorwaardelike liefde vir die mense 
in ons lewens en hul onvoorwaardelike liefde vir ons” (Wholey, bl. 11).

Jesus het gesê: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want 
iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie” (Lukas 
12:15). Die dinge wat in die lewe belangrik is, is die waardes wat ons 
aanneem, die karakter wat ons bou, die verhoudings wat ons ontwikkel 
en die bydraes wat ons lewer aan ons verhoudings.

Het die Lewe ’n Groter Betekenis en Doel?

Lewe sonder liefde is uiteindelik sonder 
betekenis. Liefde is ’n hoofsaaklike 
element van die menslike lewe. ’n 

Oriëntatiewe studie van 1945 deur René Spitz 
het vasgestel dat liefde so belangrik is vir babas 
dat die wat dit ontneem is, kan doodgaan uit 
verlange daarna.

Die studie het gekyk na ’n hospitaal waar ’n 
groep kinders—almal onder drie jaar oud—
voldoende gevoer en geklee was, maar, as 
gevolg van te min verpleegkundiges, baie min 
persoonlike aandag gegee is. Niemand het met 
hulle gepraat, hulle rondgedra of getroetel nie. 
Die menslike resultate was verwoestend: binne 
twee jaar is ’n derde van die kinders dood en 
die res was verstandelik gestrem … Die gevolg-
trekking was duidelik: liefdevolle aandag is so 
noodsaaklik soos voedsel vir die menslike baba” 
(James McKee, Sociology: The Study Of Society, 
1981, bl. 79).

Dat mense liefde nodig het, word deur baie 
wetenskaplikes as ’n basiese waarheid beskou. 
“Can’t Do Without Love”, U.S. News and World 
Report het berig dat bioloë “weet dat liefde 
sentraal staan in die menslike bestaan … Die 

kapasiteit vir liefdevolle emosies is … geskryf in 
ons biochemie, noodsaaklik indien kinders moet 
groei en floreer” (17 Februarie 1997, bl. 58).

Onlangse navorsing het getoon dat selfs intel-
ligensie by kinders—en vandaar die vermoë om 
te presteer in baie opsigte—van ’n mate afhang 
van liefdevolle aandag en kommunikasie.

“Volgens onlangse bevindings word die neu-
ron skakels wat die sleutels tot kreatiwiteit en 
intelligensie in die latere lewe is, hoofsaaklik 
gevestig teen die ouderdom van 3 jaar oud 
… die belangrikste faktor in die vestiging van 
hierdie verbindings … [is] interaksies met ’n 
toegewyde volwassene. Die sig, klank, aan-
raking, reuk, en veral die intense betrokkenheid 
deur taal en oogkontak, tussen ouer en kind 
beïnvloed die aantal en gesofistikeerdheid van 
skakels binne-in die brein … Hierdie woordspel 
is so belangrik dat diegene wat op die ouder-
dom van twee agterbly, dalk nooit kan inhaal 
nie” (U.S News and World Report, 18 Augustus 
1997, bl. 92).

Wat beteken dit? Liefde en liefdevolle kom-
munikasie is nie net noodsaaklik vir die emosio-
nele nie, maar ook vir die intellektuele ontwik-

keling van ’n kind. “As babas versorg word deur 
liefdevolle volwassenes, word hulle baie beter 
leerders en is meer selfversekerd om die wêreld 
oor te neem” (ibid.)

As kinders nie liefdevolle aandag geniet nie, 
sal hulle nie goed toegerus wees om in die 
samelewing te funksioneer nie. Hulle het die 
liefde van hul ouers nodig om te slaag. “Afhank-
likheid verseker dat ouers die bron is van alles 
wat vir babas belangrik is: voedsel, troos, liefde, 
modelle van sukses en volwassenheid” (Betty 
Hart en Todd Risely, Meaningful Differences 
in the Everyday Experience of Young American 
Children, 1995, bl. 181-182).

Dit is nie net kinders wat van liefde afhanklik 
is vir hul welstand nie. Alhoewel oor die alge-
meen minder kwesbaar as kinders, ly volwas-
senes ook wanneer hulle van liefde ontneem 
word. “Die afwesigheid van die liefde kan 
verwoestend wees: Die verlies van ’n eggenoot 
veroorsaak dikwels vinniger afsterwe by ouer 
mense” (U.S News and World Report, 17 Feb-
ruarie 1997, bl. 58).

“’n Patroon van vatbaarheid vir siektes is 
sigbaar by mense met ontwrigte of verswakte 
sosiale bande. Mense wat enkellopend, geskei, 
wewenaars of weduwees is, is twee of drie 

keer meer geneig om te sterf as hul getroude 
eweknieë. Hulle beland ook vyf tot tien keer 
soveel in die hospitaal vir geestesversteurings” 
(Robert Ornstein en David Sobel, The Healing 
Brain, 1987, bl. 119).

Die uitdagings van die lewe word makliker 
hanteer wanneer ons die ondersteuning het  
wat liefdevolle verhoudings bied. Die Bybel het 
meer as 3,000 jaar gelede hierdie waarheid 
bevestig: “Twee is beter as een, want hulle het 
’n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. 
Want as hulle val, kan die een sy maat optel, 
maar wee die een wat val sonder dat daar ’n 
tweede is om hom op te tel” (Prediker 4:9-10). 
Dit sê ook vir ons: “Yster slyp yster, so slyp die 
een mens die persoon van die ander” (Spreuke 
27:17).

Die wysheid van die Bybel en baie instem-
mende menslike stemme sê vir ons dat mense 
wat gebrek het aan liefdevolle bande met ander, 
vind dit moeilik om die lewe te bemeester. Die 
wedersydse gee en ontvang wat vloei uit per-
soonlike verhoudings maak die lewe toenemend 
die moeite werd. God het ons geskape met die 
behoefte om aan ander mense verbind te wees. 
Hierdie bande gee betekenis en bevrediging in 
die lewe.

Ons Behoefte aan Liefde

’n
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Die meeste mense volg natuurlik die manier van verkryging eerder as 
die manier van gee. Dit kan dalk opgesom word soos die gewilde buffer-
plakker verklaar: “Hy wat met die meeste speelgoed sterf, wen.” Hierdie 
filosofie misluk op die lange duur. In teenstelling hiermee het Jesus gesê 
dat dit saliger is om te gee as om te ontvang (Handelinge 20:35). Die een 
wat regtig wen as hy sterf, is hy wat God se rede vir ons bestaan soek en 
sy lewe daaraan wy om dit te vervul. “Want dit is die boodskap wat julle 
van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê” (1 Johannes 3:11).

Ons is ons broer se hoeder, om ’n vraag wat vroeg in die Bybel geopper 
is, te beantwoord (Genesis 4:9). Ons is verskuldig om mekaar lief te hê 
en ons lewens te wy aan hierdie standaard: “Wees aan niemand iets skul-
dig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander liefhet, het 
die wet vervul” (Romeine 13:8). Om ander lief te hê, is die pad na groot 
tevredenheid.

Wees lief vir God met u hele hart

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel 
en met jou hele verstand,” sê Jesus. (Matteus 22:37; vergelyk Deuterono-
mium 6:5; 10:12). Fundamenteel tot opregte geluk en vervulling is in die 
eerste plek om God lief te hê. Die Skepper wat ons lewe gegee het, ver-
dien ons grootste liefde, “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons” 
(Handelinge 17:28).

God is die grootste gewer. “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe 
daal van bo af neer, van die Vader van die ligte” (Jakobus 1:17). Elke 
mens se eerste plig in die lewe is altyd aan God (Handelinge 5:29). Ons 
skuld Hom volkome toewyding.

God soek mense wat Hom sal aanbid (Johannes 4:23). Hy het ons ge-
skape om Sy lewe en doel met ons te deel en gee ware betekenis aan ons 
bestaan.

Die geskiedenis toon dat nasies wat toewyding aan God handhaaf, 
hulle mag en lewenskrag behou. In nadenke oor die agteruitgang van 
die ateïstiese Sowjet Unie en deur dit met Amerika te vergelyk, het die 
skrywer David Halberstam geskryf dat “die regverdige en harmonieuse 
samelewing was op die lange duur ook die sterk samelewing” (The Next 
Century, 1991, bl. 14).

Die Franse historikus Alexis de Tocqueville het Amerika se sukses 
waargeneem in die 1800’s en geskryf: “Amerika is wonderlik omdat 
Amerika goed is. As Amerika ophou om goed te wees, sy sal ophou om 
groot te wees.” Hierdie stelling is van toepassing op elke nasie. Elkeen 
van ons het God nodig in ons persoonlike lewe, ongeag wat nasies doen.

Die goddelike konneksie

Geloof in God gee ons ’n gevoel van, ons behoort, in die groter opset 

van die heelal. Ons het geloof in God nodig as ons die swaarkry van die 
lewe in die gesig staar. Ons lewenswyse mag dalk wesenlike aanwinste 
bied, maar dit is dikwels nutteloos in tye van groot verlies of ellende. 
Soos die Britse historikus Paul Johnson waargeneem het, “In chroniese 
pyn en in nood sonder skynbare einde, verlang selfs die gehardste ateïs 
na ’n God” (The Quest for God, 1996, bl. 3).

Ons het die vrede en vertroue nodig wat die belofte van ewige beloning  
lewer. God belowe die ewige lewe deur Jesus Christus vir diegene wat in  

Hom glo (1 Johannes 5:12). 
As die toekoms niks vir ons  
inhou behalwe ewige niks-
seggendheid nie, het ons 
geen verskansing teen die 
angswekkende vooruitsig 
van die dood nie.

As dit waar is dat daar 
geen lewe in die hierna-
maals is nie, moet ons erken 
dat die lewe soos ’n asem-
teug is; hier en weg, sonder 

’n spoor daarvan. As hierdie lewe al is wat daar is, sou ons ellendig wees 
(1 Korintiërs 15:19). Maar God verseker ons dat Hy iets veel groter in 
gedagte vir ons het.

Die apostel Paulus het geskryf dat God ’n wonderlike toekoms vir ons 
beplan het nog voordat Hy ons eerste ouers, Adam en Eva, geskape het. 
Hy het ons bestemming beplan “maar volgens Sy eie voorneme en ge-
nade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is” (2 Timoteus 
1:9). Ons toekoms—ons rede vir bestaan, was ’n deel van God se onge-
looflike doel voordat Hy die heelal, met sy hemelliggame waardeur ons 
die verloop van tyd meet, gevorm het.

God se doel is veel groter as net die skepping van sterflike, vergaan-
bare mense. Hy is besig om ’n “nuwe skepsel” te vorm (2 Korintiërs 
5:17)—Sy eie geestelike seuns en dogters, onsterflike en onverganklike 
kinders wat Sy aard en karakter sal deel.

Hoe is dit ’n nuwe skepping? Paulus sê dat ons “die oue mens moet 
aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan” en 

Het die Lewe ’n Groter Betekenis en Doel?

Ons toekoms—ons rede vir bestaan, was ’n deel van 
God se ongelooflike doel voordat Hy die heelal, met Sy 
hemelliggame waardeur ons die verloop van tyd meet, 
gevorm het.
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met “die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware gereg-
tigheid en heiligheid” (Efesiërs 4:22-24). Paulus beskryf ’n broodnodige 
transformasie. Dit behels eerstens ’n verandering in ons aard en karakter 
vanuit ’n denke en siening wat geneig is tot vyandigheid teenoor God 
(Romeine 8:7). Dit behels uiteindelik ’n veel groter verandering in die 
opstanding, ’n transformasie vanaf ons fisiese, sterflike liggame tot ver-
heerlikte onsterflike geestelike liggame.

Let op hoe Paulus hierdie wonderwerk beskryf: “Kyk, ek deel julle 
’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal 
almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; 

want die basuin sal weerklink, en 
die dode sal onverganklik opgewek 
word; en ons sal verander word. 
Want hierdie verganklike moet met 
onverganklikheid beklee word, en 
hierdie sterflike moet met onsterf-
likheid beklee word. En wanneer 
hierdie verganklike met onvergank-
likheid beklee is en hierdie sterflike 
met onsterflikheid beklee is, dan sal 
vervul word die woord wat geskrywe 
is: Die dood is verslind in die oor-
winning” (1 Korintiërs 15:51-54).

God bewerk hierdie hele transformasie deur die krag van Sy Gees. Die 
Bybel beskryf die geestelike transformasie as verlossing. Paulus beskryf 
diegene wat verlossing sal ontvang as die kinders van God. “Die Gees 
self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons 
kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename 
van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met 
Hom verheerlik kan word” (Romeine 8:16-17).

Besef u die belangrikheid van Paulus se geïnspireerde stelling? Hy 
verduidelik waarom ons hier is, die rede vir ons bestaan. Volgens die 
Geskrifte is God besig om ’n gesin te skep—Sy eie familie. Hy bied ons 
die geleentheid om deel van die familie te wees, die familie van God. 

Die kern van God se plan

Daardie gesinsverhouding—ons wat kinders van God word—is die 
hart en kern van Sy ongelooflike plan vir die mensdom. Let op hoe be-
langrik daardie gesin vir God is: “Want dit het Hom betaam, ter wille 
van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die 
heerlikheid wou bring [deur die opstanding tot onsterflikheid], om die 
bewerker van hulle saligheid [Jesus Chritus] deur lyde te volmaak. Want 
Hy wat heilig maak [Christus], sowel as hulle wat geheilig word, is almal 
uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem 
nie” (Hebreërs 2:10-11).

Diegene wat waarlik bekeer is—wat gelei word deur God se Gees na 
bekering en doop (Handelinge 2:38; Romeine 8:9)—het dieselfde geeste-
like Vader en is lede van dieselfde familie—God se familie. Die Skrif 
gaan voort: “Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, 
is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders 
te noem nie, wanneer Hy sê: Ek sal U Naam aan my broeders verkondig,  
in die midde van die gemeente sal Ek U prys; en verder: Ek sal my ver-
troue op Hom stel; en verder: Hier is Ek en die kinders wat God My 
gegee het” (Hebreërs 2:11-13).

Jesus is nie skaam om lidmate van Sy kerk Sy eie broers (en susters) 
te noem nie. Dit is hoe wonderlik naby en persoonlik hierdie gesinsver-
houding is.

Van die begin af het God hierdie doel duidelik gestel: “En God het 
gesê: Laat Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis … En God 
het die mens geskape na Sy beeld … man en vrou het Hy hulle geskape” 
(Genesis 1:26-27).

Mans en vroue is na God se beeld en gelykenis geskape om soos God 
te wees. Hy sê vir ons: “Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My  
seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Korintiërs 6:18).

Mense, wat in die gesin wat God besig is om te skep ingelyf word, 
sal uiteindelik verheerlikte geestelike wesens wees soos die opgestane 
Jesus Christus (Filippense 3:20-21). Die apostel Johannes sê eenvoudig 
dat “ons aan Hom gelyk sal wees” (1 Johannes 3:2). Ons lot is uiteindelik 
om te “glinster … soos die sterre vir ewig en altoos” in God se familie 
(Daniël 12:2-3).

Die ontsaglike potensiaal van enige persoon, soos deur Jesus Christus  
en Sy apostels aan ons voorgehou word, lyk so ongelooflik dat die meeste 
mense nie hierdie waarheid kan verstaan wanneer hulle dit die eerste 
keer lees nie. Alhoewel dit duidelik in die Bybel genoem word, lees mense 
gewoonlik bo-oor. Tog is hierdie wonderlike toekoms die hele doel en 
rede waarom God die mensdom gemaak het. Dit is waarom ons gebore 
is, waarom ons bestaan. God is besig om Sy onsterflike gesin te bou, en 
u kan daaraan deel hê.fo
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Volgens die Geskrifte is God besig om ’n gesin te skep—
sy eie familie. Hy bied ons die geleentheid om deel van 
die familie te wees, die familie van God. Daardie gesins-
verhouding—ons wat kinders van God word—is die hart 
en kern van Sy ongelooflike plan vir die mensdom.
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(As u meer wil weet oor God se plan vir die mensdom, lees dan ons 
boekies The Gospel of the Kingdom; What is your Destiny? en Who is 
God? deur dit af te laai of aan te vra. Almal is gratis by enige van ons 
kantore of vanaf ons webwerf by www.ucg.org.za)

Is die Woord van God waar?

Ons moenie in God of die Bybel glo net om onsself te laat goed voel 
nie; ons moet aan die Skrif vasklou want dit is waar. Die Bybel se ge- 
loofwaardigheid kan vasgestel word. (Om vir uself die waarheid van die 
Bybel te bewys, moet u u gratis eksemplaar van ons boekie aflaai Is the 
Bible true? by www.ucg.org.za, of versoek dit by ons kantoor naaste aan 
u.) In die Bybel belowe God ’n beloning wat ver groter as enigiets wat 
hierdie lewe kan bied, aan diegene wat Hom dien.

In sy huidige toestand, sonder begrip van God se doel, is die mens 
soos ’n stuurlose skip, oorgelaat aan die genade van winde en storms. Sy 
dogmas misluk as ’n skild teen die bekommernisse en onsekerhede wat 
inherent is aan die menslike toestand.

Maar u kan die rede vir u bestaan verstaan. U kan wegdraai “uit julle 
ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is,” (1 Petrus 1:18) 
deur te draai na ’n lewe van betekenis, ’n lewe wat bemeester word.


