
Jannie Pelser

Connor Carty is binnekort 21 jaar 
oud. Anders as vir soveel ander 
jongmense is dit ook ’n simbo-

liese mondigwording uit ’n lewe van 
seerkry en afhanklikheid. 

Connor is in Skotland gebore. Sy ma, 
’n Suid-Afrikaner, is met ’n Skot getroud. 
Die huwelik het egter gou op die rotse 
geloop. Sy keer terug na Suid-Afrika met 
haar eenjarige seuntjie en vestig in die 
Krugersdorp-omgewing. 

Sy waag dit weer aan ’n huwelik met 
vernietigende gevolge. Connor word 
algaande bewus van die hartseer in sy 
ma se lewe. Ook daardie huwelik loop 
op die rotse. 

Connor se ma besluit om hom na ’n 
landbouskool in die Mooirivier-omge-
wing te stuur. Daar loop hy as twaalf-
jarige seun hom vas in die wrede realiteit 
van seniors wat jonger seuns afknou. Dit 
word so erg dat hy moet wegkruip uit 
vrees vir sy lewe. Sy skoolwerk ly erg 
daaronder.

Na ses maande bring sy ma hom na 

heelheid wat verskyn. Twaalf minute per dag in ’n interaktiewe program 
verdiep jou geestelike lewe. Daarbenewens begeleidende kleingroep-
materiaal op DVD, preeknotas, asook ’n daaglikse blog as verdere 
ondersteuning (blog by www.toekomsvensterblog).

Hierdie is ’n geleentheid om lidmate betekenisvol toe te rus. Voor die 
einde van die jaar gesels ons ook oor lewenskeuses, dissipelskap en 
God se plan vir jou lewe. 

Reis saam na en anderkant 2020. Die beste lê voor.

•  Bestel Op pad na heelheid by Bybel-Media (021 864 
8211) of skakel Drienie by 011 665 2017 of besoek 
www.toekomsvenster.bybelmedia.org.za vir meer 
inligting.

Connor se pad na heelwording
’n plaaslike hoërskool. Die seer, aggres-
sie, rebellie en opstand teen die lewe lê 
vlak in sy menswees. Na drie jaar in 
Graad 9 besluit hy om op 16 skool te 
verlaat. 

Hy word aan drank en verdowings-
middels voorgestel, verlaat sy ouerhuis 
en swerf rond. Sy ma is intussen weer 
getroud, dié keer met iemand wat regtig 
vir haar omgee. ’n Sussie word gebore. 

Sonder verwyte kyk sy ma en nuwe pa 
dat hy tog in ’n mate versorg bly. Hy  
word van kos voorsien en hulle betaal vir 
blyplek. Hy praat egter glad nie met  
hulle nie.

Vier jaar van onverskillig lewe verloop. 
Hy is nou volslae afhanklik van harde 
verdowingsmiddels. Tussenin doen hy  
los werkies. 

Iewers in Februarie verlede jaar  
bevind hy hom op ’n sypaadjie voor ’n 
kafee en herken Anthony van skooldae 
af. Anthony het matriek geslaag toe 
Connor in Graad 8 in die skool aankom. 
Anthony, wat betrokke is by “Tower of 
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Op weg na heelheid
ToekomsVensTer se blik is tot anderkant 2020 gerig. Wat lê vir ons voor 
en hoe kan gelowiges vennote wees in die koms van God se Ryk? Jaar op 
jaar gaan ons in diepte fokus op verskillende gestaltes van die kerk se 
roeping in hierdie wêreld (Sien www.toekomsvenster.co.za).

In 2015 is ToekomsVenster op weg met die individuele gelowige. Die eerste, ’n 
fokus oor identiteit, het reeds diep spore getrap. Kinders van die Here is nuut 
bewus gemaak van hulle plek voor en in Christus. Gemeentes kan steeds met 
daardie materiaal besig raak. Dit is nie tydsgebonde nie.

In die volgende nege weke kom emosionele heelheid aan die orde. 
Die kerk is inderdaad ’n toevlugsoord vir stukkende mense. Stukkend bly 
is egter nie ’n opsie nie. Dr Annes Nel, tans leraar in Belfast, Ierland, 
skilder ’n uitweg in hierdie tweede Stiltetydgids met die titel Op pad na 

Life”, ’n middestadbediening in Mogale, 
praat met hom oor keuses en ’n lewe 
van vryheid en liefde. Te midde van die 
feit dat hy “hoog” is vra hy of hy 
Anthony sommer dadelik na die 
“shelter” kan vergesel. 

Daardie aand praat hy telefonies met 
sy ma met wie hy in jare nie ’n woord 
gewissel het nie. Die trane vloei en rou 
emosie was die seer weg.

Sondagoggend staan sy hele gesin 
by sy bed. Ouma en oupa ingesluit. Die 
herontmoeting is heilsaam en bring 
genesing. Sy gesig helder op as hy van 
sy ma praat. Sy het hom nooit afgeskryf 
of weggegooi nie. 

Nou begin die wankelrige treë terug 
na die lewe toe. Klein takies by die 
skuiling word reuse-ervarings wat groot 
eise aan sy menswees stel. Struktuur 
vervang sy sorglose dae as dwelmslaaf. 
Verantwoordelikhede, selfs oop- en 
toesluit en skoonmaak, bring identiteit, 
help hom om homself te leer ken, trek 
die kontoere vir sinvolle verhoudings en 

maak hom gereed vir die pad vorentoe. 
Na ’n jaar word hy beloon met ’n 

uniform. Dit is sy eerste daadwerklike 
prestasie as gerehabiliteerde. Dan neem 
hy verantwoordelikheid vir die kombuis, 
leer kook en sorg vir 80 ander mense. 

Tans studeer hy weer. Hy is terug in 
Graad 9, dié keer gemotiveerd om ’n 
sukses te maak. Die lewe het gedraai. 
Daar is nog mense wat omgee. 

Connor is aanvanklik erg gere ser-
veerd om met my te gesels. “Dit is nie ’n 
goeie dag nie,” sê hy. Hy het iewers 
verbrou en dit pla hom. 

Later onspan hy egter. As hy klaar 
van sy lewe vertel het herinner ek hom 
aan die pad wat hy reeds gestap het. 
Wat ook al nou pla, is klein in verge-
lyking met die opdraandes wat agter 
hom lê. 

Hy glimlag instemmend …

l Ds Janne Pelser is die samesteller 
van Toekomsvenster.

Anthony 
Weilbach (links) 
en Connor Carty 
by die Tower of 
Life-skuiling.
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“die tydperk 2015-2020 is van strategiese belang vir die kerk en elke 
gelowige,” sê Ds Jannie Pelser, organiseerder van die ToekomsVen-
ster-inisiatief. “Ons leef in ’n dinamiese en snel veranderende 

wêreld. Dit is noodsaaklik dat gelowiges en gemeentes opnuut nadink oor hulle 
betrokkenheid daarby”. 

ToekomsVenster fokus vanaf 2015 jaarliks op sekere belangrike aspekte 
van God se komende Ryk. in 2015 die individuele gelowige; 2016 die 
plaaslike gemeente; 2017 die gemeenskap, 2018 Suid-Afrika en 2019 die 
wêreld. Die jaar 2020 is ’n jaar van toewyding en feesviering.

in 2015 word individuele gelowiges twee-maandeliks vanaf Februarie aan 
die temas Christus-identiteit, emosionele en geestelike heelheid, lewens-

Jannie Pelser

SimOn mAkGObelA (29) se 
verhaal lees soos ’n draaiboek en 
hou steeds wonderlike belofte in.

Hy is gebore te kromdraai aan die 
Wes-Rand. As een van sewe kinders 
ondergaan Simon nooit enige formele 
skoolonderrig nie, deels omdat sy 
vader die gesin in die steek laat en sy 
moeder die gesin alleen moet versorg. 
Verder sê Simon dat hy van kleintyd af 
onnutsig was. 

Op 16 (2002) laat sy vriendekring 
veel te wense oor. een aand in Rand-
fontein gaan dans hulle en in die vroeë 
oggendure vat hulle die trein terug 
Roodepoort toe. Terwyl een vriend 
hom van buite af aan die arms trek en 
probeer verlei om agter te bly en die 
ander hom na binne trek, maak die 
trein se deure toe. Hy beland onder die 
bewegende wiele. 

As Simon wakker word, lê hy met 
intense pyn in hoësorg in die leratong-
hospitaal. Die suster aan diens lig sy 
kop effens op, maar die skok van ’n 
halwe lyf omdat beide bene hoog op 
amputeer is, is vir hom té groot. Die 
dae wat volg is troosteloos en deurme-
kaar gedagtes maal in sy kop. Die sin 
van die lewe is skielik onverstaanbaar 
en hy worstel met depressie en woede. 
 Gedurende sowat sewe maande in 
die hospitaal ontmoet hy ’n man in ’n 
rolstoel wat speels allerlei toertjies 
daarmee uitvoer. Dit prikkel sy belangs-
telling en die onnutsigheid kom hom 
goed te pas. nie lank nie of hy is ewe 
bedrieë met sy rolstoel. met verdrag 

Aan die anderkant van 2020
keuses, waardes en moraliteit, dissipelskap asook God se uitnemende en 
opwindende doel met elke gelowige om die beurt bekend gestel. Die 
omvattende en aanpasbare inisiatief sluit dagstukkies (twaalf minute per dag 
vyf dae ’n week), kleingroep insette op DVD, preeksketse asook ’n daaglikse 
interaktiewe blog in. Gemeentes en lidmate word uitgenooi om saam te reis 
na 2020. Die eerste tema “Christus-identiteit” se materiaal is deur  
dr Gerhard bothma ontwikkel. 

•  Kontak drienie by 011 6652017 om u gemeente aan boord te kry. 
individuele lidmate is ook welkom om saam te reis na 2020.

•  www.toekomsvenster.co.za •  info@toekomsvenster.co.za

links bo: Simon Makgobela, sonder bene, maar ’n kampioen. regs bo: Simon Makgobela by die wegspring van ’n wedren in sy fiets.

word ’n leweransier saam met Simon 
besoek. Daar ontmoet hy kat Swanepo-
el, ’n parapleeg wat hom uitnooi na die 
Paraplegiese ekspo by nasrec. 
 Hy word aan Hilary lesis voorgestel, 
voorsitter van die Gautengse Parapl-
egiese Handfietsvereniging en as ’n 
H4-sportman geklassifiseer. Dit beteken 
dat hy in knielende posisie aan 
wedrenne moet deelneem. 
 Hy ontmoet ook vir ernst van Dyk, 
Suid-Afrikaanse Paraplegiese kampioen, 
wat in goeder trou ’n peperduur fiets 
beskikbaar stel waarmee Simon kan 
begin oefen. Wonderbaarlik betaal die 
stadsraad van mogale (krugersdorp) vir 
Simon se eerste fiets. 
 nie lank daarna nie verwerf Simon sy 
eerste goue medalje in die Gautengse 
kampioenskap. Hy word uitgenooi om 

Treinongeluk keer Simon se lewe om

’n toer kaap toe te onderneem saam 
met ander gestremde handfietsryers. 
So begin ’n pad van ontdekking vir ’n 
man wie se lewe dalk totaal anders sou 
verloop indien dit nie vir die ongeluk in 
2002 was nie.
 Simon is ’n inspirasie vir die plaaslike 
gemeenskap. Hy het van ’n skugter 
jongman in iemand met selfvertroue en 
visie gegroei. Simon ken nie die woord 
“identiteit” nie, maar sy lewe gee 
inhoud daaraan. Sy selfbeeld was aan 
skerwe na die ongeluk. Hy moes die 
pad van nuwe identiteitsvorming loop. 
Hy moes leer dat ’n mens veel meer as 
jou ledemate is. Dit is ’n reis wat 
gesonde mense hulleself nie kan 
voorstel nie. 
 Daarom getuig hy vrymoedig dat 
God hom ’n tweede kans gegee het. 

aanvaar hy sy gestremdheid, dankbaar 
dat hy darem nog arms het. 
 Simon word later voorgestel aan 
Pinkie Patane wat soos ’n moeder 
verantwoordelikheid vir hom aanvaar. 
Hy raak betrokke by ’n plaaslike gim 
waar ek hom op ’n dag raaksien. ek 
verneem dat dit vir Simon geen moeite 
is om ’n retoerrit na magaliesburg, ’n 
goeie 25 km vanaf krugersdorp, in sy 
gehawende rolstoel aan te pak nie. 
 Die ontmoeting noop my om 
Sondag tydens die prediking na Simon 
te verwys. Twee lidmate, Gerrie 
Strydom en Franco Diederiks en hulle 
bediening onder manne in die ge-
meente, besluit om Simon onder hulle 
vlerk te neem.
  Sy rolstoel moet dringend vervang 
word en met behulp van skenkings 
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GeorGe Marchinkowski

i n his book, What’s so amazing 
about grace? Philip Yancey tells the 
story of a certain Will Campbell, 

chaplin to the University of Mississippi. 
Campbell was once asked by an 
atheist newspaper reporter to define 
Christianity in ten words or less. 
Campbell was reluctant to answer, 
fearing that the reporter would pick 
apart his definition or place it under 
unusual scrutiny.

Eventually he succumbed. Campbell 
replied: “We’re all monsters but God 
loves us anyway.”

Some years later, a black teenager 
was shot by a white shop owner while 
the boy was trying to make a tele-
phone call. Campbell rushed round to 
the scene. The boy was dead. Within 
hours, the newspaper man was there 
to quiz Campbell again.

“Let’s see if your definition of faith 
stands up to the test.”

“Was the teenager a monster?” the 
newspaper man asked.

After explaining that the boy was 
one of the gentlest boys he knew, 
Campbell said: “We’re all monsters.”

“All right,”’ said the newspaper 
editor, “was the white shopkeeper a 
monster?” Campbell didn’t have to 
think hard about that, “yes, for sure,” 
he said.

Then the atheist newspaper reporter 
leaned in close, looked into Campbell’s 

eyes and said something that struck at 
Campbell’s heart like an arrow: “Now 
which one of these two monsters do 
you think God loves most?”

The story haunts me. I want things to 
be clear, to be “cut and dried” but 
mostly they’re not. I want children to be 
safe and paedophiles to be puni shed. I 
want justice for those who have been 
wronged. Grace doesn’t work like that.

As early as the writing of the book 
of Leviticus, the God of the Jews 
wrote forgiveness into Israel’s DNA. 
Yahweh, the God who forgives, 
introduced a system through which 
people could be set free from guilt 
and shame. In Christ, forgiveness was 
universally declared.

The opposite is too terrible to 
con template. The author Mary Karr 
wrote in her novel, The Liar’s Club, 
about a couple who had an argument 
about how much she spent on sugar. 
They were both so stubborn that they 
did not speak to each other for the 
next 40 years. He put a partition in the 
middle of the house and they lived in 
two half houses for the rest of their 
lives.

Forgiveness is freeing. It stops the 
cycle of blame and pain and opens 
the possibility for growth.
l George Marchinkowski is colleague 
minister at St Mungo's United Church 
in Bryanston.

sTeve JohnsTone 

T he verse quoted above contains an amazing insight into how God 
intends to perfect our identity in eternity.

Paul is concerned that the Thessalonians do not become deceived by 
false prophets who would sway them away from their commitment to Christ. 
These false prophets lead people into the dark by saying, “Peace and safety!” 
but sudden destruction will fall upon them.

We as believers, however, are not those who walk in the dark. We are those 
who live holy, watchful lives, and it is we who know real “peace and safety”. 

Fundamental to our identity as believers is that we are not like the people of 
this world who deceive themselves into thinking that all is well with them. We 
do not rest our hopes for “peace and safety” upon the things of this world, 
knowing that whether we live or die we already have “peace” with God through 
our Lord Jesus Christ, and we will most certainly be “safe” for all eternity! 

Paul goes on to say that this “peace and safety” extends not only to our 
souls and spirits, but also to our bodies! Not only will God perfect our spirits 
and souls, making us perfectly sinless, loving and happy for eternity, but He will 
also perfect every weakness of our bodies.

The physical world was God’s idea in the first place, and it will be restored to 
its glorious place. There is coming a great day of resurrection upon which our 
physical bodies will be raised incorruptible. Thus we see that our physical lives 
are a part of our eternal identity.

“Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all 
filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God”, and let 
us present our bodies to God as “instruments of righteousness”! 

• Steve Johnstone is from Church-on-Main Bible College.

Our peace,  
God’s purpose

Forgiveness before 
growth

Hoe handel jy die 
verlede af?

kobus van der Merwe

God het in Jesus Christus alles gedoen wat nodig is om ons eie en 
ons mensdom se verlede af te handel. Die bedoeling is dat ons as 
gelowiges vry van die bande van die verlede met hoop in die 

toekoms kan leef. En met liefde en vreugde in die hede kan leef.
Tog is baie van ons nog vasgevang in dit wat in die verlede lê. Ons is nog 

kwaad vir iemand, ons voel skuldig en angstig oor iets wat ons gedoen het 
of ons bly terug verlang na dit wat was. Ons vergeet skoon om te leef met 
dit wat voorlê.

Al hoe die verlede ons kan vashou, is om nie daarvan bewus te wees nie 
of dit te ontken. Die oomblik as dit gebeur, herhaal ons onbewustelik die 
patrone van die verlede. Ons maak byvoorbeeld ons kinders seer waar ons 
self as kinders seergekry het, of ons verlaat dié wat ons liefhet soos toe ons 
verlaat was toe ons kinders was.

Hoe kan mens bewus word van wat in die verlede gebeur het wat jy moet 
afhandel om vorentoe te gaan? 

Een manier is om nuuskierig te raak oor alles wat ongemaklik is in die 
hede. Dit wil voorkom dat as ’n mens meer as een keer gefrustreerd of 
kwaad raak in die hede oor iets, het dit min te doen met wat nou aan die 
gang is. Dit het baie te doen met wat in jou verlede nie afgehandel is nie. ’n 
Frustrasie met ’n lui kind het waarskynlik bietjie te doen met die kind, maar 
die frustrasie het waarskynlik meer te doen met die seer dat jyself as kind 
nooit kon speel nie.

Hoe handel jy jou verlede af? 
•  Stop alle blaam
•  Werk met jouself.
•  Herstel die pyn van die verlede.

l Kobus van der Merwe is die eerste kliniese instrukteur in Suider-Afrika. 
Hy is ook lid van Imago Relationships International.

Now may the God of peace Himself sanctify you 
completely; and may your whole spirit, soul, and body  

be preserved blameless at the coming of our  
Lord Jesus Christ. 
– 1 Thessalonians 5:23
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Jannie Pelser

M et die 1976-onluste steeds 
vlak in die geheue vertel 
Gert Jonker my van die pad 

waarlangs hy gestap het. Hy was toe 
’n jong skoolseun en het saam met sy 
ouers in Luipaardsvlei aan die Wes-
rand gewoon. Hulle het vir hom 
ge leer om vir álle mense respek te hê.

Toe ’n bejaarde kennis van die 
huishouding wreed vermoor word, 
word die ongeartikuleerde agenda 
van sy lewe geskryf. Dit word versterk 
toe ’n steen gegooi word deur die 
venster van die bewegende trein 
waarmee hy skool toe gereis het en 
dit hom skrams teen die kop tref. 

Hy wou altyd dominee word maar 
sluit by die polisie aan en maak goeie 
vordering. Later raak hy te midde van 
’n baie onstuimige en polities-verdeel-
de Suid-Afrika by die veiligheidstak 
betrokke.

Hy maak kennis met die ontstel-
lende realiteite van ’n stukkende land. 
Sy menswees, oortuigings en inge-
steldheid bots egter met hulle 
ander ste manier van doen. Daar gaan 
dit oor leef en oorleef, ten alle koste 
en ongeag.

Hy word verplaas na die Hillbrow-
polisiestasie. Daar maak hy kennis met 
straatmense – groot en klein, dwelm-
verslaafdes en prostitute – en word 
blootgestel aan die onderwêreld van 
Suid-Afrika. Kort daarna word hy 
opgeneem in die Kinderbeskermings-
eenheid, toe ’n gedugte en omvat-
tende fokus van die SAP. 

Vanweë sy ervaring in veiligheid en 
sekuriteit word hy later deur ’n 
bankgroep genader om hoëvlak 
amptenare te beveilig. Hy word uit- 
eindelik ’n senior pos met aantreklike 
voordele aangebied en verlaat die 
Polisiediens. 

Dit is dan dat die Here met hom en 
sy eggenote, Antoinette, praat. Dit is 
nie wat Hy vir hulle in gedagte het 
nie. Hy roep hulle vir die bediening. 
Soos talle ander Suid-Afrikaners oor- 
weeg hulle ook om pad te gee. Die 
Here praat egter duidelik met hulle uit 
Jesaja 45. Hulle besluit om gehoor-
saam te wees en te bly. 

Hy begin met ’n beskeie skuiling vir 
weerlose en verwaarloosde kinders. 
Nou, sewentien jaar later, word ’n 
gemiddeld van 120 000 kinders, 
jongmense en volwassenes per jaar 
deur hulle bediening geraak. 

Ek stap saam met hom deur die 
kompleks waar sommige van hulle 
werksaamhede gesentreer is. Die 
pynlik netjiese kantore herinner aan 
die dissipline van sy polisiedae. Sewe 
huise met huisma’s maak deel uit van 
die “kinderhuis”. In een daarvan word 
tans veertien, wat vir my byna na 
dag-oud babas lyk, versorg. Die mees 
onlangse fonds was agter McDonalds. 
Die piepklein wesentjie lê weerloos 
afhanklik in sy babawiegie. Ek wonder 
hoe kan iemand ’n ander mens 
weggooi.

Talle kinders storm op hom af as 
ons op die terrein stap (Hy sukkel om 
meer as 150 kinders se name op ’n 

slag te onthou, sê hy!). Elkeen soek die 
aandag van hulle makro-pa. 

Nie minder nie as veertien projekte 
word tans deur tagtig personeellede 
bedryf. Soms is daar genoeg geld, 
soms nie. Onlangs was hulle effektief 
bankrot. Dit ontstel hom nie meer nie. 
Dit is die ritme van die bediening. As 
daar genoeg is, is jy dankbaar en 
wanneer daar te min is, bid jy. Dit kom 
weer aan die gang. 

Hy en Antoinette het twee biolo-
giese en twee grootmaakkinders. Sy 
grootmaakkinders, Anthony Weilbach, 
’n kleurlingseun, en Gabriel Bandjies, 
’n Tswana-seun wie se moeder dood is 

en wie se familie nie na hom kon 
omsien nie, neem verantwoordelikheid 
vir Tower of Life, ’n middestadskuiling 
vir hawelose mans. 

Sy oudste biologiese seun, Gerrit-
Maritz, studeer tans in Australië en die 
jongste, Daniël, is in Graad 9. Antoi-
nette staan voltyds saam met hom in 
die bediening. 

Skuins oor die biblioteek in Krugers- 
dorp huisves hulle 39 voormalige 
straatkinders in ’n eertydse kerkgebou. 
Pastorale dienste word in nie minder 
nie as 170 skole in Soweto en aan die 
Wesrand verrig. 

Tans word die bedieninge ontbon-
del sodat dit as onafhanklike sake 
onder sorg van seuns en dogters, 
persone wat spesiaal daarvoor gemen-
tor is, bedryf sal word. Teen 2020 is hy 
en Antoinette klaar met hierdie 
seisoen. Dan sal hulle kyk wat die Here 
in gedagte het. 

Hy het drie belangrike goed geleer 
deur die jare se besig wees,vertel hy 
peinsend.  

’n Mens het ’n fenomenale kapasi-
teit vir goeddoen. Jy kan baie meer 
doen as wat jy dink jy kan doen. 

Daarby kom ’n verbysterende 
kapasiteit om lief te hê. Baie, baie  
meer as net jou eie. 

Ook ’n ontstellende kapasiteit om 
seer te kry. In die beginjare veral moes 
hulle soveel babatjies, ook kinders, 
begrawe as gevolg van vigs. 

Nou die dag weer. 
Toe het hy besluit om vir eers weg  

te bly van die babas af. 
Sy kapasiteit vir huil is nou op.

l Ds Janne Pelser is die samesteller 
van Toekomsvenster.

Jy kan baie meer doen as  
wat jy dink
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Jannie PuTTer

dawid skryf: “Moet op prinse 
nie vertrou nie maar sit jou 
vertroue in God alleen …”  

Dawid het homself teleurgestel met 
sy verhouding met Batseba. Hy het 
geweet dat elke mens feilbaar is en 
voor versoekings kan swig …

Elkeen van ons kan getuig van 
teleurstellings in mense. Dalk is jy 
(soos ek) teleurgesteld in jou ouers 
(hulle het geskei). Dalk is jy teleur-
gestel deur vriende (mense wat jy 
met jou persoonlike dinge vertrou 
het). Seerkry en teleurstelling sal 
altyd deel wees van mens-wees.  

Hoe oorkom ons seerkry en 
teleurstelling om met nuwe krag, 

Seerkry en teleurstelling – boustene vir die toekoms

ronél le roux

dit is moontlik om met die 
regte toerusting die kalmte en 
rustigheid te kan ervaar waar- 

na die meeste mense verlang. Die 
geestesingesteldheid waarmee ’n 
mens na jou lewe kyk en jou situasie 
verwerk, bepaal hoeveel spanning jy 
sal beleef. Selfs al word jy voort-
durend met probleme gekonfronteer, 
sal jy met die regte ingesteldheid die 
innerlike vrede hê om bo die situasie 
uit te styg. 

1wees bewus
Jou gedagtes bepaal jou gesind-
heid. Dit is jou gedagtes wat jou 

lewe rig en sin daarvan maak. In ’n 
moeilike situasie, is jy geneig om die 
negatiewe eerste raak te sien? Wat 
vertel jy voortdurend vir jouself wat 
jou lewe, jou werk, jou kinders, ens 
betref? Gedagtes is jou eie skepping. 
Maak seker dat jy konstruktiewe, 
opbouende gedagtes wat vir jou 
verligting bring, dink. Negatiewe 

met nuwe geloof en met ’n nuwe 
gees die toekoms aan te pak?

God se Woord gee besondere 
raad en ek kan vandag getuig van 
die onbeskryflike vryheid wat wel 
beskikbaar is vir elkeen wat dit  
kies …

Moenie ’n ander oordeel oor wat 
hy of sy doen nie – jy dra geen kennis 
van so ’n persoon se “waarheid” nie. 
Elkeen van ons se “waarhede” verskil.  
Wanneer ons waarhede verskil, 
bete ken dit nie iemand is verkeerd 
nie! Ons is net verskillend. As jy 
“groot” genoeg is, sal jy in staat wees 
om iemand anders ’n “alibi” (’n rede 
waarom hy “verkeerd” optree in jou 
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Werk só aan jou innerlike vrede
ge dagtes vererger jou spanning en 
kan jou depressief maak.

2wees aanvaardend en moenie 
weerstand teen alles bied nie 
Sodra jy begin glo dat alles ten 

doel het om jou te leer, te skaaf en 
om jou te ontwikkel, sal dit vir jou 
mak liker wees om dit wat in jou lewe 
gebeur, te aanvaar. Dit is wan- 
neer ons weerstand bied teen die 
lewe, situasies en mense dat ons 
geweldige spanning beleef. Dit help 
meestal nie om opstandig te word 
nie. Sodra ons aanvaardend is, begin 
ons rustiger word en kan ons vloei 
met dit wat in ons lewe opduik.

3Moenie afhanklik raak van 
mense en dinge nie
Hoe meer ’n mens afhanklik raak 

van mense en sekere situasies in jou 
lewe moet hê om gelukkig te kan 
wees, hoe meer laat jy toe dat hierdie 
dinge jou beheer. Die afwesigheid 

opinie) te gee … en daarom kan jy 
hom of haar vergewe!

Wanneer iemand jou teleurstel, is 
onvoorwaardelike vergifnis die uit- 
daging. Vir jare was ek “kwaad” vir my 
ouers oor die hartseer en teleurstelling 
wat in ons huis was. Toe ek op 
32-jarige leeftyd my hart vir Jesus gee 
en nie meer my hart op mense verloor 
het nie, het God my baie duidelik laat 
sien: Alles wat gebeur het was tot my 
voordeel al was dit seer! Ek moes net 
leer om dit te bemeester. Toe ek 
uiteindelik as oorwinnaar oor hierdie 
teleurstellings en seer in my lewe kon 
terugkyk en sê: “Here, alles is tot my 
voordeel”, kon ek waarlik liefhê, 

vergewe en vergeet want toe het ek 
besef dat al die seerkry en teleurstel-
lings in werklikheid my voorbereiding 
was vir die amazing werk wat ek 
vandag kan doen.

Weet dus dat alles ten goede 
meewerk vir elkeen wat die Here 
liefhet! Teleurstellings en seerkry is 
daar sodat ons beter kan verstaan 
wie mense is en dat ons uiteindelik 
op ’n punt kan kom waar ons nie 
ons vertroue in mense sit nie, maar 
waar ons net mense kan liefhê 
omdat ons vertroue in God alleen is! 
Geniet die avontuur!
• Jannie Putter praktiseer as ’n 
sielkundige afrigter vir atlete.

daarvan beteken dan dat jy spanning 
ervaar. Wat definieer jou? Is dit jou 
beroep, jou motor of jou huis? Werk 
eerder aan jou innerlike vrede en 
eienskappe soos liefde, want dit kan 
nie van jou weggeneem word nie.

4wees vol deernis eerder as 
veroordelend
Sodra ’n mens alles en almal as 

’n gewoonte veroordeel of kritiseer, 
raak jy vasgevang in ’n negatiewe 
gemoedstemming. Wanneer ons 
ander mense sien as medereisigers,  
is dit makliker om onvoorwaardelike 
aanvaarding en liefde vir hulle te 
ervaar.

5wees in die hier en nou 
eerder as in die verlede of 
toekoms

Wanneer ons te veel in die verlede 
leef, ervaar ons skuldgevoelens en 
verwyt. Te veel gedagtes aan die 
toekoms bring vir ons angstigheid en 

vrees. Die enigste plek waar ons 
vrede en rustigheid kan geniet, is in 
die hede. Wees en word bewus van 
waar jou gedagtes die meeste van die 
tyd is.

6wees eerder vol vertroue as  
in vrees
Ons kan nie die groter prentjie 

van ons lewe en die doel met alles 
sien nie. Dit is belangrik dat ons glo 
dat alles op die einde sal sin maak. 
Om in vrees en opstand te leef, neem 
ons lewenskwaliteit weg. Vloei en 
vertrou sodat jy rustigheid en kalmte 
kan ervaar.

Dit verg oefening om bogenoemde in 
jou lewe geïntegreer te kry. Selfs al 
probeer jy net een of twee daarvan, 
sal jy die verskil in jou lewe begin 
agterkom.

• Dr Ronél le Roux is ’n terapeut en 
fasiliteerder by Joyful Journey.
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