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Die lewe bestaan uit uitdagings en keuses. Ons maak elke dag honderde keuses. Soms as 

deel van ons roetine daaglikse bestaan. Soms meer ernstige, ingrypende besluite wat die 

verloop van die res van ons lewe beïnvloed. Soms, wanneer ons terugkyk, wens ons dat  

ons die wysers van die verledehorlosie kon terugdraai. Ons sal soveel dinge anders wou 

doen. Ek het al so oor my bediening gevoel. Daar is mense wat ek wens ek weer kon 

raakloop – om hulle om verskoning te vra. Vir ander sou ek graag iets wou oorverduidelik 

–  nou, na meer as vier dekades dalk op ‘n heel ander manier. Hierdie keer met ander 

woorde en voorbeelde, ‘n ander stemtoon en selfs ‘n ander gesindheid. Die wonderlikste 

knoppie op ons rekenaar is die “undo” funksie. Daar is keuses wat ek graag sou wou 

uitvee soos met die “undo” sleutel op my rekenaar. In ‘n oogwenk uitwis wat vir altyd in 

rooi op my doen-staat gedruk staan en wat met pyn onthou word.  

Dit verbaas my soms hoe mense dinge uit die verlede van ‘n vriendskap of selfs uit my eie 

bediening aanhaal. Hulle onthou op ‘n heel ander manier as wat ek dit onthou! Hulle het 

iets gehoor wat vassteek, en wat ek beslis nie so gesê of bedoel het nie. Soms is dit 

prettig, soms maak dit seer. Is dit ek? Is dit moontlik dat iemand dié gedagte so verkeerd 

kan bly koester? As ek dit net kon oorsê of oordoen. Maar die keuse is gemaak. Wat gesê 

is en buite jou mond  gehoor word, kan nooit weer teruggetrek word nie. Daar is nie ‘n 

“undo” knoppie in die lewe vir verkeerde keuses op uitdagings nie. Dit is geskiedenis wat 

geskryf is met ‘n neerslag, soms goed, soms sleg en pynlik.  

Dit beteken dat ons dalk meer bewus moet wees van die uitdagings waarmee ons 

gekonfronteer word. Ongelukkig leer ons dikwels aan die einde van ons lewe eers, 

wanneer ons terugkyk, dat ons anders kon gekies het. Dat ons dit anders kon gesê of 

gedoen het. Dit sou ander gevolge gehad het. Beter, minder pynlike gevolge. Selfs dalk 

wonderlike, positiewe gevolge. As ek maar net …. die  “undo” knoppie kon druk.  

Blaai gerus deur die blaaie van die Evangelies en kyk hoe Jesus en sy koms na die wêreld 

mense uitgedaag het, en hoe hulle daarop gereageer het. Dit is nogal interessante 

Bybelstudiestof. Ek het Matteus vinnig deurgeblaai. Jesus daag die wêreld sommer by sy 

intreepreek al uit: Bekeer julle – die regte Koninkryk gaan nou sigbaar word! (Matt 4:17).  



Ek wonder wat hulle gedink het? Bekeer waarvan? Watter Koninkryk? Een waarin die 

gehate Romeine sal verdwyn? Hy daag sy dissipels uit om hulle beroepe te los en Hom te 

volg … en wonder bo wonder doen hulle dit (5:18-22; 9:9-13). Los jou offer by die altaar – 

en gaan maak reg wat jy vermoed jy dalk bygedra het tot wat verkeerd in ‘n verhouding is! 

(5:21-26).  Dit vra nogal ‘n bietjie nadenke, want ons is redelik seker hoe ons oor mense 

voel oor dinge waaraan hulle aandadig is. Stel my Koninkryk bo jou nood – en jy sal sien wat 

gebeur met jou bekommernisse, daag Jesus hulle in ‘n preek aan die voetheuwels van ‘n 

hoogte uit (6:33).  Hy praat met die see – en die stormsee word stil. Ek wens ek kon sy 

dissipels se gesigte sien (8:23-27). Na so paar lesse oor die Koninkryk en dissipelskap stuur 

Hy hulle uit – in ‘n gevaarlike, vyandiggesinde wêreld (10:5-25;16:24-28).  Nogal ‘n 

uitdaging. Tweekeer is hy in die veld met ‘n groot skare mense. Eenkeer is Hy bekommerd 

oor die honger skare en die ander keer die dissipels. Albei kere daag Hy hulle uit:  Gee julle 

vir hulle iets om te eet! Oopmond staan hulle hulleself en vergaap aan die oënskynlik 

maklike manier waarop Jesus ‘n paar broodjies en vissies so baie maak dat duisende 

daarvan kan eet. Net wat oorbly is tientalle kere meer as waarmee Hy begin het (14:13-21; 

15:32-39). Vas aan die slaap, is sy drie betroubare vertrouelinge nie in staat om hulle oë oop 

te hou wanneer Hy ‘n entjie daarvandaan in Getsemané met God worstel oor die lotsbeker 

ter wille van die sondaarwêreld (26:36-46). Al wat Hy vra is dat hulle Hom sal ondersteun 

deur te bid. Onseker worstel hulle oor die nuus van sy opstanding (28:1-10). En aan dié 

mense gee Hy die Groot Opdrag: Gaan vertel nou vir al die mense op aarde van MY en maak 

hulle ook my dissipels (28:18-20)! 

Net so uiteenlopend soos die dissipels, reageer ons as Christene ook dikwels op uitdagings. 

Kyk mens mooi na hulle reaksie, sien jy ‘n paar denkfoute – net soos dié wat ons maak 

wanneer  ons voor uitdagings te staan kom.  Min het regtig in tweeduisend jaar verander. 

God stel sy Koninkryk as eerste en hoogste norm wanneer ons in die voetspore van Christus 

as sy dissipels wil stap. Daarom is die noodsaaklikheid van bekering die heel eerste 

uitdaging waarmee Jesus sy nuuskierige volgelinge konfronteer. Bekering is wegkyk van my 

wil, my voordele en my vooroordele. In ons denkwêreld is die eerste maatstaf vir ons 

reaksie op uitdagings, wat tot my voordeel sal wees of wat in my guns gaan tel.  

Ons verwagtings oor God se vermoë is nie baie groot nie.  Vir Hom, is om ‘n klompie duisend 

mense met min te voed niks ongewoons nie. Dit is in die aard en vermoë van God om net 

‘n woord te spreek en groot dinge gebeur. Hy het gesê dat daar lig moet wees, toe gebeur 



die skepping. Die probleem is dat wanneer ons tot God bid om in te gryp, ons normaalweg 

opsy wil staan om ‘n opspraakwekkende wonderwerk te sien. So iets soos die in die gevalle 

van die broodvermeerdering of die stilmaak van die storm. Ons lees net die 

golfhoogtepunte van die Evangelieverhale. Ons kyk belangrike detail mis. Soos wanneer 

Jesus sy volgelinge leer bid vir die nood van die wêreld en hulle dan uitstuur – hulle word 

self die antwoord op hulle eie gebede. God kan nog steeds die honger massas voed, maar 

Hy het ons nodig en vra dit met dieselfde vraag: Wat het jy? Wat gaan jy daaromtrent doen? 

Jou bietjie kan op die regte plek en in samewerking met ander, baie word. God maak dit 

moontlik deur die harte en die hande van sy kinders in die Liggaam – dié mense wat nou 

Jesus se Ligaam in die wêreld geword het.  

Die gang van die wêreld word gewoonlik deur mense bepaal. God wil en kan die soms 

skewe, afgrondkoers van die wêreld se geskiedenis dramaties verander. Soos toe Hy sy 

worstelende Getsemané-kind kruis toe gestuur het, terwyl die binnekring van die volgelinge 

rustig slaap. Met volgelinge wat biddend na sy wil luister, en individueel en kollektief 

reageer op die hemelse impulse van die Gees, kan die wêreld ingrypend ‘n ander plek word. 

‘n Plek waarin die troon van die verheerlikte, opgestane Jesus as Koning besing word. Al 

wat Christus nodig het is sy binnekring – die opregte volgelinge wat waaksaam, wakker, 

gewillig en toegewyd sy hande en voete, oë en ore in die gees van sy hart word. Dissipels 

wat met waagmoed, sonder om slegs selektief en voorwaardelik, gehoorsaam te wees. Hy 

roep hulle om uit hulle gemaksone te tree en raak te sien dat hulle ‘n Geesgedrewe opdrag 

het om in die gesindheid van Jesus, die merktekens van die Christus se Koninkryk in die 

wêreld te laat ervaar.  Versoening, liefde, vrede, opregte onbevooroordeelde 

barmhartigheid.  Alles in die nederige gees en gestalte van Jesus.  

Die post-Covid-19 era gaan baie besondere uitdagings aan die kerk van Jesus stel. So was 

dit deur die tyd nog altyd na oorloë, pandemies, verwoestende natuurrampe en 

mensgemaakte globale politieke, ekonomiese en sosiale trauma. Ook in Suid-Afrika en in 

Wonderboom. Die vraag is of die dissipels van Jesus onbevange oor die staalheining van ‘n 

kerkgebou kan kyk en die wêreld se nood met die oog en die hart van die Koning gaan 

raaksien. Hy het ‘n keer gesê dat sy dissipels groter dinge gaan doen as Hyself … wel, so sê 

die Evangelies.   

 

 



 
 


