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Ek was vir meer as ‘n dekade verbonde aan die SA Lugmag voordat my pad óór 

Stellenbosch na die teologie geloop het. Tot hede vandag, is daar iets waarmee ek vir 

baie jare reeds ongemaklik voel. Dit is die algemene (militêre) verstaan van die 

woord “dissipline”. Deesdae hoor ek van tyd tot tyd mense van my tyd en daarna, 

wat destyds die dienspligreis moes voltooi, die opmerking maak: “Ek wens so daar 

was nog diensplig, sodat vandag se kinders ook dissipline kon leer.”  

Die Militêre Wet het destyds bekendgestaan as die “Reglement van Dissipline” (RVD).  

Ek het deur die jare toenemend die vraag  oor die “militêre” verstaan van die woord 

dissipline bly koester. Kritieklose gehoorsaamheid sonder vrae. Die korporaal het dit 

eendag tydens basiese opleiding stewig vasgelê: “In die Lugmag vra ‘n mens nie vrae 

nie – jy doen net wat vir jou gesê word”. Selfs ‘n paar jaar later, tydens gevorderde 

offisiersopleiding het dié definisie gegeld. ‘n Goeie kollega en ek doen ‘n praktiese 

kursus op ‘n Lugmagbasis as finalejaar Militêre Akademiestudente en woon ‘n 

vergadering van die Bevelvoerder by. My baie waagmoedige vriend lewer 

onverskrokke ‘n bydrae tot die gesprek. Die Kolonel reageer saaklik: “Ek dink jy moet 

liewer vrae vra – moet liewer nie stellings maak nie”. Dit strook nie met die dosente 

by de Militêre Akademie wat tog hard probeer het om gesprek in die klas te 

stimuleer nie. Maar in die harde militêre werklikheid is dit vir ‘n jong kandidaat 

offisier goeie “dissipline” om liewer stil te bly en te luister. So het die korporaal mos 

destyds gesê. Die kolonel ook. Albei is stewig gewortel in die RVD.  

Verstaan my mooi – ek is seker daarvan dat die bloedsweet op basies tog ‘n baie 

belangrike doelwit gehad het. As korporaal sê “draai links” dan doen jy dit sonder 

enige teenstribbelling. Dit is noodsaaklik om deeglik gekondisioneer te wees om links 

te draai as die bevel “links” is. As jy in ‘n oorlogsituasie regs sou draai as die bevel 

“links” is, kon dié fout waarskynlik jou en jou makkers se lewe kos. Noodlottig. 



Daarom is “links”, links. Sonder vrae. Doen jy dit nie, was daar by gebrek aan ‘n 

toepaslike artikel dikwels in die praktyk goedskiks gegryp na ‘n maklike artikel in die 

Reglement van Dissipline wat jou sou kon aankla vir “gedrag tot nadeel van militêre 

dissipline”. Selfs al raak jou pasboek weg, kon jy aangekla word vir “gedrag tot nadeel 

van militêre dissipline”. Dan was strafdril dikwels die gevolg, want jy moet 

“dissipline” geleer word. Met inspeksie, is jou hemde gevou en gepak dat jy dit met 

‘n liniaal kon meet. Jou bed het soos ‘n perfekte kartonboks met presiese hoeke en 

skerp kante gelyk. Dit alles is deel van dissipline.  

Toe kom my seuns van diensplig af terug, en die klerekaste lyk weer soos voor 

diensplig. Wat het van die dissipline geword, dink ek. 

Die antwoord wat toepaslik is vir hierdie artikel het ek by ‘n baie goeie regsoffisier 

geleer tydens ‘n senior bevorderingskursus. Hy doseer Militêre Reg, maar hy klink 

anders as die korporaal en die kolonel. Hy toets ons as studente se verstaan van die 

term dissipline. Allerhande toepaslike antwoorde – tipies militêr. Toe kom hy met sy 

definisie wat my tot vandag bybly. Vir hom groei dissipline uit selfrespek. As jy 

selfrespek het, sê die Vlootkommandeur, respekteer jy jou meerdere omdat dié baie 

meer kennis en ervaring as jy het. Jy is netjies op jouself en in jou gedrag. Dit pas by 

‘n lojaliteit wat nie ingesweet is op die paradegrond nie, maar wat in jou hart leef. Jy 

gehoorsaam en gee billike opdragte, want jy glo in die saak wat jy dien. In die oorlog 

respekteer jy mense – al is hulle jou vyand, want jy het respek vir jouself as mens. 

Daarom respekteer jy alle mense. Jy laat reg en regverdigheid geskied, want reg en 

selfrespek het verband met mekaar.  

Méér nog, selfrespek hou verband met die lewe. Alles in die lewe, die doel en die 

verloop daarvan. Veral as Christen is ‘n gedissiplineerde lewe nie gebasseer op die 

bloedsweet van basiese opleiding nie. Dit is gebore in die respek vir die Een wat vir 

jou bloed gesweet het. Jy is nou Christen. God se gedissiplineerde maaksel, herskep 

vir God se doel, met nuwe ingeboude vermoëns wat die Bybel “verteenwoordiger” 

noem. God herstel my om Hom te verteenwoordig. Ek is dus iets en iemand. Iets wat 



God laat gebeur het aan die kruis, en God se iemand, vir God se doel. Daarom 

respekteer ek daardie “iemand” wat ek is. Heilige selfrespek. Ek pas die liggaam 

waarin ek leef op, want ek het net een gekry. As dié een op is, is dit op. Dan is lewe 

daarmee heen. Ek respekteer met toewyding en oorgawe wat ek het en wie ek is, én 

wie ánder is. En ek doen dit met hulle, en vir hulle, sê Jesus, soos ek dit vir myself sou 

doen. Ek respekteer myself, of soos Jesus sê, ek het myself lief genoeg om vir ander 

met net soveel respek lief te hê.  

Waarom dié onderwerp in hierdie tyd? Wel, almal wat die tyd waarin ons is, deeglik 

bestudeer en bedink hoe ons dit nou en hierna moet bestuur, sê daar wag groot 

ontnugterings op ons.  ‘n Nuwe werklikheid, noem hulle dit.  ‘n Wêreld met 

besondere en nuutgedefinieerde uitdagings. Min gaan dieselfde wees. Navorsers sê 

vir ons – anders as lang toue mense by die nou oopgemaakte alkoholverkooppunte, 

gaan dieselfde waarskynlik nie met kerke gebeur nie! Mense gaan nie toustaan om 

weer kerktoe te gaan nie. Die krisis het mense nuwe gesigte van die kerk laat sien en 

ervaar. Goed én sleg. Mense het reeds nuwe verwagtings van die kerk begin koester. 

Die kerk sal missionaal na hierdie uitdagings moet kyk. Die kerk sal op Bybelse  

manier kerk moet wees in die nuwe werklikheid. Die kerk wat werklik respek vir God 

en wie ons in Chrsitus is het, sal Bybels-gedissiplneerd deur God se oë na die wêreld 

en mense in nood moet kyk. Die post-Covid-19 kerk wat relevant wil wees, sal onsself 

moet losskud van pre-Covid-19 vooroordele, filters, liefdeloosheid en selfgerigtheid.   

Wanneer die Koning, post-Covid-19, links beduie, sal die Bybels-gedissiplneerde kerk 

met Godgegewe en Goddelike oortuiging, links moet gaan. Anders kan dit die dood 

van die kerk beteken. Dalk ook die dood van die mense vir wie God in die oog gehad 

het … net soos halsstarrige ongehoorsaamheid aan die  basiese opleiding, post-

basies, in die oorlog,  jou en ander se dood kon beteken. 

Dissipline? … selfrespek? … en kerkwees? Post-Covid-19 sal leer.  


