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Hulle sê daar is ’n klein seuntjie in elke man. Ek het ’n ding oor motorfietse. Meer 

besonders, ’n BMW. Daardie sierlike enjin met die horisontale suiers wat in plaas van 

irriterend-brullend, met ’n sagte prrr-geluid, stylvol by jou motor verbygly. ’n Duitse 

meesterstuk. Jare gelede toe Rita nog geleef het, het ons ’n privaatgrappie gehad 

oor ’n polis wat sy vir my sou nalaat. Ek het spottend volgehou – met haar laggende 

instemming – dat, sou dié polis wel eendag uitbetaal, ek ’n BMW-motorfiets sou 

koop. Toe ons op ’n dag in die Kolonnade-besigheidsentrum kom, was daar ’n 

uitstalling van BMW-motorfietse. Ek het my vergaap aan dié mooi masjiene. Net 

daar het my drome, tot haar groot vermaak, plotseling soos ’n kaartehuis 

verkrummel. Die polis sou nie genoeg wees nie! 

In die motorfietskonteks is daar ’n ding wat my eenvoudig fassineer. Dit is die hoek 

waarmee motorfietsrenjaers soos Valentino Rossi om skerp draaie kan skuur. Wat 

my die meeste boei, is die klein stukkie rubber waarmee die band kontak met die 

teer maak. ’n Minimale stukkie rubber wat die verskil maak tussen balans en val. 

Soms tussen lewe en dood. ’n Baie fyn lyn. 

Jac de Priester sing ’n liedjie, Fyn Lyn. Daarin lys hy ’n hele klomp dinge waarin 

mens dié fyn lyn kan óórtree – met baie slegte gevolge. Teveel drink. Teveel 

rondkyk. Teveel geld in die dobbelmasjien. Die refrein is veelseggend: “Daar’s ’n fyn 

lyn tussen hero of zero … tussen alles of niks … tussen wen of verloor.”  

Ons lewe lank lééf ons dié balanstoertjie – die fyn lyn tussen reg en pynlik verkeerd. 

Tussen wins of groot verlies. Tussen glimlag en bitter trane. ’n Dobbelspel tussen 

lewe en dood. Letterlik en figuurlik. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is baie, 

teveel? Wanneer is min, té min? Maak jy ’n oordeelsfout, betaal jy, en waarskynlik 

ook ander saam met jou, ’n bitter prys. In ons dag word ons oorspoel met die 

belangrikheid van ons fyn lyn keuses. Die fyn lyn tussen liefde en haat. Vryheid van 

spraak en haatspraak. ’n Grap en aanstoot. Iets sê of liewer swyg. 



Niemand minder nie as Paulus roep dit uit oor sy eie worsteling met die fyn lyn-

keuses. Hy wil die goeie doen, maar ontdek telkens dat juis die teenoorgestelde 

werklikheid word. Wat goed bedoel is, word pynlik ervaar (Rom. 7:19-25). 

Hierdie geloofsworsteling is kenmerkend van dieptegeloof. Geloof wat konstant 

groei, ontdek voortdurend die waarheid van die fyn lyn tussen geloof en ongeloof. 

Ernstige lewenskrisisse doen dit ook. Jesus word op die lydensweg bespot, beledig, 

bespoeg, beskree. Hy word uitgedaag oor dit wat Hy van Homself gesê het. As Hy 

die wonderlike Seun van God is wat Hy aan die wêreld voorgestel het, waarom red 

Hy Homself nie van al dié verskriklikhede nie. Dr Chris van Wyk noem dit ’n fyn lyn 

tussen spot en geloofi. Daar word spottend ’n plakkaat aan die kruis gespyker wat 

dit in verskillende tale uitskree: Die Koning van die Jode. Selfs ’n kruiskollega dryf 

die spot. Een word gered. Die ander een sterf sonder redding. As Jesus sterf, bely 

die Romeinse offisier wat toesig oor die kruisiging hou, dat Jesus werklik Hy is, na 

wie die skare, die soldate en die nota aan die kruis spottend verwys. Die Seun van 

God. Nie net Koning van die Jode nie. Koning van die wêreld. 

Die lyn tussen glo en nie glo nie, is dun. Die lyn tussen luister en doen, is net so fyn. 

Veral vir die ernstige volgeling van Jesus. Ons word gedurig daaraan herinner dat 

dié lyn baie maklik oorgesteek kan word. Wanneer ons in die geloof standpunt 

inneem in die siedende wêreld, is die eerste ding wat vingerwysend verdag gemaak 

word, ons geloof. Selfs in die kerk, wanneer gelowiges verskil oor aktuele 

onderwerpe, bevraagteken ons mekaar se geloof. Dit is nie net die ongelowige 

wêreld wat die fyn lyn aandui nie. Ons demonstreer dit in ons hantering van mekaar. 

Maar ons ontken dit driftig. Ek woon jare gelede ’n sinodesitting by. Dié dag daag 

verskeie sprekers mekaar gruwelik uit met kragtige taal en opmerkings wat die fyn 

lyn tussen liefde en liefdeloosheid waarneembaar oorsteek. Die volgende oggend 

rapporteer die pers volledig daaroor in die oggendkoerant. Voor die dagverrigtinge 

kon begin, maak ’n sinodeganger ewe vroom op ’n punt van orde beswaar oor die 

koerantberig. “Ek moet in die verkeerde sinode wees”, sê die broer. Toe kon ek 

myself nie meer bedwing nie en word deur die voorsitter erken om te praat. “Die 

broer is in die regte sinode, voorsitter, ek was gister hier toe dié taal gepraat en dié 

dinge gesê is. Miskien moet ons mooi luister hoe ons mekaar behandel!” Daar was 

doodse stilte. Die voorsitter het my ondersteun.  



Die probleem met dié fyn lyn is dat ons dit dikwels self nie raaksien nie. Die wêreld 

sien dit wel raak, en word versterk in ongeloof en gevoer met redes waarom geloof 

en kerk dikwels bevraagteken word. Daar is ’n fyn lyn tussen getuienis wat geloof 

verwek of geloof verhinder. Daar is ’n fyn lyn tussen selftevredenheid en selfsug. 

Selfs dié dinge waaroor ons dikwels baie positief voel, kan onder ’n vergrootglas as 

’n breuklyn ontmasker word. ’n Vliegtuig kan baie lank vlieg, solank die regte 

onderdele op die regte tyd deur ’n voortdurende proses van bestuurde 

instandhouding vervang word. Wanneer die vliegraam egter tydens ’n groot 

versiening ondersoek word en klein krakies gevind word, word die vliegraam 

afgeskryf. Dit sal nie weer vlieg nie. In die wêreld van lugvaart word daar nie met 

lewens gedobbel nie, want die lyn tussen vluggereedheid en einde van ’n diensbare 

vluglewe, is mikroskopies fyn. Geloof trek fyn lyne. 

Motorfietsrenjaers onderskat soms die fyn stukkie rubber tussen masjien en teer. Die 

geringste foutjie kan selfs die renjaer se lewe kos. Die raakvlak is baie klein. Hanteer 

hulle dit versigtig, kan hulle ’n trofee omhoog hou. Maak hulle ’n oordeelsfout, 

ervaar hulle hoe sukses in ’n oomblik uit die sig verdwyn. Dalk vir altyd.  

Geloofswandeling vra fyn reaksie, fyn luister, fyn kyk. Die lyn van ware geloof is fyn. 

Dikwels baie fyn. Gelukkig kan ons die Gees vertrou – Hy sien fyn krakies raak. 

Geloof is om saam met die Gees fyn te kyk, fyn te luister en versigtig te reageer. 

Dan kan ons maar om die draai gly – soms met ’n baie skerp hoek! 
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