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Daar word dikwels van predikante gesê dat hulle ‘n kenmerkende “kanseltaal” gebruik. Iets 

wat gelukkig aan die uitsterf is, is dat sommige dominees nogal ‘n kanselstem ook het! Dis 

egter nie net predikante wat ‘n taalkwaal het nie. Ons het ‘n geloofstaal wat maklik op die 

tong val. Ons sê dit maklik, want dit is deel van ons. Dink bietjie na hoe spontaan ons 

byvoorbeeld in die kersfeessiklus mekaar ‘n “geseënde” feestyd toewens. Ek wonder altyd in 

dié tyd, of ons ons werklik weet wat ons regtig met dié goeie wens bedoel. Wat wil ons 

eintlik vir die persoon wat dié seënwens ontvang, sê? Gebruik ons die bede nie maar net om 

die gesprek vir die res van die dag aan die gang te kry nie? Net soos wanneer ons vir 

mekaar vra hoe dit gaan – sonder om regtig nuuskierig te wees oor wat die antwoord gaan 

wees. As ons vir mekaar “geseënde kersfees” gesê het, kan ons vir die res van die kersdag 

wat ons saam deurbring, oor allerlei ander interessanthede gesels. Gewoonlik vergesel van 

‘n gesellige drinkdingetjie en ‘n oorbelaaide kostafel. Niks daarmee fout nie. Probleem is ons 

sluit ook dié kersdag af sonder om nadenkend inhoud te gee aan die seënwens waarmee 

ons die dag begin het.  

 

Dit is nie snaaks dat ons ‘n seënbede of seënwens met ‘n persoon wil deel nie. Dit is ook nie 

noodwendig net ‘n verdwaalde manier van vroom praatjies nie. Ons mag dit gebruik - en 

doen dit ook, want die seën (en in dieselfde asem sommer ook vervloeking) is bekende 

gebruike in die Bybel. Dit is immers waar die gebruik vir ons vandaan kom. In die voor-

Bybelse tyd het seën en vervloeking veral ‘n sterk magiese karakter gehad. Dit is hoofsaaklik 

beoefen deur iemand met ‘n toegesegde magiese gesag. Hoe belangriker die persoon wat 

dit uitspreek, hoe meer krag het dit bevat. Seën of vervloeking is daarom as onomkeerbaar 

geag. Spore daarvan vind ons ook in die geskiedenis van veral die aartsvaders. Dink maar 

aan Isak se verkeerdelike seën aan Jakob in plaas van die oudste, en wat hy dan boonop nie 

kan omkeer nie (Gen 27:37). In bepaalde omstandighede, byvoorbeeld wanneer ‘n persoon 

sterf, word dié se sterfbedwoorde of -seënspreuk, dikwels as baie gesagvol en bindend 

geag. Vandag nog beskou mense soms ‘n oorledene se laaste wense dikwels as iets wat nie 

mag verander of teengestaan word nie, selfs al is dit soms nie in die beste belang van 

mense wat in die lewe agterbly nie! 

 

Wat belangrik vir hierdie gesprek is, is die die breë Bybelse aanvaarding dat alle seën 

alleenlik van God afkomstig is. Hy is die een wat seën en selfs kan vervloek en veroordeel. 



Daar is geen twyfel dat God inderdaad ook seën – en selfs op bepaalde voorwaardes sy 

seën van toepassing maak op mense. Behalwe dat God sy skepping seën (Gen 1:22, 28), 

seën Hy die aartsvaders (Gen 12:2), en in die algemeen diegene wat sy wil gehoorsaam (bv 

Ps 24:4-6). Maar God gee ook aan ons as mense die besondere voorreg en lewensopdrag 

om ander tot seën te wees. In die Bybel word dié seënvermoë op verskillende maniere 

uitgedruk, ondermeer deur ‘n woordseën wat ook gepaard kan gaan met die oplê van  

hande, ‘n gebedseën, of selfs ‘n geskenkseën – soos Jakob uit vrees vir  Esau stuur in Gen 

30:11. Wat egter van die grootste belang is, is dat die krag waaruit ons mag put om iemand 

anders te seën, in die feit lê dat ons op grond van die versoeningsdood en verheerlikte 

opstanding van  Jesus, deur God geseën is. Daarom mag en moet ons wat glo, seën en tot 

seën wees.  

 

Hierdie seënenende sanksie as gelowige, het sy oorsprong in die verbond met die 

aartsvader Abraham, die vader van ons as gelowiges. Hy ontvang God se seën met ‘n 

uitdruklike doel: om al die nasies van die aarde te seën (Gen 12:2; 18:18; 22:18). Saam met 

die seën van die verbondsgenade het ons dan ook die opdrag geërf: om al die nasies van 

die aarde te seën. Mense tot seën te wees. Dink mens heel prakties daaroor, verskil dit nie 

veel van die seën in die Bybelse tyd nie. Ons kan ons roeping om ander tot seën te wees, op 

verskillende maniere laat gebeur. ‘n Woord van seën. ‘n Gebed tot seën. ‘n Geskenk om te ‘n 

lewe mee te verryk en tot seën te wees. Om die beste wat God vir die persoon kan gee, in 

gebed voor God te bring ter wille van die persoon en in die persoon se beste belang.  

 

Die probleem is dat, net so prominent as wat die seën in die Bybel genoem word, 

vervloeking ook kan funksioneer. Van voor-Bybelse tye tot vandag. Jesus het in die bergrede 

uitgespel hoe ons in die praktyk van die lewe selfs ons vyand moet seën (Matt 5:38-38; Luk 

6:27-28). Mense vervloek maklik, wens mekaar die slegste toe met die gedagte dat die 

vervloeking permanent moet wees. Wanneer dit met ons gebeur, sê Jesus, moet jy wat 

geseënd is, die vloek beantwoord met ‘n seën. Die gebed dat dit met dié persoon presies die 

teenoorgestelde sal wees as wat jy toegesê word – en óók met permanente impak!  Nogal 

moeilik, want in ons aard bly die reste van die wet van vergelding maar sterk in die 

gedagte: Oog vir oog. Vloek vir vloek.  

 

Ek is deesdae toenemend ontsteld oor die manier waarop gelowiges mekaar aan die hare 

beet kry, veral wanneer hulle oor sake verskil wat meesal op die rand van ons kerngeloof lê. 

Jy hoef maar net te kyk hoe gelowiges dikwels in sosiale media, met sogenaamde 

“Christelike” argumente, mense wat anders dink afkam, verkleineer en selfs blatant beledig. 



Kyk en luister jy selfs na debatte in die kerk, wat oor sake gaan wat nie die waarheid van 

byvoorbeeld die Apostoliese Geloofsbelydenis (of Twaalf Artikels) in gedrang bring nie – 

daaroor stem ons saam – is dit dikwels moeilik om tussen seëntaal en vloektaal te 

onderskei. Albei (of meer) kante eis die waarheid van die Woord of selfs die influistering van 

die Gees vir hulle argument op. Wat gesonde dialoog en wedersydse geesverrykende 

gesprek kan wees, waarin respek, begrip en erkenning dat ons van mekaar mag verskil, 

behoort te wees, kom knarsend tot stilstand. Van geseënd wees en ander tot seën wees 

kom min tereg. En as dit nodig is skeur sulke partye sommer die kerk ook al gaan dit oor ‘n 

randsaak van geloof en nie ‘n kernsaak nie. Dan begin die gesprek vir my gevoel selfs ‘n 

reukie van vervloeking kry.  

 

Tenslotte word ons, verbondsgeseëndes in Christus, selfs die vermoë gegee om God te 

seën. Ons doen dit deur Hom te dank, loof, eer en te verheerlik omdat ons gehoorsaam is 

aan sy roeping en opdrag.  Ons doen dit omdat Hy ons seënend kom herskep het, sodat  

ons dan n deurlopend self seën ervaar. Jesus skilder dié baie besondere seën in die 

bergrede: Geseënd is dié wat erken hulle is net van God afhanklik; ook dié wat saam met ‘n 

stukkende wêreld kan huil; die wat die koninkryksuitdagings met sagte moed aanpak; die 

wat smag en leef vir dit wat regverdig is; die wat barmhartig is; die wat net vir God in die 

fokus het en nie deur randsake ontspoor word nie; die wat ernstig soek na die 

versoeningsvrede van Jesus; geseënd is die wat selfs ly omdat hulle hul uniekheid lééf. Hulle 

ervaar ‘n besondere soort seën. Hulle kan identifiseer met die Koninkryk. Hulle ervaar 

hemelse troos, ware vrede, barmhartigheid, hemelse burgerskap – asof hulle al self daar is, 

by die Koning. Dié baie besondere seën kom teen ‘n prys, dit vra inspanning, toewyding, 

gehoorsaamheid, daaglikse selfondersoek en bekering. Selfs soms lyding, soos Jesus self sê. 

 

Wil jy so, as geseënde leef? Luister dan weer mooi wat die Verbondsgod vir verbondskinders  

wat die geloofsreis met oorgawe wil aanpak, sê: 

 Die Here sal jou seën en jou beskerm; 

 Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees; 

 Die Here sal jou gebede verhoor, en aan ou vrede gee! (Num 6:24-26) 

 

‘n Nuwe, vreemde, gemaskerde, ontnugterende normaal wag op jou. Gaan, seën die wêreld 

rondom jou. Jy het die gesag: Jy is in Christus daartoe geseën! 


