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Ons het ’n natuur- en skeikunde-onderwyser gehad wat ’n uitmuntende 

storieverteller was. Dan en wan, het die meisies in die klas hom omgehaal om vir 

ons ’n storie te vertel. Die dag voor die beloofde storie, het hy dan gewaarsku: 

“Maak seker julle bring genoeg sakdoeke!” Nodeloos om te sê, sy stories was 

dramaties, emosioneel, met soms verregaande fantasieë. Ek onthou nog ’n hele paar 

van hulle. Ongeag die storielyn, het al die stories dieselfde inleiding gehad: “Lank, 

lank gelede, toe al die groot mense nog klein mensies was en Tafelberg nog net só 

hoog was …” Dan het hy so ’n halwe meter bokant die laboratoriumblad beduie. Dié 

Meneer kon jou diep, diep die verlede in neem, maar ook ver, ver die toekoms in. Na 

die goeie ou dae, na die verre gister en die fantastiese, droomverlore ééndag. Vir die 

duur van die storie was die ingewikkelde wetenskaplike formules en die lyste van 

chemiese elemente vergete. Jy kon ontsnap aan die pynlike wêreld waarbinne die 

geheime van die skeikunde en chemie in jou kop ingedril is. ’n Wêreld waarin jy deel 

moes word van ’n entoesiastiese onderwyser wat homself in die, vir hom, koninklike 

van die skoolvakke, ingeleef het. 

 

Die dikwels nare werklikheid van die nou, laat ons soms onwillekeurig in een van 

dieselfde twee rigtings soek na tydelike uitkoms. Ons kan onsself verloor in die goeie 

ou jare van lank, lank gelede, of ontvlug in ’n fantasiewêreld van ééndag. Die tyd 

van lank, lank gelede, toe alles klopdisselboom in ons guns gewerk het. Daar is 

voor- én nadele aan beide koerse van ontvlugting. Oor veral die ouerwordende 

persoon se geneigdheid om die verlede te bly koester, het iemand geskryf: “Older 

people should be able to cherish the past, not dwell on it. They should anticipate the 

future without getting anxious about it.”i Die voordeel is dat jy vir ’n oomblik 

wegkom van dit wat jou vir die huidige beklem en jou slapelose nagte gee. Dit is ’n 

heerlike, ontvlugtende reis. Mens sou dit op slegter maniere kon doen. Jy sou kon 

ontvlug met die hulp van verdowende en verslawende middels. Dit, weet ons, het 

baie negatiewe newe-effekte op elke vlak van jou lewe. 



Terugreis in die verlede het ook negatiewe kenmerke. Soos die skrywer wat ek 

hierbo aanhaal tereg sê, kan mens vasgevang raak in die verlede – en die rol wat 

ons in die hede behoort te, of kan vervul, heeltemal miskyk. Presies dieselfde kan 

gebeur met ’n voortdurende fantasiehunkering na die toekoms. Om te reis na die 

verlede en te droom oor die toekoms is heerlik, maar die werklikheid lê hier, in die 

nou. Hier word betekenisvolheid geskep en geleef. 

 

Die Bybel help nogal met dié reis – agtertoe en vorentoe. Blaai mens deur die Ou 

sowel as die Nuwe Tesatament, kry mens gedurig die verwysings na Israel se 

verlede. God herinner hulle dikwels aan die mypaalmerkers waarlangs Hy hulle gelei 

het. Hoe Hy hulle uit slawerny verlos en op ’n woestynreis gelei het, wat ’n hele 

geslag se leeftyd geduur het, tot in die land van die belofte. Wanneer hulle hul 

Goddelike doel misloop, en in ballingskap geneem word, beloof Hy ’n nuwe toekoms. 

Maar verlede én toekoms word verwysingspunte van wie God is, en wat Hy van hulle 

as sy verbondsgenote verwag. Selfs in die Nuwe Testament kom herinner Christus 

sy volgelinge aan dit wat Hy vir hulle kom doen het. Die Nagmaal word weer en 

weer gevier, met ’n besondere doel: Om ons te laat onthou van die verlede met 

Hom en die toekoms in Hom. En altyd die roeping om ’n rol te vervul. 

 

Ek het ’n besondere belangstelling in die talle ou, geroeste motorwrakke wat jare 

lank langs die paaie van ons land lê. Wanneer ek by hulle verbyry, wonder ek altyd 

wat elkeen se storie is. Is iemand dood in dié ongeluk? Waarom het die eienaar dit 

nie later kom verwyder nie? Sou mens dié wrak nie kon herstel en restoureer nie? 

Dit hou nogal verband met die negatiewe vashou aan die verlede en die leë drome 

oor die toekoms. Ek meen dit lê dikwels by ons selfgesentreerde manier van onthou. 

Die verlede waarna ek terugverlang is ’n verlede wat my ten goede gekom het. Ek 

het daarby baat gevind, dinge het vir my reggeloop en was tot my persoonlike 

voordeel. Op ons terugreis na die verlede kyk ons die wrakke mis. Ons luister nie na 

hulle storie nie. Ons wonder nie daaroor nie. Dit het my nie geraak nie. Dit maak my 

verledeverhaal aangenaam om na terug te hunker. Die wrakke het ’n ander verhaal. 

Verhale wat ek meesal nie ken nie en ook nie regtig van kennis neem nie. Verhale 

wat my ongemaklik maak. 



Dieselfde gebeur met my toekomsdrome. Ek hunker na ’n beter lewe en 

omstandighede wat dit vir my meer aangenaam en aanvaarbaar gaan maak. Iets 

waaroor ek net kan droom. Maar ook op my reis die toekoms in, ry ek by die wrakke 

verby. Ek droom nie oor geroeste wrakke waarvan die roes afgeskuur is en ’n nuwe 

lewe voor geskep is nie. Dit maak my ook ongemaklik. 

 

Wanneer God ons die verlede of die toekoms in laat reis, is die doel altyd buite ons 

voordele en geluk geleë. Dit gaan altyd oor Hom. Op dié reise laat Hy ons die 

wrakke raaksien met ’n opdrag: maak nuut, skep lewe. Wie of wat dié ook mag 

verteenwoordig. Want die reis waarop Hy ons meeneem, is sy reis, sy 

eindbestemming, sy voordeel. Om dit te verstaan, moet ons Hom toelaat om die 

bestuurder en die gids op die verlede- of toekomsreis te wees. Hy het wonderlike 

stories oor wrakke, wat Hy vanuit sy perspektief met ons deel. Dan kyk ons deur sy 

oë, en ons luister na die stories met sy hart. Verlede en toekoms lyk dan anders.  

 

Geniet die reis! 
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