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VOORWOORD 

Hierdie kursus word opgedra aan my vrou Mariëtta. 
Sy het deur die jare saam met my gedroom en gebid dat die Nederduitsch Hervormde 
Kerk weer die krag van God in die wêreld sal uitdra, sodat Sy koninkryk uitgebrei sal word 
in Christenland en heidendom in Sy triomfe eindeloos.  Sodat ons soos die engele wat Sy 
troon omring gewillig Sy wil sal volbring. 
Sy was God se hande wat my aangespoor en vertroos het wanneer ek soms moedeloos 
geword het. 
Die studente van die Nederduitsch Hervormde Studente Gemeente Potchefstroom, het my 
aangemoedig en oortuig dat dit die moeite werd is, veral in die tye toe ek gedink het ek 
kan nie, en hulle geglo het ek kon.  Baie van dit wat hier geskryf staan het hulle my oë 
voor oopgemaak.  Hulle het ook baie ongerief verdra in die skryf proses, meesal met groot 
geduld. 
Dit is 'n spanpoging hierdie, 'n bewys dat die liggaam van Christus as 'n eenheid saam 
behoort te werk. 
As dit nie die Genade van die Here was wat al hierdie mense en omstandighede en insig 
gegee het nie, sou die werk nooit tot stand gekom het nie. 
Mag dit dien tot toerusting van die lidmate in die Kerk sodat die liggaam homself kan 
opbou in liefde. 
 

Addendum by vierde uitgawe 
 
Ek is nou bykans vyf jaar besig met ‘n privaat praktyk as Pastorale Berader.  Dit het begin 
nadat ek in 1991 - mediesongeskik verklaar is as gevolg van ‘n Bipolêre Depressie.   
Die tyd in die spreekkamer het my geleer dat die sake wat in hierdie kursus aangespreek 
word, ‘n probleem is by die meeste gelowiges en nie net lidmate van die Nederduitsch 
Hervormde kerk nie.  Ek staan telkens verstom as ek sien hoe gelowige mense met 
hierdie sake worstel.  Aan die anderkant staan ek stil in aanbidding as ek sien hoe God 
deur hierdie materiaal diè mense 
Nuut maak... 
Heel maak... 
Mag dit ook met jou gebeur! 

Aan Hom alleen die eer. 

 

 
Hans Dreyer 

Centurion 
Mei 2007 

 
Eerste uitgawe Augustus 1986 

Tweede en hersiene uitgawe  November 1986 
Derde en hersiene uitgawe  Februarie 1989 

Vierde en hersiene uitgawe  September 1996 
Vyfde en hersiene uitgawe  September 2005 

Sesde uitgawe  Elektronies – Mei 2007 
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HOOFSTUK 1 
 

GELOOFSMEETING 

(gebruik met erkenning aan Ds. Barny van der Walt) 
Sessie 1 
Vraelys 1 
�� Al die vrae moet beantwoord word en aan elkeen moet ‘n punt waarde toegeken word. 

�� Let deeglik op die formulering (bewoording) van elke glyskaal, aangesien hulle soms drasties 
van mekaar verskil. 

�� Omkring die punt op die glyskaal wat jou die beste/raakste omskryf. 

�� Moenie te lank oor ‘n vraag peins nie, jou eerste antwoord is waarskynlik reg.  As ‘n mens te 
lank dink, is jy geneig om die antwoord te gee wat jy dink reg behoort te wees en nie die 
antwoord waarmee jy jouself eintlik beskryf nie. 

1. Ek gesels maklik oor God se liefde en hoe dit my lewe verander het. 
4 

altyd 
3 

meestal 
2 

soms 
1 

selde 
 

2. Dit is nodig dat die gelowige homself moet ondersoek en evalueer. 
4 

elke oomblik 
3 

redelik gereeld 
2 

partykeer 
1 

per geleentheid 
 

3. Ek het ‘n behoefte daaraan om Bybel te lees, sodat ek kan verstaan wat  
 God vir my wil sê. 

4 
baie dikwels 

3 
dikwels 

2 
partykeer 

1 
nooit 

 
4. Elke gelowige moet die woord van God in die wêreld uitdra met woord  
 en daad. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
partykeer 

1 
by uitsondering 

 
5. Die wete dat God my liefhet laat uiteindelik my vrees en onsekerheid in  
 alle lewensituasies verdwyn. 

4 
altyd 

3 
dikwels 

2 
partykeer 

1 
nooit 

 
6. Ek het die behoefte om die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in  
 my lewe vir myself in woorde uit te druk. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
7. Ek wil graag in ‘n hegte verhouding met ander gelowiges staan, sodat  
 ons mekaar onderling kan vermaan, vertroos en bemoedig. 

4 
baie graag 

3 
graag 

2 
partykeer 

1 
selde 
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8. My reaksie op evaluasie en selfevaluasie word gewoonlik bepaal deur die  
 mate waarin dit sal bydra om die beeld van God in my lewe sigbaar te laat  
  word. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
9. ‘n Gelowige moet al sy sondes spesifiek bely en om vergewing vra  
 wanneer hy bid. 

4 
definitief ja 

3 
net sekeres 

2 
net enkeles 

1 
onnodig 

 
10. Wanneer ek iemand vertroos of bemoedig bring dit vrede en nuwe hoop  
 vir hom.. 

4 
baie dikwels 

3 
dikwels 

2 
soms 

1 
selde 

 
11. Ek weet dat dit wat ek doen en die aanvaarding daarvan deur mense my  
 nie meerderwaardig of minderwaardig moet laat voel nie. 

4 
beslis ja 

3 
twyfel 

2 
onseker 

1 
beslis nie 

 
12. Wanneer ek die grootheid van my sonde ontdek is ek vas oortuig dat  
 God my steeds liefhet. 

4 
ja altyd 

3 
dikwels 

2 
af en toe 

1 
nee selde 

 
13. Hoe belangrik is dit dat daar ‘n baie hegte verhouding tussen 
 gelowiges moet wees. 

4 
baie belangrik 

3 
belangrik 

2 
soms belangrik 

1 
onbelangrik 

 
14. Hoeveel keer het jy dit al beleef dat God teenwoordig is in die gedeelte  
 voor die predeking, met ander woorde in die lofsange. 

4 
baie dikwels 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
selde 

 
15. Ek slaag gewoonlik daarin om my negatiewe en verkeerde denke oor  
 myself te verander. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
selde 

 
16. Ek wil graag vir ander vertel van God se liefde en hoe dit my lewe  
 verander het. 

4 
ja baie graag 

3 
ja miskien 

2 
nee miskien nie 

1 
nee gladnie 

 
17. Ek is instaat om die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in my lewe,  
  wat ek teenoor myself uitgedruk het in woorde, teenoor God en ander  
  mense korrek te hanteer. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
selde 
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18. Ek kan saam met 1Joh 5:13 getuig dat ek verseker weet ek het die ewige  
  lewe. 

4 
beslis ja 

3 
ja miskien 

2 
twyfel 

1 
nee beslis nie 

 
19. Ek het al daarin geslaag om die liefde van God vir sondaars aan mense  
 te verduidelik. 

4 
baie dikwels 

3 
meestal 

2 
partykeer 

1 
nooit 

 
20. Dit is waar dat ‘n gelowige se denke - en lewenspatroon moet verander,  
 sodat hy na die beeld van sy Skepper vernuwe kan word. 

4 
altyd waar 

3 
meestal waar 

2 
soms waar 

1 
onwaar 

 
21. Die lewensvreugde/probleme veroorsaak by my ‘n behoefte om te bid. 

4 
baie dikwels 

3 
dikwels 

2 
soms 

1 
nooit 

 
22. ‘n Gelowige moet so leef dat die mense om hom die liefde van God  
 beleef in sy gesindheid, woorde en dade. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
selde 

 
23. Ek beleef meestal dat God met my praat as ek Bybel lees. 

4 
altyd 

3 
partykeer 

2 
soms 

1 
nooit 

 
24. Ek wil graag my gevoel van waarde laat bepaal deur die feit dat God my  
 liefhet en nie deur my mislukkings of suksesse nie. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
25. Ek wil graag mense versorg, vertroos en bemoedig. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
26. Sodra ek agterkom dat my denke nie volgens die Bybelse riglyne is nie,  
 is ek bereid om dit te verander. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
27. Dit is noodsaaklik vir ‘n gelowige om baie gereeld na die erediens te  
  gaan. 

4 
baie noodsaaklik 

3 
noodsaaklik 

2 
nie juis nie 

1 
glad nie 

 
28. Daar is ander gelowiges met wie ek vrymoedig kan praat oor my sonde,  
  pyn en vrees.  Ons kan mekaar in sulke omstandighede vermaan,vertroos  
  en bemoedig. 

4 
ja definitief 

3 
partykeer 

2 
baie selde 

1 
definitief nie 
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29. Ek weet dat dit noodsaaklik is dat ek bewus moet word van al die  
 positiewe en negatiewe dinge in my lewe, waarvan ek dikwels onbewus 
  is, of wat ek ontken. 

4 
beslis van almal 

3 
van die meeste 

2 
net sommiges 

1 
sommiges  

gladnie 
 

30. Dit is vir my ‘n feestelike geleentheid om saam met die gemeente God te  
 loof in die erediens. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
31. ‘n Mens moet met ander kan praat oor hoe die liefde van God jou lewe  
 verander het. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
selde 

 
32. As ek klaar gebid het, is ek bewus van die vrede van God, ongeag my  
 omstandighede op daardie tydstip. 

4 
baie dikwels 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
33. Ek is gretig om myself, my optrede en my motiewe krities te evalueer  
 of te laat evalueer. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
34. Ek wil graag vir ander mense van God se genade vertel, sodat hulle ook 
  die vreugde van verlossing kan ervaar. 

4 
baie dikwels 

3 
gewoonlik 

2 
soms 

1 
selde 

 
35. Ek slaag daarin om vrede in my gemoed te kry, omdat ek weet my  
  waarde word nie deur my mislukkings of suksesse bepaal nie, maar  
  slegs deur God se liefde vir my. 

4 
altyd 

3 
meestal 

2 
soms 

1 
nooit 

 
36. Dit is nodig om daagliks Bybel te lees sodat my geloof kan groei. 

4 
baie nodig 

3 
meestal nodig 

2 
soms 

1 
gladnie 
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ONTLEDING VAN VRAELYS 

Skryf die punte aan ‘n vraag 
toegeken direk onder die 

vraag nommer. 

Tel die punte dwars op  
en skryf die totaal in die 

laaste blokkie van elke lyn.   
Dra dit oor na die blokkie met die  
ooreenstemmende letter van die  
alfabet op die volgende bladsy. 

 

A 1  10  19  28   

B 2  11  20  29   

C 3  12  21  30   

D 4  13  22  31   

E 5  14  23  32   

F 6  15  24  33   

G 7  16  25  34   

H 8  17  26  35   

I 9  18  27  36   
 

VOOR KURSUS 

FASE 1    

Verhouding I  Kennis 

met C  Houding 

God E  Vaardigheid 

    
FASE 2    

Verhouding B  Kennis 

met H  Houding 

Myself F  Vaardigheid 

    
FASE 3    

Verhouding D  Kennis 

met G  Houding 

Naaste A  Vaardigheid 
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Die eerste vraelys gee ‘n aanduiding hoe jy oor God en Genade dink. 

Indien daar ‘n verskil in punte is tussen die eerste vraelys  
en die tweede vraelys  
dui dit op die groei / verandering wat die kursus teweeg gebring het. 

NA KURSUS 

FASE 1    

Verhouding I  Kennis 

met C  Houding 

God E  Vaardigheid 

    

FASE 2    

Verhouding B  Kennis 

met H  Houding 

Myself F  Vaardigheid 

    

FASE3    

Verhouding D  Kennis 

met G  Houding 

Naaste A  Vaardigheid 
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FASES VAN 

GELOOFSGROEI 
 
 

 
 

FASES 
MY 

VERHOUDIN
G 

 
TERMINOLOGIE 

 
 

1. 
MET 
GOD 

SEKERHEID IN  
CHRISTUS REGVERDIG 
1990 15% = +  
30 April 2006 14% = + 
 

 
2. 

MET 
MYSELF 

HARTLIKE VERTROUE 
GELOOFSINTERNALISASI
E 13% = + 
 

 
3. 

MET  
ANDER 

INTER-PERSOONLIKE 
ONTWIKKELING 
LEWE VAN 
DANKBAARHEID 
30% = + 



Dr Hans Dreyer                                                                                             Geloofsboukursus 
 

8 

 
FASES VAN 

GELOOFSGROEI 
 
 

 
 

FASES 
MY 

VERHOUDING 
 

TOERUSTING 
 

 
1. 

MET 
GOD 

GELOOFSEKERHEID 
GEBED 
BYBELSTUDIE 
EREDIENS 
WERKING VAN HEILIGE 
GEES 

 
2. 

MET 
MYSELF 

MEER AS OORWINNAARS 
OORWIN JOU EMOSIES 
OORWIN KONFLIK 
BYBELSTUDIE 

 
3. 

MET  
ANDER 

HUWELIKSMAAT 
HUWELIKSVOORBEREIDING 
GESINSVERRYKING 
ONTDEK JOU GAWES 
EVANGELISASIE - 
TOERUSTING 
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HOOFSTUK 2 
 

WAAROM 'N PROGRAM OM MEER AS ‘N OORWINNAAR TE 
WEES? 

PROBLEEMONTLEDING 

Daar is verskeie redes vir ‘n voortdurende ondersoek van ons geloof: 

* Die wêreld waarin ons die Woord moet verkondig, verander steeds en bring nuwe eise mee 
oor die wyse waarop dit gedoen moet word. 

Daarom moet u asseblief hierdie onderstaande ontleding self deurwerk.  Dit sal baie goed wees 
indien u ook die hulp en mening van ander hiervoor inwin.  Die ontleding sal ook aan die begin van 
die kursus in die groep bespreek word, sodat almal duidelikheid hieroor het voordat die kursus 
begin. 

 

1. Wat sou u sê, is die algemene definisie (Uitstaande kenmerke), van ‘n baie gelowige 
lidmaat: 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

1. Wat is die Bybelse definisie van so 'n gelowige?  Probeer vir uself 'n beeld kry na 
aanleiding van die volgende tekse.  Skryf telkens u eie gevolgtrekking oor die kerngedagte 
in die betrokke teks, daaronder neer: 

1.1 Psalm 51:18-19:  "'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring, 'n brandoffer wil U nie hê nie.  
Die offer wat U wil hê  o God, is verootmoediging.  U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie 
gering ag nie, o God." 

My gevolgtrekking 
................................................................................ 

................................................................................ 
 

1.2 Romeine 12:1:  "Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 
aanneemlik is.  Dit is die wesenlike van die Godsdiens wat julle moet beoefen.  Julle 
moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle 
denke te vernuwe.  Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom 
goed en aanneemlik en volmaak is." 

My gevolgtrekking 
................................................................................ 

................................................................................ 
 

1.3 Filippense 1:9:  "Ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn 
aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom." 

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 
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1.4 Matteus 12:33-37:  "As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed; en as julle 
sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg.  'n Boom word tog aan sy vrugte geken.  'Julle 
slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goeds sê?  Waar die hart van vol is, loop die mond van 
oor.  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die 
slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte ding in sy hart.  "Dit sê ek vir 
julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die 
oordeelsdag.  Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

1.5 Galasiërs 5:22:  "Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartig-heid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.  Teen sulke 
dinge het die wet niks nie." 

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

1.6 Hebreërs 10:25:  "Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos 
party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des 
te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom." 

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 

1.7 Efesiërs 4:23-24:  "Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as 
die beeld van God geskep is:  lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig."   

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 
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1.8 Romeine 10:17:  "Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor en die prediking 
wat ons hoor, is die verkondiging van Christus ."   

My gevolgtrekking 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

2. Wat sou u sê, is die doel van ‘n gelowige soos die Bybel dit beskryf aan die hand van 
bostaande tekse? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

3. Waarom verskil ons definisie soos beskryf by vraag 1 van die van die Bybel s’n ? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

4. Waaraan meet ons tans die sukses of mislukking van ons lewe as gelowiges? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

5. Hoe korrek is dit gemeet aan die Bybelse standaarde? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

6. Formuleer die ideaal waarheen ons moet beweeg om uit te kom by die Bybelse definisie. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 
 

7. Wat moet ons doen/verander om by die Bybelse definfisie uit te kom?   (Doelwitte).   

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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HOOFSTUK 3 
 

HOE OM TE BEGIN 
BEREIDHEID OM TE VERANDER. 

Sessie 3 
Metode 
* Open die sessie met gebed. 
* Herinner die lidmate daaraan dat hierdie kursus wat geloofsgroei wil bewerk-stellig nooit in 
eie krag gedoen kan word nie.  Hulle sal voortdurend daaroor moet bly bid.  Hulle moet ook ander 
vra om vir hulle oor hierdie saak voorbidding te doen. 
Opdrag 

Vul die vraelys alleen in.  Nadat jy dit ingevul het, gee dit aan jou eggenoot of 'n vriend om te 
voltooi en vergelyk dan sy antwoorde met jou eie.  Bespreek die redes vir verskillende antwoorde 
met mekaar.   

Die bedoeling is om jou eie oordele te toets en met dié van ander te vergelyk. 

Bid tot God dat Hy jou deur sy Gees sal lei om eerlik te wees en die dinge te ontdek wat diep binne 
in jouself weggesteek lê.  "Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my 
onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!" (Ps. 
139:23-24). 

 
Tydsindeling: 
* Inleiding:  15 minute. 
* Individuele beantwoording van vraelys:  1 uur. 
* Grootgroep-bespreking:  1 uur. 
* Totaal 2 ½ uur. 
Inleiding 
Geloof is waarskynlik die belangrikste saak in die lewe van 'n gelowige mens.  Hiermee saam is 
die Kerk net so belangrik as die plek waar hulle opgebou word.  Nog die kerk nog die geloofslewe 
van gelowiges is soos dit behoort te wees.  Ons probeer aan ons geloofslewe werk.  Die meeste 
van ons ken die stryd om gedurig in ons geloofslewe te groei en nie in die geloof te verarm nie.  
Ons het hier 'n program wat daarop gemik is om jou geloofslewe op te bou.  Dit sal tot nuwe lewe 
in geloof lei.  Op die lang duur sal dit ook tot 'n meer doeltreffende Kerk lei.  Ons wil graag hê dat jy 
aan hierdie program moet deelneem, maar om dit te doen, gaan heelwat van jou eis.   
Dit gaan baie eerlike selfondersoek wat soms ongemaklik gaan wees van jou vra.  Neem 
nou ‘n besluit of jy dit eerlik gaan doen!!  

Wat is jou besluit? 
Ja, ek gaan   ……………………………………………… 
Nee, ek sien nie kans nie……………………………………………….. 
 
Die volgende vraelys is ontwerp om jou 'n beter insig in jou geloofslewe te gee.  Dit sal ook jou 
gereedheid en gewilligheid help bepaal om aan die program deel te neem. 
Wanneer jy die vrae lees, beantwoord dit so vinnig as moontlik sonder om te veel daaroor te dink.   
Jou oorspronklike gedagte sal waarskynlik die regte wees.  
Die gevaar bestaan dat as jy begin dink oor die vrae ... 
dan gee jy dalk die antwoorde wat jy dink jy behoort te gee.   
Dit sal nie 'n getroue weergawe wees van hoe jy regtig voel nie. 
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ELKEEN MOET DIE VRAELYS OP SY EIE INVUL SONDER OM DIT MET IEMAND ANDERS TE 
BESPREEK 

Vraelys 3 
1. Hoe voel jy oor die gedagte van voortdurende verandering in 'n mens se lewenstyl, 

gewoontes en gedrag? 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
2. Hoe sal jy die belangrikste doel van 'n gelowige beskryf terwyl hy nog op aarde leef?  
................................................................................ 
................................................................................ 
 

3. Wat dink jy is die bedoeling van die woorde in Kolossense 3:10:  "En leef nou die lewe van 
die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die  
volle kennis van God?" 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

4. In watter mate het die woorde  

"Wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper."  

Op ‘n skaal van 1-10 hoeveel verandering was daar die afgelope 6 maande in jou lewe?    

................................................................................ 

................................................................................ 

 

4.1 Watter fasette van jou lewe het verander? 
 Noem ‘n paar. 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 
 

5. Hoe voel jy oor die gedagte om jou verhouding met mense om jou te verander, of om jou 
lewenspatroon of tydskedule te verander? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

6. Ek wil hê dat jy nou 'n oomblik aan die onderstaande emosies en gevoelens moet dink. 

�� Beskryf kortliks die situasie daar rondom 

�� Skat die aantal kere wat jy dit ervaar het die week en  

�� Skryf dan neer wat jy op daardie oomblik gevoel of gesê het toe jy die spesifieke emosie 
ervaar het,  

�� Wat was die uitwerking daaarvan op jouself die mense om jou en jou verhouding met God 
daarna?  
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6.1 

 

Woede 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
6.2 

 

Intense liefde 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
6.3 

 

Bitterheid 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
6.4 

 

Depressie 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
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6.5 

 

Vrees 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
6.6 

 

Geluk Vreugde 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
6.7 

 

Dankbaarheid 
SITUASIE                      AANTAL /     EK sê /VOEL   UITWERKING DAARVAN 
         KERE 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 

7. Wat dink jy behoort die reaksie van 'n ware Christen-gelowige te wees wanneer hy hierdie 
emosies ervaar: 

Woede.................................................................................................................................................. 

........................................................................................... 

Intense liefde 
............................................................................................................................................................. 

................................................................................ 

Bitterheid.............................................................................................................................................. 

........................................................................................... 

Irritasie................................................................................................................................................. 
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........................................................................................... 

Depressie of intense moedeloosheid................................................................................................... 

Vrees.................................................................................................................................................... 

............................................................................................ 

Geluk 
(vreugde)............................................................................................................................................. 

............................................................................................ 

Dankbaarheid....................................................................................................................................... 

........................................................................................... 

 

8. As jou optrede tydens hierdie situasie en gepaardgaande emosies nie was soos die van ‘n 
gelowige behoort te wees nie, wat dink jy is die rede daarvoor? Gee ‘n verduideliking. 

 

9. Wat is die uitwerking van jou normale emosies en gevoelens  

(nie die van ‘n goeie gelowige soos jy dit netnou beskryf het nie beskryf het nie) op jou 
verhouding met: 

        JOUSELF                 MENSE OM JOU                     GOD 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

10. Wat sou jy sê is die rede dat daar die afgelope tyd so baie/min verandering in jou lewe 
plaasgevind het.  Kies een of meer van die volgende antwoorde: 

 * Ek weet nie wat behoort te verander nie. 
* Ek weet nie hoe om te verander nie. 
* Ek wil nie graag verander nie. 
* Ek is bang vir verandering. 
* Ek het nie vir myself duidelike doelwitte gestel om die gebiede  
 aan te dui waarin ek wil verander nie. 
* Enigiets anders 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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WAT IS VERANDERING? 
Sessie 4 
Metode 
* Open die sessie met gebed. 
* Gee die groepslede geleentheid om aan die einde van die sessie die lesing te bespreek en 
vrae te vra.  Kontroleer of hulle daarin geslaag het om ander se voorbidding vir hierdie kursus te 
verkry. 
Lesing 
 
Baie Christene doen hulle bes om tot eer van God te lewe.  
 
VRA AAN DIE GROEP: 
“Wat doen jy om tot eer van God te lewe?”   
Daar sal waarskynlik baie antwoorde hierop wees.  Ek gaan Kerk toe, lees my Bybel, vloek NIE, 
lieg NIE, skinder NIE. 
Let op die negatiewe manier van formulering, al die NIE'S wat gebruik word.  Hulle probeer dit 
doen deur SONDE TE VERMY.  Alhoewel hulle in 'n sekere mate daarin slaag, lyk alles tog nie 
pluis nie.  Die krag van God in hulle lewens wat van God se genade moet getuig, lyk asof dit net 
eenvoudig ontbreek.  Wanneer ons die Bybel lees dan is dit duidelik dat daar werklik iets ontbreek.   
Die verandering wat in ons lewens plaasvind, behoort meer te wees as om net sonde te vermy.  
Ons is .."geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het."  (Efesiërs 
2:10).  As ons dit doen, sal die "..vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee..." (Romeine 
14:17+15:13)  ons vervul.  Ons mis egter nou hierdie vreugde en vrede.  As hierdie vrede en 
vreugde in ons lewens sigbaar word, dan sal dit 'n krag hê wat ook ander mense se lewens 
beïnvloed en verander.  Omdat ons hierdie krag in ons eie lewens mis, is ons ook nie in staat om 
ander se lewens te verander nie.   
Die doel van voorafgaande vraelys was om die groei te evalueer wat in die afgelope drie maande 
in julle lewens plaasgevind het. 
Sommige van julle mag dalk moedeloos wees nadat julle gesien het hoe min groei daar in die 
laaste tyd plaasgevind het. 
Deel van die probleem is dat ons al ons aandag en krag daarop toespits om sonde te vermy en nie 
om die goeie dinge ook te doen nie.  Ons sal nou moet onthou dat verandering altyd twee kante 
het.  Hierdie twee kante moet altyd teenwoordig wees, as ons ware groei en verandering wil hê.  
Die Bybel gebruik die twee begrippe "ontklee" en "beklee"  
"Ontklee" het dan die betekenis van die aflê of vermyding van sonde.  2 Kor 5:3:  "Ons wil nie 
ONTKLEE wees en naak voor God staan nie."    
"beklee" het dan die betekenis van die doen van dinge wat tot eer van God is.  2 Kor 5:4:  "Ons 
wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil 
doen nie; ons wil die hemelse bo-oor die aardse BEKLEE, sodat wat sterflik is, verteer kan word 
deur die lewe." 
Om die sonde af te lê, "ontklee", sal nooit permanent wees sonder dat daar ook goeie dade in die 
plek daarvan gedoen word nie, "aantrek" (Adams 1979:239). 

Dit kan soos volg voorgestel word: 

NEGATIEWE  POSITIEWE 

doen sonde doen nie sonde nie 
doen goeie 

(tot eer van God) 

 

As ek dus nie van iemand skinder nie, is dit nog net die negatiewe wat ek laat staan.  As ek ook 
die positiewe wil doen sal ek my daarop moet instel om ook mooi dinge van hierdie persoon te sê.  
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Die vraag is wie van ons is in staat om mooi dinge te sê van die persoon waaroor ons so graag 
skinder.  Omdat ons al ons kragte daarop toespits om die negatiewe te laat staan, werk ons nie 
aan die doen van die positiewe nie.  Die Bybel vergelyk dit met 'n mens wie se lewe deur 'n bose 
gees beset was, as die gees uit hom uitgedryf is, dan swerf die gees rond en na 'n ruk kom hy 
terug na daardie huis en vind dit skoon en aan die kant, hy gaan haal sewe ander geeste wat erger 
as hy is en hulle gaan woon in daardie huis.  Die einde van so 'n mens is erger as die begin 
(Matteus 12:43-45). So gaan dit ook met 'n mens wat die negatiewe vermy maar nie sy lewe vul 
met die doen van die positiewe dinge nie. 

 

VRA DIE VOLGENDE VRAAG AAN DIE GROEP: 

“Waarom doen ons dit op hierdie manier?“ 

Is dit dalk omdat ons van kleins af ons kinders op 'n negatiewe manier leer.  'n Kind van die Here 
DOEN NIE dit of dat nie.  Ons leer hom baie min WAT DOEN 'n kind van die Here.  In die Kerk is 
ons prediking meesal gerig op die "moenies" van die geloof en baie min op die "moets".   

Ons sal byvoorbeeld aan 'n mens wat moedeloos is, sê: "Ag vergeet daarvan."  Ons wil hom dus 
eintlik voorpraat om sy emosie te ontken.  Eers sal ons hom moet help om die negatiewe 
gevoelens te beskryf.  Daarna is dit nie net 'n kwessie van vergeet dit nie.  Hoe meer die persoon 
sy negatiewe gedagtes probeer vergeet, hoe meer kom hulle maar net weer terug.  Die volgende 
stap is om nou die leë gedagtes met positiewe gedagtes te vul.  Deur byvoorbeeld te gaan dink 
aan al die goeie dinge wat die Here in sy lewe gee.   

Daar is dus verskillende stadiums:  
* Die eerste is die erkenning van die negatiewe gevoelens. 
* Die volgende is om dit in woorde te kry. 
* Die volgende is om die leë gedagtes te beveg (Ontklee). 
* Die volgende is om die gedagtes wat nou leeg is te vul met  
 die goeie (Beklee). 

Dan sê my lewe eers vir die mense iets van God se genade waardeur ek leef.  Dan word die krag 
van God ook in my lewe sigbaar in so 'n mate dat ander mense dit raaksien en vir my vra: "waar 
kry jy dit vandaan, hoe kry jy dit reg om so ordelik en met soveel liefde te lewe."  Dan kan ek sê dit 
is alleen moontlik deur God se genade.  As julle ook biddend hierdie kursus aanpak, en toelaat dat 
God julle lewens verander, dan sal hierdie krag ook in julle lewens sigbaar word. 

Die sielkunde beskryf min of meer dieselfde verskynsel as: 

NEGATIEWE  POSITIEWE 

Sielkundig 
abnormaal 

(Cilliers 1984:47). 

Sielkundig 
normaal 

Sielkundig 
optimaal 

 

Die sielkunde erken dat hulle altyd daaraan gewerk het om vanaf die siek na die normale toestand 
te beweeg.  Eers in 1983 het Walsh en Shapiro met hulle werk "Beyond Health and Normality" die 
rigting ingeslaan om na die optimale toestand te beweeg.  Die doel van hierdie nuwe beweging is 
nou om persone te help om hulle maksimum potensiaal te bereik en om sodoende siekte te 
voorkom eerder as om 'n siek persoon gesond te laat word.  Cilliers (1984:47) erken egter dat 
hierdie stap nog al die tyd deel was van die teologie en die filosofie alhoewel dit nuut is vir die 
sielkunde.  

Ek is daarvan oortuig dat die persone wat aan hierdie program deelneem iewers in die 
middel van hierdie kontinuum is.  Dit wil sê dat hulle probeer om sonde te vermy.  Baie min 
van ons is egter bewus van hierdie positiewe kant, baie min het daarin geslaag om nader en 
nader aan hierdie positiewe ideaal te groei.   

Die Bybel moedig ons aan:  "Dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 
sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom" (Filippense 1:10).  Die doel van 
hierdie program is om daaraan te werk om die positiewe kant in die lewens van al die deelnemers 
te vergroot.  
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Beide fasette moet ontwikkel 

 

Die sielkundige navorsing het getoon dat daar geen groei kan wees in die interpersoonlike 
verhoudings (verhouding met ander persone) indien daar nie eers groei in die 
intrapersoonlike gebied van jou lewe plaasvind nie. (Om insig in jou eie funksionering te 
hê).  (Cilliers 1984:88).   

Dit help dus nie dat jy 'n hele reeks vaardighede aanleer om mense beter te hanteer nie.  Jy sal 
eers moet leer om die gedagtes, gevoelens en emosies wat binne in jou woel te beheer. 

In ooreenstemming hiermee verklaar teoloë dat daar geen groei in heiligmaking kan wees nie, 
indien die persoon nie eers die vryspraak van God verstaan nie (Miller 1984:30-39, Girard 
1980:107-122, Geldenhuys 1980 volume 3 en 4). 

Beide groepe, teoloë en sielkundiges, dui aan dat daar eers iets "binne in die mens" moet 
verander Intrapersoonlik voordat die dinge na buite suksesvol kan verander.   

As dit nie eers gebeur nie is die verandering wat in die Interpersoonlike verhoudings 
plaasvind niks meer as 'n spel nie.  

Dit word 'n reeks fyn uitgewerkte style wat geen oortuigingskrag op die lang duur het nie.  So 'n 
soort lewe het geen getuieniskrag nie, en gee dikwels aanstoot. 

Om hierdie gevaar te vermy, beplan ons om dit op 'n ander manier te doen, die meer Bybelse 
manier.  Hierdie program gaan op die dinge binne in jou toespits, voordat daar aan die uiterlike 
dinge of aan heiligmaking gewerk gaan word. 

Dit is daarom belangrik om hierdie dinge binne in jou te ondersoek, sodat jy dit kan evalueer. 

met mekaar.  Die bedoeling is om jou eie oordele te toets en met dié van ander te vergelyk. 

Bid tot God dat Hy jou deur sy Gees sal lei om eerlik te wees en die dinge te ontdek wat diep binne 
in jouself weggesteek lê.  "Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my 
onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!" (Ps. 
139:23-24). 
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HOOFSTUK 4 
 

WEES IN VOELING MET JOUSELF 
IS JY IN VOELING MET JOUSELF? 

Sessie 5 
…die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!" (Ps. 139:23-24). 
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Waarom moet ek in voeling wees met myself 

Sessie 6 
Metode 

* Open die sessie met gebed. 

Tydsindeling 

* Lesing:  45 minute. 
* Vraelys:  15 minute. 
* Bespreking:  ½ uur. 
* Totaal:  1 ½ uur. 

Lesing 

Vae gevoelens van irritasie of verwerping of vrees (verwagtings) beheer dikwels jou hele dag as jy 
nie daarvan bewus is en daaraan werk nie (Jordaan 1975:356-357, Gordon 1980:61).  As jy nie 
aan hierdie gevoelens werk nie, sal dit jou hinder.  Dit pla jou so dat jy nie na jou vrou of kind sal 
kan luister wanneer hulle met jou oor een van hulle probleme praat nie.  Dit maak dit ook moeilik 
vir jou om te konsentreer of om die dag te geniet.  Hierdie gedagte word ook bevestig deur 
Carkhuff en andere se navorsing wat aantoon dat interpersoonlike groei - 'n verbetering in jou 
verhouding met andere - nie kan plaasvind indien daar nie eers intrapersoonlike groei plaasgevind 
het nie (Cilliers 1984:83).  Dit sluit onder andere in dat jy bewus raak van jou innerlike 
belewenisse.  

Gordon (1980:174) verduidelik die uitwerking van hierdie innerlike belewenisse as volg:  Wanneer 
die persoon met wie jy praat op daardie oomblik self 'n probleem ondervind, is dit onmoontlik vir 
hom om na jou te luister.  Dit is noodsaaklik dat jy hom eers help om van die hindernis ontslae te 
raak, deur hom te help om van sy emosies ontslae te raak.  Dit kan die beste gedoen word deur 
hom te help om die emosies wat hy ervaar in woorde uit te druk.  Terwyl hy in 'n emosionele 
toestand is soos in skets 1 uitgebeeld, kan daar geen leerervaring plaasvind nie.  Die rede hiervoor 
is dat die emosionele komponent van die persoon buite verhouding groot geword het en die 
rasionele komponent totaal oorheers.  Dit is die gevolg van die emosies wat hy ervaar en waarvan 
hy nie ontslae kan raak nie.  Hy is in so ‘n situasie irasioneel. 

Alleenlik wanneer die situasie terug is na normaal soos in skets 2, kan 'n leerervaring plaasvind.  
Nou is die persoon se emosies terug na normaal en die rasionele komponent beslaan die grootste 
deel van sy menswees.  In die emosionele toestand van skets 1 is daar weinig kans op 'n redelike 
beslissing.  Die enigste manier om die situasie na die normale terug te kry, soos in skets 2, is om 
van die geweldige emosionele druk ontslae te raak. 

Dieselfde beginsel wat ten opsigte van die ander persoon geld, is ook op jou van toepassing.  Dit is 
nodig dat jy eers die emosionele situasie te bowe moet kom voordat jy in staat sal wees om 
verantwoordelike besluite te neem en verantwoordelik op te tree (Gordon 1980:173-180).                                                                                 
. 

Gordon dui aan dat dit nodig is om eers baie duidelik en in fyn besonderhede te sê wat jou 
probleem is.  Die navorsing dui daarop dat 'n paar stappe in hierdie proses onderskei kan word: 

1. Ten eerste WORD BEWUS van jou eie emosies (Horney 1950:328-344, Adler 1963:239, 
Ellis en Harper 1975:37). 

2. ERKEN jou emosies en gevoelens deur MET OPENHEID NA DIE BELEWENISSE IN JOU 
BINNESTE TE LUISTER (Rogers 1975:115-124, Horney 1950:328-334). 

3. Erken minstens teenoor jouself dat jy hierdie emosies het deur dit IN WOORDE AAN 
JOUSELF EN, INDIEN MOONTLIK AAN IEMAND ANDERS TE Sê (Maslow 1971:115-124, 
Janov 1978:20-23). 
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Die doel van hierdie sessies is om jou te help om meer bewus te word van die belewenisse in jou 
binneste.  Dit sal jou dan in staat stel om die stappe soos hierbo genoem uit te voer.  Indien jy nie 
ontwikkel en 'n stadium bereik waar jy besef wat binne in jou aangaan nie, sal dit onmoontlik wees 
om werklik diepgaande verhoudings met ander mense te bou.  Daarsonder sal jy bemerk dat jou 
verhouding met ander mense kunsmatig en oppervlakkig is.  Jy mag wel ǹ groot vriendekring hê, 
maar nie een wat jou ken soos jy regtig is nie.   

Indien jy intrapersoonlik ontwikkel, sal die teenoorgestelde gebeur.  Daar sal 'n afname wees in die 
behoefte om gedurig vriende rondom jou te hê.  Die verhouding met 'n paar vriende sal dieper en 
sterker word, jy sal ook meer dikwels die behoefte hê om net alleen te wees (Cilliers 1984:322).   

Uit die teologie kom dieselfde argument alhoewel uit 'n ander hoek.  Jy kan alleen vrede met 
jouself hê indien jy vrede met God het.  Jy kan nie vrede met God hê sonder dat jy jou sondes 
openlik voor Hom bely nie (Miller 1984:30-39).  Dit is nodig dat jy van hierdie sondes bewus sal 
word voordat jy hulle aan God kan erken.  Gelowiges is dikwels blind vir die sondes in hulle eie 
lewens, hulle het ander mense rondom hulle nodig om hulle daarvan bewus te maak (Geldenhuys 
1980b: 20-23, Jenson 1981:91-109).  Somtyds dink Christene as hulle sê dat hulle iemand nie haat 
nie en nie optree soos iemand wat haat in hulle harte het nie, dat die sonde van iemand te haat nie 
by hulle bestaan nie.  Wanneer die gelowige in die proses van intrapersoonlike groei gehelp word 
om bewus te raak van die gevoelens en emosies wat hy diep binne in homself wegsteek, kan hy 
nie langer hierdie gevoel van haat ontken nie.  Die bewuswording van hierdie gevoelens en 
emosies mag miskien in die begin negatief ervaar word, maar die resultate daarvan is op die ou 
end net positief.  Die feit dat sondes wat weggesteek was nou aan die lig kom en voor God as 
sonde bely kan word, bring net groei en ǹ verdieping in die verhouding met God.   

Persone wat hierdie intrapersoonlike groei beleef, het 'n voorsprong bo die ander volgens die 
sielkunde.  Hulle is meer buigbaar in hulle verhoudings met ander mense, en is meer 
gedissiplineerd in hulle eie lewens.  Hulle is tot 'n groot mate bewus van hulle eie emosies, 
gevoelens en behoeftes.  Dit lei tot 'n beter kennis van jouself en gevolglik tot 'n beter selfbeeld.  
Die gevolg is dat so 'n persoon meer respek het vir homself en homself beter aanvaar as 
vantevore.  Hy voel dat hy persoonlik verantwoordelik is vir die meeste situasies in sy lewe, 
daarom weet hy dat hy kan verander en die omstandighede rondom hom grootliks kan bemeester, 
selfs met stres en frustrasie (Cilliers 1984:321).   

Dieselfde gedagte vind ons weer in die Teologie, waar ǹ persoon wat vryspraak verstaan, en 
daarvolgens lewe, weet dat hy nie meer 'n slaaf van die sonde is nie.  Wat ook al sy 
omstandighede is, hy weet dat hy kan oorwin deur God se genade (Geldenhuys 1980b:22).   
Romeine 6:18:  "Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het 
wat sy wil doen."   

 

DIE AARD VAN SONDE  

Sonde bestaan nie alleen in die dinge wat ons doen en sê nie, maar ook in die gesindhede van die 
hart.  Christus sê, onder andere, dat dit nie net owerspel is wat sonde is nie, maar ook om na 'n 
vrou te kyk met begeerte in die hart (Matt 5:28).  Die Bybel dui hierdie sonde, wat in die mens se 
gesindheid geleë is, ook aan wanneer hy praat oor die gesindheid van die hart wat na vore kom in 
die woorde van die mond - "Waar die hart van vol is, loop die mond van oor"  (Matt 12:34b).   

 

DIE GEVAAR VAN FORMALISME 

Wanneer Christene voorgee dat hulle sonder 'n bepaalde sonde is, maar daardie sondige 
gesindheid nog steeds in hulle harte aanwesig is, word hulle die prooi van formalisme.  Hulle gee 
voor dat hulle iets is wat hulle in der waarheid nie is nie.  Hulle probeer nie alleen ander Christene 
oortuig dat hulle nie met daardie bepaalde sonde 'n probleem het nie, maar hulle glo naderhand 
self dat hulle nie 'n probleem daarmee het nie.  Byvoorbeeld die man wat geïrriteer is wanneer sy 
vrou hom vra om die wasmasjien reg te maak terwyl hy wou gaan golf speel.  Sy bemerk iets van 
sy irritasie en vra aan hom: "Is jy kwaad?"  "Nee natuurlik nie!"  sê hy.  Hy dink dat indien hy die 
irritasie onderdruk dan is dit nie daar nie.  Terwyl hy met die wasmasjien werk kom sy kind iets vra.  
Skielik is die pa baie lelik en kortaf met die kind sonder enige skynbare rede.  Die Formalisme lê 
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daarin dat die Pa VOORGEE hy is nie kwaad nie omdat hy dink hy behoort nie kwaad te word as 
sy vrou hom vra om te help nie.   

 

DIE VERHOUDING MET GOD WORD VERONGELUK 

As hulle glo dat hulle nie met daardie bepaalde sonde worstel nie, dan kan hulle dit ook nie voor 
God bely nie.  Die sonde word nie erken of voor God as sonde bely nie en dit vorm 'n skeidsmuur 
tussen hulle en God: Jesaja 59:2:  "Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en 
julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister 
nie."   

 

ONTKENNING VAN ONS GEVOELENS EN INNERLIKE BELEWENISSE 

Ons doen dit almal tot 'n sekere mate.  My vriend sê iets wat ek as onvriendelik en skerp beleef, ek 
voel baie ontsteld daaroor.  Wanneer hy aan my vra:  "Het ek jou seergemaak met my 
opmerking?"  Antwoord ek:  "Nee, natuurlik nie!"   

Maar die gevoel dat ek te nagekom is, bly diep binne-in my en dit verwoes die res van die dag.  Dit 
maak my ongelukkig en gooi 'n skaduwee ook oor die mooi dinge van die dag, alhoewel ek die 
gevoel van - ek is seergemaak of ek is ongelukkig - probeer ontken.  Dit mag selfs wees dat ek nie 
net seergemaak voel nie, maar dat ek selfs haat in my hart voel.  As ek hierdie haat ontken, sal ek 
nie in staat wees om dit aan God te erken en as sonde te bely nie.   

 

WAAROM DIT BELANGRIK IS OM IN VOELING TE WEES MET JOU INNERLIKE 
BELEWENISSE. 

As gelowiges is dit vir ons belangrik om in voeling te kom met daardie dinge wat ons vir 'n lang tyd 
vir onsself en ook vir ander mense weggesteek het.  Dit is belangrik sodat ons: 

*  Ons sondes voor die Here kan bely en vrede met Hom kan hê; 
*  Van ons eie emosionele probleme bewus kan word; 
*  Suksesvol met ander mense kan werk en saamleef. 

Ons sal later in meer besonderhede op die verskillende fasette van hierdie saak ingaan.  Op die 
oomblik gaan ons eers na die redes kyk waarom ons oneerlik is met onsself oor ons innerlike 
belewenisse. 

 

WAT VERHINDER ONS OM EERLIK TE WEES OOR ONS INNERLIKE BELEWENISSE 

Dit is die moeite werd om te gaan kyk waarom ons oneerlik is oor ons innerlike belewenisse.  Dan 
sal ons dalk beter verstaan dat ons nie net nou oneerlik is oor hierdie belewenisse nie, maar dat 
ons 'n klomp dinge het wat dit vir ons selfs in die toekoms moeilik sal maak om eerlik daaroor te 
wees. 

* Dit is tradisioneel in ons samelewing dat daar aan seuntjies van kleins af gesê word:  "'n 
Groot seun huil nie."  Ons leer ons kinders dus, om oneerlik te wees teenoor hulleself.  Die 
dinge wat jy voel, is net nie aanvaarbaar nie, veral nie vir mans in ons samelewing nie.  Dit 
geld veral vir die sagter emosies soos vrees, liefde, verwerping, vernedering en seerkry.  'n 
Man sal nog woede en aggressie wys, dit word in sommige kringe selfs as "manlik" beskou.   

* Daar is die gevaar dat mense jou nie sal aanvaar as hulle weet van al jou negatiewe 
emosies nie, of as hulle weet dat jy in werklikheid swakker is as wat hulle gedink het.  Van 
kleins af word seuns en dogters in elk geval geleer dat hulle negatiewe emosies soos haat 
en bitterheid eenvoudig moet ontken.  'n Ouer sal maklik vir sy kind sê:  "'n Kind van die 
Here maak nie so of sê nie so nie."  Die ouers sê dit sonder om die kind die kans te gee om 
eers van sy emosie bewus te word of dit te verwerk.  Die kind dink dus dat ontkenning of 
onderdrukking van sy negatiewe emosies die manier is waarop 'n Christen dit behoort te 
hanteer. 
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* Saam met die gevoel van kwesbaar te wees indien jy jou emosies sou wys, is daar die 
gevaar van nie aanvaar te word in die samelewing nie.   

 

ONS SAL ONS DUS EERDER NA DIE AANVAARDE REëLS VAN DIE SAMELEWING SKIK AS 
OM EERLIK TEENOOR ONSSELF TE WEES.   
* Ons is geleer om ons gevoelens en emosies tot so 'n mate te ontken, dat ons dikwels nie 

eers meer daarvan bewus is nie.  Ons ervaar soms die vae gevoel van moedeloosheid of 
ongemak, soms selfs depressie, sonder dat ons daarvan bewus is dat daar deur die loop 
van die dag iets gebeur het wat vir hierdie gevoel verantwoordelik is.  Hierdie vae 
gevoelens of verwagtings beheer dikwels die verloop van daardie hele dag, en ons sal 
moet leer om bewus te raak van die dinge wat diep binne in ons aan die gang is, sodat ons 
kan leer om hierdie dinge op die sinvolste manier te hanteer.   

* Ons is soms bang dat ons nie sal weet hoe om 'n situasie te hanteer as daar openlik 
emosies op die spel is nie.   

* Die laaste maar waarskynlik ook die belangrikste is dat ons bang is ons doen sonde as ons 
die negatiewe emosies erken, dit pas tog nie by die lewe van 'n gelowige nie.  Ons het deur 
die jare geleer om hierdie negatiewe dinge te ontken in 'n poging om dit te oorwin.  Hierdie 
saak sal meer bespreking vereis.   

 

Vraelys 6 

1. Wat is die voordeel daarvan dat jy in voeling is met jouself en jou innerlike belewenisse? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

2. Wat is die nadele wanneer jy nie in voeling is met jouself en jou innerlike belewenisse nie? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

3. Wat is die invloed van emosies en gevoelens waarvan jy nie bewus is nie, ten opsigte van 
jou verhouding met God, na aanleiding van Matteus 5:28:  "Maar ek sê vir julle:  ' Elkeen wat na 
'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg'." 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

En na aanleiding van Jesaja 59:2:  "Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle 
en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil 
luister nie."   

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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4. Wat is die drie stappe wat nodig is om in voeling te kom met jou gevoelens en innerlike 
belewenisse? 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

 

5. Waarom is mense geneig om emosies en innerlike gewaarwordings te ontken? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

6. Watter van hierdie redes speel die belangrikste rol in jou ontkenning van emosies en 
innerlike belewenisse? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

Einde van sessie 6. 
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HOOFSTUK 5 
 

VRYSPRAAK DEUR GELOOF 
HET JY VREES? 

 
Sessie 7(a) 
Metode 
* Open die sessie met gebed 
* Bespreek die vertolking van die vraelys in die groep. 
Tydsindeling 
* Invul van vraelys:  45 min. 
* Bespreking van vraelys:  ½ uur. 
* Totaal:  1 ¼ uur. 
 
Opdrag 
�� Al die stellings moet hanteer word en aan elkeen ‘n punte waarde toegeken word.   
�� Lees die stelling noukeurig deur en let op die formulering 
�� Elke stelling bestaan uit twee of drie gedeeltes: 
��  
 * ’n Stelling wat in ‘n swart blok is en die selfde bly 
 
 * ‘n Verdere deel waarvan die woorde verskil en in ‘n anderskleurige blok is 
 
 * Die res wat telkens verander en nie in ‘n gekleurde blok is nie 
 
 
�� Die bewoording van die stelling in die anderskleurige blok tel vier(4) punte as dit ‘n goeie 

beskrywing van jou is. 
�� Die punte is drie(3) of twee(2) of een(1) hoe verder hulle van die kol af is.  Twee stellings mag 

nié dieselfde punt kry nie, jy word gedwing om te kies watter een 3 punte tel en watter een 2 
punte tel 

 
Vraelys 7(a) 
 

DINK OOR SONDE 
1.  Ek dink min oor my sonde want ek weet ek is verlos 
 
2.  Ek dink voordurend oor my sonde want ek weet dat ek anders 
     lewe as wat die Here van my verwag 
 
3.  Ek dink baie selde oor my sonde want ek weet ek dat my 
     geloofs lewe min of meer is soos die Here dit wil hê 
 
4.  Ek dink dikwels oor my sonde maar dan besef ek hoe goed God 
     is, Hy het al my sondes klaar vergewe 
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VREES GOD 
5.  Ek vrees God dikwels as gevolg van my sonde  
 
6.  Ek vrees God nie as gevolg van my sonde nie, want ek leef min  
    of meer soos Hy van my verwag 
  
7.  Ek vrees God nie as gevolg van my sonde nie, want ek weet Hy het  
    my vergewe en ek is baie dankbaar vir sy liefde en verlossing wat Hy  
    aan my gee 
 
8.  Ek vrees God nie as gevolg van my sonde  nie  

 
 
KINDERDAE 
9.  Ek het sekere verkeerde lewenspatrone ontwikkel vanuit my kinderdae, 
 maar ek dink nie ek behoort dit te verander nie ek doen ‘n klomp  
     ander goed darem reg 
 
10.  Ek het sekere verkeerde lewenspatrone ontwikkel vanuit my kinderdae, 
 maar ek dink ek behoort dit te verander en ek weet ek slaag daarin  
     om dit te oorwin, omdat Jesus my ook daarvan verlos 
 
11.  Ek het sekere verkeerde lewenspatrone ontwikkel vanuit my kinderdae, 
 maar ek dink nie ek behoort dit te verander nie want elke familie het 
     sulke verkeerde lewenspatrone 
 
12.  Ek het sekere verkeerde lewenspatrone ontwikkel vanuit my kinderdae, 
 maar ek dink ek behoort dit te verander ek is egter bang omdat ek 
     nie goed genoeg daarin slaag nie 
 

BEOORDEELING VAN ANDER SE GELOOF 
13. Ek is selde krities oor ander mense se uitlewing van hulle geloof 
     om dat ek besef hoe groot my eie sonde is en hoeveel vergewing en  
     genade ek ontvang het 
 
14.  Ek is nie krities oor ander mense se uitlewing van hulle geloof nie 
     dit gaan my nie aan nie 
 
15.  Ek is nie krities oor ander mense se uitlewing van hulle geloof nie 
     so lank hulle lewe nie ‘n verleentheid vir ander is nie 
 
16. Ek is dikwels krities oor ander mense se uitlewing van hulle geloof 
     want hulle maak God se genade goedkoop - hulle mors met God se genade 
 

VERGEWE 
17.  Ek weet ek het baie sonde, maar ek glo dit is alles reeds vergewe, 
     en dit maak my baie dankbaar 

18.  Ek weet ek het geen sonde nie, want ek is mos vergewe 
 
19.  Ek weet ek het baie sonde, maar ek glo sommige is nog nie 
     vergewe nie en dit maak my bang 
 
20.  Ek weet ek het nie baie sonde nie, want my lewe is min of meer 
     reg en God sal die ander mos vergewe 
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PERSOONLIKHEID 
21.  Ek weet my persoonlikheid het fasette wat moet verander, maar ek 
     word bang omdat ek dit nie goed regkry nie 
 
22.  Ek weet my persoonlikheid is min of meer reg 
 
23.  Ek weet my persoonlikheid het fasette wat moet verander, met God 
     se genade is ek besig om dit reg te kry 
 
24.  Ek weet my persoonlikheid is reg 
 

ANDER SE REAKSIE OP MY GELOOF 
25.  Dit lyk of my geloofslewe ander gelowiges ontstem na hulle mening is 
    ek nie ernstig genoeg oor sonde nie 
 
26.  Dit lyk of my geloofslewe ander gelowiges ontstem na hulle mening is 
    ek te krities 
 
27.  Dit lyk of my geloofslewe ander gelowiges ontstem na hulle mening is 
    dit te veel uiterlike vertoon 
 
28.  Dit lyk of my geloofslewe ander gelowiges aanspoor na hulle 
    mening is ek ernstig oor sonde, maar tog is daar baie vrede  
    en vreugde in my lewe 
 

TEENWOORDIGHEID VAN GOD 
29.  Ek voel (weet) dikwels dat die Here nie by my is in die kerk of  

 gedurende stiltetyd nie, maar ek dink ook nie ek behoort dit te voel 
    nie 
30.  Ek voel (weet) dikwels dat die Here by my is in die kerk en  
 gedurende stiltetyd dit vervul my met vreugde en dankbaarheid 
 

31.  Ek voel (weet) dikwels dat die Here nie by my is in die kerk of  
 gedurende stiltetyd nie, dit pla my nie 
 
32.  Ek voel (weet) dikwels dat die Here nie by my is in die kerk of  
 gedurende stiltetyd nie, omdat ek te sondig is en dit laat my 
    verwerp voel 
 

SONDE 
33  Ek doen baie min sonde maar dit pla my nie want ek is mos  
    gered 
 
34.  Ek doen dikwels sonde en dit pla my baie   
 
35.  Ek doen somtyds sonde maar dit pla my min, want die meeste van  
    die tyd leef ek reg 
  
36.  Ek doen dikwels sonde veral die in my gedagtes en gesindhede en  
 dit pla my tog is ek dankbaar dat God my al hierdie sondes vergewe 
    het 



Dr Hans Dreyer                                                                                             Geloofsboukursus 
 

34 

HOE OM DIE VRAE EN ANTWOORDE TE VERTOLK. 

Skryf die punte wat jy aan 'n bepaalde vraag toegeken het neer langs die nommer van die vraag.  
Nadat jy daarmee klaar is, tel die vertikale getalle onder A, B, C en D op. 

A B C D 

1
  

2 3 4 

8
  

5 6 7 

11
  

12 9 10 

14
  

15 16 13 

18
  

19 20 17 

24
  

21 22 23 

25
  

26 27 28 

31
  

32 29 30 

33
  

34 35 36 

     

Vertolking 

A Hierdie persoon gebruik vryspraak as dekmantel om sonde te doen. 
B Hierdie persoon het 'n probleem met wettisisme. 
C Hierdie persoon het 'n probleem met formalisme. 
D Hierdie persoon verstaan vryspraak en leef uit die vryheid van die Gees. 

As die puntetelling in al die kolomme baie hoog is (35 -45), is dit 'n aanduiding dat jy nie vryspraak 
verstaan nie.  Jy mag wel al die feite ken, maar tog glo jy dit nie (Van Vuuren 1978:1-2).  Hierdie 
feite is dus nog nie geïnternaliseer nie.  Die belangrike punt hier is die verhouding tussen die 
hoogste en die tweede hoogste stel punte.  die hoogste punt dui aan hoe jy met jou kop dink oor 
vryspraak.  Die tweede hoogste punt dui aan hoe jy in jou krisis oomblikke vryspraak beleef. 

As daar enigiets is wat jy nie verstaan nie, sal die groepleier jou help om die vertolking van die 
vrae te verstaan. 

Hierdie vraelys is ontwikkel aan die hand van 'n vraelys deur Van Vuuren (Van Vuuren 1978: 
addendum).  Dit toets die hele lewe van 'n gelowige, sy gedagtes, emosies, gedrag, asook sy 
gesindhede ten opsigte van groei en verandering in die geloof.  Sy verhouding met God en die 
mense rondom hom word ook hier getoets.   

Einde van huiswerk vir sessie 7(a). 
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VREES EN VRYSPRAAK 
Sessie 7(b) 
Tydsindeling 
Lesing 1 uur  
Lesing 
 
Terwyl julle besig was om die voorafgaande vraelys te bespreek, het jy waarskynlik meer van jou 
eie lewenstyl geleer.  Jou lewenstyl het ook 'n ander verwikkeling, dit gee ook 'n aanduiding van 
jou vertolking van vryspraak deur Jesus Christus.  Ons sê dikwels dat ons vryspraak verstaan en 
daaruit lewe, maar wanneer ons so 'n vraelys moet invul, word dit duidelik dat dit nie werklik so is 
nie.  Vrees en angs in ons lewens is volgens die navorsing van Van Vuuren (1978) 'n aanduiding 
dat ons nie deur die vryheid wat die Gees van God ons gee, lewe nie.  'n Groot mate van angs en 
vrees is die bewys dat ons nie vryspraak regtig glo nie, en dat ons daarom nie uit die vryheid en 
vreesloosheid wat dit ons bied, kan leef nie.  Angs en vrees in ons lewens is 'n aanduiding dat ons 
nie sekerheid oor ons geloof het nie.  Ons het dus nie sekerheid dat, as ons vannag te sterwe sal 
kom, ons by God in die hemel sal wees nie. 

In 'n uitgebreide stuk navorsingswerk het Van Vuuren (1978:2) bevind dat daar 'n negatiewe 
korrelasie tussen geloofsekerheid en angs is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gevolge hiervan is, dat hoe meer geloofsekerheid 'n persoon het, hoe kleiner (minder) is die 
vrees wat daardie persoon in sy lewe ondervind .  Die angs in mense se lewens is daar omdat 
hulle nie hulle geloof in hulle daaglikse lewens inskakel nie.  Vir sulke mense is geloof bloot 'n een 
dimensionele saak, 'n kwessie van: "Ek weet dit met my verstand, maar dit verander nie my lewe 
nie."  Na mate die kennis  van verlossing blote feitekennis is sonder dat dit in sy lewe ingeskakel is 
en sy wese verander, in dieselfde mate word die angs al hoe groter (Van Vuuren 1978:123). 

 

VERSKILLENDE GESINDHEDE TEENOOR GOD SE BEVELE 

Terwyl julle die voorafgaande vraelys en die vertolking daarvan bespreek het, het 'n aantal sake 
duidelik geword.  Die mense wat dink dat hulle God dien, kan in drie groot kategorieë ingedeel 
word (Jonker 1967:90). 

1. Diegene wat nie omgee hoe hulle lewe nie en wat die vryspraak gebruik as 'n dekmantel 
om sonde te doen (Calvyn 1960:121).  Hulle is mos verlos redeneer hulle en doen nie 
moeite met heiligmaking nie.   

2. Diegene wat wel omgee en eerlik God probeer dien met alles wat hulle het.  Omdat hulle 
vryspraak nie verstaan nie,  gaan hulle diens aan God egter gepaard met baie vrees en 
angs.  Dit is die mense wat nog onder die wet leef (Calvyn 1960:167-169).  Hulle verstaan 
vryspraak met die verstand maar nog nie met die hart nie.   

3. Diegene wat werklik omgee en probeer om God te dien met alles wat hulle het.  Hulle 
WEET nie net van die vryspraak nie, maar hulle LEWE IS DAARDEUR VERANDER.  Hulle 
diens aan God is daarom sonder vrees en angs, maar met vreugde.  Hulle is die mense 
wat leef deur die VRYHEID wat die GEES aan mense gee (Calvyn 1960:168, Jonker 
1967:119). 

Geloofsekerheid

Angs
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Dit is nodig dat ons hierdie drie groepe van nader gaan bekyk.   

1. VRYSPRAAK AS DEKMANTEL VIR SONDE 

Die persone wat hieraan skuldig is, dink: "Ek is mos vrygespreek deur Jesus Christus, 
daarom sal ek my nie te veel oor sonde bekommer nie".  Dit lei tot 'n losbandige lewenstyl.  
Hoe meer hulle met hierdie teorie leef, hoe meer word hulle daardeur vasgevang, want 
hierdie lewenstyl het sy eie beloning.  Dit lyk asof dit onmoontlik is om uit hierdie bose 
kringloop te ontsnap (Jonker 1967:96).  Hoe meer sulke mense na die sin van die lewe in 
losbandigheid of in oppervlakkighede soek, hoe meer ontwyk die sin van die lewe hulle.  In 
die begin lyk dit na groot pret en asof dit die moeite werd is.  Geleidelik word dit duidelik dat 
dit nie die moeite werd is nie.  Die sin wat hulle aanvanklik in hierdie losbandighede of 
oppervlakkighede gevind het, word leeg en die persone word ontnugter.  Die vrede wat 
hulle gedink het hulle het, ontwyk hulle al hoe meer (Jonker 1967:184).  Al oplossing is om 
harder te werk om nog meer geld te maak, of om nog wilder en meer waaghalsig te word in 
die gejaag na meer gewaagde losbandigheid, om sodoende weer die sin terug te kry.  
Sulke mense gee voor dat hulle geen vrees het nie, maar hulle het geen gemoedsrus en 
vrede nie.   

Dit is vir hulle baie moeilik om aan hulleself of aan ander mense te erken dat hulle nie 
vrede het en ook nie sin in die lewe het nie (Van Vuuren 1978:1-2).  Sulke mense se 
lewens is geen getuie van God se genade nie en dit is dikwels 'n struikelblok vir ander 
gelowiges.  As gevolg van 'n skewe begrip van vryspraak laat hulle toe dat die sonde nog 
oor hulle heers (Romeine 6:12).  

Dikwels kry 'n mens hierdie gesindhede ook onder gelowiges.  Uit die aard van die saak sal 
hulle lewe nie so 'n gejaag na leë plesier wees nie.  Hulle is die mense wat hulle nie 
vreeslik kwel oor hulle lewe en hulle sonde voor die Here nie.  Hulle doen nie graag 
selfondersoek na hierdie dinge nie omdat hulle meen dat dit dikwels 'n onnodige 
vermorsing van tyd is.  Daar is soms by sulke lidmate 'n traak-my-nie-agtigheid te bespeur 
ten opsigte van verkeerde gesindhede in hulle lewens.  Hulle verontagsaam eerder so 'n 
gesindheid as om ernstig daaraan te werk.   

Romeine 6:1-14 beskryf hierdie verskillende soorte Christene (Calvyn 1960:121-132, 
Barrett 1962:119-130, Jonker 1967:90-97). 

 

2. LEWE ONDER DIE WET - WETTISISME EN FORMALISME 

Aan die ander uiterste is die mense wat onder die wet lewe.  Hulle weet dat hulle verlos is 
en dat hulle 'n lewe tot eer van God moet lewe.  Hulle het die voorneme en die toewyding 
om God met alles wat hulle het te dien.  Hulle het egter ook 'n verdraaide siening van 
vryspraak.  Hulle dink dat hulle eie lewens vir die vryspraak moet betaal.  Hulle wil dit doen 
deur die hele wet in al sy vertolkinge na te kom.  Die resultaat hiervan is dat hulle daarvan 
bewus word dat dit onmoontlik is om die wet uit te leef.  Die oplossing is om die wet en sy 
bepalings te verskraal (formalisme), in 'n poging om nie gedurig veroordeel en bang voor 
God te staan nie (Calvyn 1960:144-145).   

Byvoorbeeld:  So lank as ek nie my skoonma beledig nie, maak my gesindheid teenoor 
haar nie regtig saak nie.   

So 'n persoon word maklik selftevrede.  Hy dink dat hy die verskraalde uiterlike bepalings 
van die wet nagekom het.  As gevolg van hierdie selftevredenheid beleef ander mense hom 
as geestelik hoogmoedig, dit hinder hulle en hulle hou nie van hom nie.  Omdat hulle die 
wet verskraal, word so 'n persoon nie maklik van sonde oortuig nie.  Hy is tevrede solank 
hy die uiterlike bepalings van die wet nakom.  So 'n persoon se lewe het ook nie baie 
geloofwaardigheid of baie getuieniskrag nie, omdat dit 'n bloot uiterlike formalisme word en 
ander in sy lewe die weersprekende getuienis sien van 'n mens wat sê dat hy God dien, 
maar dit nie regtig doen nie.  Sulke mense is soms baie puntenerig oor sekere sake (veral 
uiterlike dinge) maar hulle is skynbaar onbewus van ander dinge wat verkeerd is, soos 
negatiewe gesindhede.  Dit lyk op die oog af of sulke mense vrede het, maar as hulle 
gedwing word om dieper te kyk, kom hulle agter dat hulle dit nie het nie (Calvyn 1960:140-
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142, Jonker 1967:104-106).  Sulke gelowiges kan die beste beskryf word as formaliste, 
mense vir wie die UITERLIKE VORM die deurslaggewende saak is.   

Daar is ook 'n ander sy van hierdie soort mense met hulle verkeerde begrip van vryspraak.  
Dit is die mense wat onder 'n permanente vrees lewe dat hulle nie aan die eise van die wet 
kan voldoen nie (wettisisme), en dat daar vir hulle geen genade moontlik is nie.  Hulle besef 
dat die wet nie net op die uiterlike dinge betrekking het nie, maar ook op die gesindheid van 
die hart.  Hulle besef dat hulle nie aan die eise van die wet kan voldoen nie, en daarom is 
daar by hulle 'n geweldige klomp vrees.  Hulle het 'n voortdurende vrees vir die hel en dit 
word die motivering om te probeer om anders te lewe.   

Die vrees word by sulke mense soms so erg dat dit al hulle energie gebruik wat hulle nodig 
het om tot God se eer te werk (Calvyn 1960:298, 309, Jonker 1967:184, 190).  Somtyds 
word die vrees so groot dat hulle sal ontken dat hulle sonde doen, of voorgee dat hulle dit 
oorwin het in 'n desperate poging om van die voortdurende vrees los te kom.  Hierdie 
houding is 'n negatiewe faktor vir groei in heiligmaking.  Solank as wat hulle sonde ontken, 
is dit onmoontlik om daaraan te werk of dit te oorwin.  Sulke mense word somtyds blind vir 
hulle eie sonde.  Dit word 'n tronksel wat hulle vashou en wat enige groei in heiligmaking 
onmoontlik maak.  'n Persoon met so 'n lewenstyl kan as wetties beskryf word. 

Hierdie groep mense beleef 'n groot klomp vrees en hulle het geen ware vrede nie (Van 
Vuuren 1978:1-2).  Op die oog af lyk hulle lewe asof alles in orde is, maar dit het geen 
oortuigingskrag in die lewe van ander mense nie.  Mense probeer dikwels om mense soos 
hierdie te vermy omdat hulle lewens as oneg en ontstemmend ervaar word. 

 

3. LEWE DEUR DIE VRYHEID VAN DIE GEES 

Persone in hierdie kategorie verstaan die betekenis van die vryspraak deur Jesus Christus .  
Dit is vir hulle nie alleen iets waarvan hulle weet nie, maar iets wat hulle lewens verander 
het.  Hulle begryp dat hierdie vryspraak nie iets is wat hulle verdien het nie, maar dat dit 
God se genade aan hulle is.  Die sekere wete dat hy vrygespreek is, laat so 'n mens sonder 
vrees en sonder angs dat God hom gaan straf (Calvyn 1960:167, Jonker 1967:120-121).  
Hierdie wete stel hom in staat om die wet as meer as net 'n uiterlike stel lewensreëls te 
sien.  Hy besef dat die wet ook met sy gesindhede te make het.  Hy word daarom daarvan 
bewus dat hy nie alleen sondige dade het nie, maar ook sondige gesindhede.  Omdat hy 
nie bang is vir straf nie, stel dit hom in staat om sy verkeerde gesindhede eerlik te erken.  
Die bewus wees en die erkenning stel hom die eerste keer instaat om te verander.  Daar is 
niks meer wat hy moet wegsteek en wat hom dwing om 'n dubbele lewe te leef waarin hy 
moet voorgee dat hy iets anders is as wat hy werklik is nie (Jonker 1967:114). 

Nou kan hy sy sonde wat in sy gesindheid geleë is ook beveg en oorwin.  Hierdie eerlike 
kyk na sy gesindhede is alleen moontlik as die vryheid wat die gees gee dit bewerk.  Die 
vryheid wat die Gees gee, beteken dan die oortuiging wat die Gees in die hart werk dat hy 
werklik vrygespreek is.  Die oortuiging wat beteken dat dit nie meer iets is wat hy net met sy 
verstand weet nie, maar ook iets wat hy so volkome glo, dat dit al die vrees wegneem.   

Selfs al sou 'n persoon in hierdie situasie met sy lewe van heiligmaking faal, dan is daar 
geen vrees dat God hom sal straf nie.  Hy besef dat sy vryspraak finaal en onveranderlik is 
deur Jesus Christus (Calvyn 1960:161-163). 

'n Persoon in hierdie situasie ervaar ware vrede.  Vir hom is die sin van die lewe daarin 
geleë dat hy God op hierdie vreeslose manier kan dien.  Hy soek nie die sin vir die lewe in 
al die ander leë en tydelike of losbandige dinge waarin ander mense dit vind nie.   

So 'n persoon se lewe het getuieniskrag in die wêreld.  Sy lewe is ook tot eer van God.  Sy 
lewe is 'n seën vir die mense rondom hom.  So 'n lewe versterk ook die persoon se eie 
geloof.   
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Die verskillende kategorieë kan aan die hand van die volgende diagram verduidelik word. 

 

 
DEKMANTEL 

 
A 

 
WERK ONDER DIE WET 

Wettisisme   Formalisme 
B   C 

 
VRYHEID VAN DIE GEES 

 
D 

Gebruik vryspraak as 
dekmantel vir sonde  
 
Leef wet nie uit nie  
 'n Sondige lewe  
 
 
Geen ware vrede  
Geen vrees 
 
Geen sukses om tot eer van 
God te lewe 

Verkeerde begrip van 
vryspraak,  
 
Probeer om reg te lewe 
Uiterlik besig om wet uit te 
leef 
 
Geen ware vrede 
Baie vrees 
 
Min sukses om tot eer van 
God te lewe 
 

Korrekte begrip van 
vryspraak,  
 
Probeer om reg te lewe 
uiterlik en met gesindheid 
besig om wet uit te leef 
 
Ware vrede 
Geen vrees 
 
Het sukses om tot eer van 
God te lewe 

 

NOODSAAK OM VRYSPRAAK TE VERSTAAN 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat dit noodsaaklik is om vryspraak reg te verstaan en om dit 
voortdurend in gedagte te hou.  As ons dit nie doen nie, word ons werk aan heiligmaking 
onmoontlik en met vrees belaai.  In so 'n lewe word die krag van God nie sigbaar nie.  So 'n soort 
lewe het ook nie getuieniskrag in ander mense se lewens nie.   

Om dit effens anders te stel;  daar kan geen eksterne groei wees nie ('n lewe van heiligmaking) 
tensy daar nie eers interne groei plaasgevind het nie ('n korrekte begryp van vryspraak).  Wanneer 
daar aan eksterne groei gewerk word sonder dat die interne eers plaasgevind het, het dit bitter min 
oortuigingskrag, dit is bloot 'n leë uiterlike formalisme of wettisisme. 

Hierdie interne groei (begrip van vryspraak) is geen formele kennis nie.  Dit is 'n gesindheid van 
die hart wat tot stand kom as jy weet God het jou reeds in Jesus Christus vergewe. 

Die komponente van hierdie interne groei is: 

* Die besef dat ek vrygespreek is; 
* Die gesindheid om jou sonde van naderby te bekyk. 

Om dit te kan doen, is die volgende nodig: 

* Jy moet weet wat binne in jou aan die gang is, jou emosies, gevoelens en gesindhede. 

Die vraag wat nou ontstaan, is watter metodes is daar om meer bewus te raak van jou innerlike en 
sy belewenisse. 

Die sielkunde dui aan dat selfopenbaring en terugvoering die twee maniere is om van hierdie 
innerlike belewenisse bewus te word.  Verder dui hulle aan dat die saamwerk in groepe met hierdie 
doel die doeltreffendste manier is om dit te bereik. 

Die Bybel bevat ook verskeie aanduidings dat die saamwerk met ander gelowiges die 
doeltreffendste manier is om hierdie terugvoering van hulle te kry.  Die Bybel gebruik die woorde 
LEER en ONDERRIG (Kolossense 3:16) en om IN DIE WAARHEID TE ONDERRIG, DWALING 
TE BESTRY, VERKEERDHEDE REG TE STEL EN 'N REGTE LEWENSWYSE TE KWEEK (2 
Timoteus 3:16).  Die gemeenskap van die gelowiges lyk die beste plek om hierdie dinge te doen.  
Die besonderhede ten opsigte van selfopenbaring en terugvoering word in die volgende hoofstuk 
verstrek.   

Om vryspraak reg te verstaan, sal ons na die Bybel toe moet teruggaan.  Voordat ons die 
Bybelstudie-sessie doen, eers net 'n paar opmerkings om te verduidelik wat die verband tussen die 
vraelys en die Bybelstudie-sessie is. 
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Die doel met die vorige vraelys is om te bepaal hoeveel angs daar in jou lewe is.  Dit sal jou help 
om te bepaal in watter mate jy onder die wet leef en nie uit die vryheid van die Gees nie.  Die rede 
hiervoor is dat ons dikwels aanneem dat ons uit die vryheid van die Gees lewe.  Wanneer ons dus 
gedeeltes hieroor uit die Bybel lees, dan laat dit ons koud, want ons het mos nie 'n probleem 
hiermee nie en ek weet dit alreeds.  Wanneer ons egter besef in watter mate ons wel in 'n 
formalisme vasgevang is, dan kry die Bybelstudie hieroor nuwe waarde.  Dit kan nou my hele lewe 
verander.   

Dit is belangrik om die onderskeid te ken, want as ons aan heiligmaking gaan werk, het dit die 
vermoë om in 'n leë formalisme of 'n wettisisme te ontaard.  Die gevolge kan oënskynlik na ware 
groei in heiligmaking lyk, maar dit het geen waarde en geen oortuigingskrag nie.   

'n Lewe van formalisme en wettisisme is 'n groot gevaar in ons verhouding met die Here.  Dit het 
geen oortuigingskrag teenoor ander nie, dit het ook geen krag om jou persoonlik  van God se liefde 
en genade in jou lewe te oortuig nie, ook nie van 'n toename in heiligmaking nie. 

Om die verskil tussen die opvattinge oor vryspraak te verstaan, is dit nodig om Bybelstudie te doen 
oor 'n paar gedeeltes in Romeine.   

Einde van sessie 7(b). 
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LEWE ONDER DIE WET OF DEUR DIE VRYHEID VAN DIE GEES 
Sessie 8 
Huiswerk vir sessie 8 

Doen die Bybelstudie oor Romeine 5 as huiswerk vir die volgende sessie:  "Lewe onder die wet of 
deur die vryheid  van die Gees." 

Metode 

* Open die sessie met gebed. 
* Bespreek die Bybelstudie-sessie se antwoorde in die groep.   

Tydsindeling 

* Bybelstudie:  ½ uur. 
* Bespreking:  45 min. 
* Totaal:  1 ¼ uur. 

 

ADAM  JESUS 
Debiet 

R6 Miljoen 
 Krediet 

R6 Miljoen 
 

“Meer as” 
 

“Oorvloediger” 
R6 Miljoen 

(+)en 
Blanko tjek 

 
Lesing 

Om ons die waarde van die vryspraak deur Jesus Christus te laat verstaan, gebruik Paulus 'n paar 
argumente: 

* VRYSPRAAK beteken meer as net DAT MY SONDE 
 VERGEWE IS. 
* JY is vry om te kies WIE JY WIL DIEN. 
* Die MEESTER van jou keuse BEPAAL JOU  
 BELONING. 

 

 



Dr Hans Dreyer                                                                                             Geloofsboukursus 
 

41 

In Romeine 5:15-21 word die gedagte uitgebou dat God meer met ons doen as om net ons sondes 
te vergewe.  Dit word as volg beskryf: 

Een mens se sonde IN VERGELYKING MET God se geskenk 
Op een oortreding volg die 
oordeel 

 Die genadegawe van God 
lei tot vryspraak 

Voltooi nou die res van hierdie vergelykings in die volgende reëls: 
1.  5:16.  Op die oortreding 
van die een mens het die 
oordeel gevolg en dit lei tot  
 
................................ 

oordeel gevolg en Maar op die baie oortredings 
het die genadegawe gevolg 
dit en dit lei tot 
 
................................ 

In hierdie vergelyking, KANSELLEER die vryspraak van Jesus DIE SONDE van Adam 
bloot uit.  Dit kan dus voorgestel word as: 
............................... 
 
2.  5:18.  Een oortreding het 
gelei tot veroordeling van  
 ............................... 

1 = 1 
 
 

............................... 
 
Een daad van gehoorsaam-
heid het dus ook gelei tot 
 
 ............................... 
     +(en) 
 ............................... 
vir almal 

 
In hierdie nuwe argument is die uitwerking van Jesus se vryspraak MEER AS OM NET DIE 
SONDE UIT TE KANSELLEER, iets WORD BYGEVOEG (Du Toit 1984:71). Dit kan as volg 
voorgestel word: 
............................... 1 = 1 + 1 ................................ 
 
Die vryspraak deur Jesus doen meer as om net die gevolg van ons sondes (die dood) weg te 
neem.  Deur Christus lewe ons weer +(en) ons regeer saam met Hom (5:17).  Die bedoeling van 
hierdie soort argument is om die sondaar te laat begryp hoe groot is die weldade wat ons deur 
Jesus Christus gekry het.  

VRYHEID OM TE KIES 

Die besef dat ons vrygespreek is, kan 'n verkeerde soort reaksie by 'n mens tot stand bring.  Ons 
kan dalk so bly wees oor die verlossing dat ons aangaan met sonde doen.  Hy wil voorkom dat dit 
ons reaksie op die vryspraak sal wees, daarom is daar die volgende argument.   

3. Wat is die bedoeling daarvan dat ons "Dood is vir die sonde." (Romeine 6:2). 

................................................................................................................... 

 EN 
 "Sodat ons ook so 'n nuwe lewe kan lei" (Romeine 6:4). 

................................................................................................................... 

WERK VIR 'N NUWE BAAS 

In Romeine 6:12-14 is daar 'n aanduiding van twee nuwe base, jy is vry om te kies watter een van 
die twee jy wil dien.   

4. Voltooi nou die volgende sinsnedes  
HEER NOMMER EEN  
Stel jou liggaam in diens van 
       ..................................... 
as werktuig van  
  ..................... 

 HEER NOMMER TWEE  
Stel jou liggaam in diens van 
       ..................................... 
as werktuig van  
  ..................... 

 

Uit hierdie argument is dit duidelik dat jou LEWENSTYL 'n AANDUIDING gee van JOU HEER in 
wie se diens jy staan. 
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Hierdie keuse wat ons maak wie ons wil dien, het ook 'n uitwerking op ons lewe, want elkeen van 
hierdie base betaal sy eie loon uit aan sy slawe (Rom. 6:21-23).   

5.  Slawe van die sonde se loon is 
 .................................. 

 Slawe van God se loon is 
 
..................................... 

 
Dit is opvallend dat hy die resultaat van ons keuse nie alleen as iets in die toekoms beskryf nie, 
maar ons beleef op aarde alreeds iets van hierdie resultate (Du Toit 1984:74). 

Kom ons neem as voorbeeld dat ek sê:  "Ek kan nooit dinge reg doen nie, ek gee mense altyd 
aanstoot en ek skinder oor hulle."  Die resultaat van ons verskillende keuses kan so beskryf word:   

AS SONDE MY HEER IS 

Dan sê ek:  "Ek weet ek kan nie op 'n ander manier optree nie." 

  DIE RESULTAAT     

Ek is skaam en mense vermy my gedurig. 

AS GOD MY HEER IS 

Dan sê ek:  "Ek weet dat ek anders kan optree, want ek is nie langer 'n slaaf van die sonde nie.  Ek 
probeer om anders op te tree, somtyds slaag ek, somtyds misluk ek." 

  DIE RESULTAAT 

Ek ervaar 'n groeiende vrymoedigheid om op hierdie nuwe Christelike manier op te tree.  Ek ervaar 
'n nuwe vryheid en vrede in my hart.  Mense vermy my nie meer so baie soos voorheen nie.   

 

 
Einde van sessie 8 
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BYBELSTUDIE OOR ROMEINE 7 
 
Sessie 9 
Huiswerk vir sessie 9 

Doen die Bybelstudie oor Romeine 7 vir die volgende sessie. 

Metode 

* Open die sessie met gebed. 
* Bespreek die antwoorde op die Bybelstudie in die groep.   

Tydsindeling 

* Bybelstudie:  45 min. 
* Bespreking:  45 min. 
* Totaal:  1 ½ uur. 

Bybelstudie 

In hierdie hoofstuk bespreek die skrywer 'n ander keuse.  

6. Diegene wat vir God kies, kan nou op een van twee maniere hulle kragte daaraan wy om 
hom te dien.  Hy beskryf die twee alternatiewe in Romeine 7:6.  Voltooi nou die stellings 
wat hy hier maak. 

Maar nou is ons vrygemaak van    Nou kan ons dien in die nuwe bedeling 

..............................................  van ................................. 

7. Wat is die betekenis daarvan as hy sê:  "Voorheen toe die wet nie daar was nie, het ek 
gelewe" (Romeine 7:9)? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

8. Wat was die uitslag van die vorige vraelys, leef jy nog onder die wet as 'n formalis?  

................................................................................ 
 

9. Wat is die uitwerking van die lewenstyl wat jy met die vraelys ontdek het, vir jou 
geloofslewe? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

10. Wat is die bedoeling van:  "Maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe" 
(Romeine 7:9). 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

11. Wat beteken die woorde:  "Het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe"  (Romeine 7:9-
12). Wat wou die Here deur dit alles aan hom sê? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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12. Is die bedoeling van hierdie vorige argument en van Romeine 7:13-25 om die gelowige met 
vrees te vervul? 

................................................................................ 
 

13. Watter troos word daar in Romeine 8:1 gebied na die skerp vermaning in Romeine 7? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

14. Wat is die uitwerking hiervan vir 'n persoon wat die omvang en grootheid van sy sonde 
raakgesien het? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

15. Wat is die uitwerking van Hebreërs 4:15-16? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

16. Watter verband is daar tussen die gedeeltes in Romeine 8:1 en Hebreërs 4:15-16? 

................................................................................ 

................................................................................ 

17. Waarom is mense soms bang om hulle foute aan die mense rondom hulle of aan God te 
erken maar verkies liewer om die foute te ontken of die skuld by iemand anders te soek? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

18. Wat is die bedoeling van die woorde:  "Die wet van die Gees .... het jou vrygemaak van die 
wet van sonde en dood" (Romeine 8:2)? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

19. In Romeine 8:13 se die skrywer:  "As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, 
gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige 
praktyke sal julle lewe."  Wat is die bedoeling van die twee begrippe DIE DOOD en LEWE? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

20. Nadat jy die Bybelstudie en die vraelys deurgewerk het, wat is jou mening oor jou eie lewe 
en die groei en verandering daarin? 

................................................................................ 

................................................................................ 
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21. Wat dink jy was die grootste struikelblok in jou pad van groei en verandering? 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

22. Watter doelwitte wil jy graag gedurende die volgende paar weke in jou geloofslewe en in 
jou verhoudings met ander mense bereik? 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

Slotsom 
Dit is nodig dat jy die gedeeltes oor vryspraak wat ons hier behandel het minstens een maal elke 
twee weke sal deurwerk as jy 'n probleem met wettisisme of formalisme geïdentifiseer het.  Daarna 
sal jy asook die ander mense minstens een maal elke ses tot agt weke weer hierdie stuk moet 
deurwerk.  Dit is nodig omdat ons as mense almal geneig is om soms die betekenis van vryspraak 
te vergeet of te betwyfel.  Dit is ook nodig dat jy bewus sal wees van jou innerlike self en sy 
gevoelens en belewenisse.  Indien jy weer vrees in jou lewe bemerk, sal jy aan die Here moet bely 
dat jy weer besig is om deur die wet te lewe en nie deur die vryheid van die Gees nie.  Indien jy 
gedurig hierdie twee dinge doen, sal jou lewe van vrees vervang word deur 'n lewe van vreugde.  
Die lewe onder die wet sal vervang word deur 'n lewe uit die vryheid van die Gees. 

Einde van sessie 9. 
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HOOFSTUK 6 
TERUGVOERING EN SELFOPENBARING 

DIE JOHARI-VENSTER 
Sessie 10 
Metode 

* Open die sessie met gebed. 

* Moedig die groep aan om, na afloop van die sessie, aan mekaar terugvoering te gee, of om 
selfopenbarend op te tree.   

* Evalueer die terugvoering en selfopenbaring en help hulle om die tegniek te bemeester.   

* Moedig hulle aan om die tegnieke  met die mense rondom hulle te oefen.  Hulle kan 
gedurende die volgende sessie terugrapporteer oor probleme of welslae wat hulle hiermee 
gehad het.   

Tydsindeling 
* Lesing:  1 uur. 
* Totaal:  1 uur. 

Lesing 

Gedurende die vorige sessies het ons gesien hoe belangrik dit is om intrapersoonlik te ontwikkel, 
om jouself te leer ken en om te besef wat binne in jou aan die gang is.  Hierdie ontwikkeling is 
nodig voordat daar enige groei in die interpersoonlike verhoudings kan plaasvind (Cilliers 
1984:312). As ons probeer om ons verhouding met mense op 'n ander manier te verbeter, dan is 
dit dikwels niks meer as 'n stel aangeleerde reëls wat daarop ingestel is om ons beter met ander 
mense te laat klaarkom nie.  Op die lang duur het hierdie reëls nie baie sukses nie.  Hulle voel aan 
dat jy nie eg is nie, maar vals en ontstemmend.  Hulle beleef jou as 'n mens met 'n mooi manier 
om met mense te werk, maar dat dit nie regtig is soos jy voel nie.   

Die vraag ontstaan nou, wat is die beste manier om hierdie intrapersoonlike groei te bewerkstellig.  
Om dit te bereik, is dit nodig om in voeling te kom met jou innerlike self en sy belewenisse.  Dit is 
nodig om te weet wat binne in jou aangaan.   

Dikwels onderdruk ons hierdie dinge tot so 'n mate dat ons ander mense se hulp nodig het om dit 
te kan doen.  Die literatuur hieroor dui aan dat terugvoering van ander mense en selfopenbaring 
van jou eie kant die beste manier is om dit te bereik.  Terugvoering en selfopenbaring word in 'n 
groepsituasie tot hulle maksimum potensiaal gebruik  (Cilliers 1983:201). 

Die begrippe terugvoering en selfopenbaring moet eers verduidelik word.  Die Johari-venster is die 
beste geskik om hierdie twee begrippe te verduidelik (Cilliers 1983:312-317).  
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1. Die vrye gebied:  Dit is die gedrag en motivering wat aan jou en aan die ander persone 
bekend is.  Die bedoeling is om die ander gebiede te verklein en hierdie gebied so veel as 
moontlik te vergroot.  Hoe groter hierdie gebied, hoe beter en doeltreffender kan die 
interpersoonlike verhoudinge wees. 

2. Die blinde gebied:  Dit is die gebied waar ander mense iets van jou weet wat jy self nie 
weet nie.  Dit is gevolglik 'n probleemgebied vir jou.  Hierdie onbekende gebied sal jou 
doeltreffendheid met ander mense - interpersoonlike verhoudings - verminder.  Hierdie 
gebied kan alleen verklein indien jy ander mense aanmoedig en toelaat om aan jou inligting 
hieroor te gee.   

3. Die verborge gebied:  Dit is die gebied waar jy dinge van jouself weet, maar verkies om dit 
nie aan ander te vertel nie, maar dit liewer vir jouself wil hou.  Dit verteenwoordig die 
maskers wat ons almal tot 'n sekere mate dra.  Gewoonlik word hierdie inligting van ander 
weerhou, omdat jy dink dat dit dalk skadelik vir jou sal wees as die ander mense hierdie 
dinge van jou weet.   

4. Die onbekende gebied:  Hierdie gebied verteenwoordig die verborge potensiaal.  Dit bevat 
inligting oor vermoëns en potensiaal waarvan jy self en die ander mense onbewus is.  Die 
inligting oor hierdie gebied word beskikbaar indien die interpersoonlike vaardighede 
ontwikkel.   

SELFOPENBARING 

Die binneste grense van hierdie Johari-venster kan na eie vrye keuse beweeg word.  Die 
horisontale lyn kan na onder beweeg word indien jy bereid is om jou masker te laat val.  Indien jy 
dus bereid is om inligting oor jouself aan die ander mense te gee, feitelike inligting of inligting oor 
jou emosies en gevoelens.  Hierdie saak kan jy self beheer.  Jy kan besluit of jy bereid is om 
hierdie inligting aan ander te verstrek of nie.  Dit is ook 'n besonder doeltreffende manier om 
vertroue te bou en dit staan bekend as selfopenbaring.   

TERUGVOERING 

Die proses van terugvoering beweeg die vertikale lyn na regs.  Dit vergroot die vrye gebied, die 
blinde gebied word kleiner en kleiner.  Om hierdie lyn te beweeg, moet jy die inisiatief neem, en 
dan is jy afhanklik van die bereidheid van die mense rondom jou, om inligting oor hulleself en oor 
jou te openbaar.  Hierdie proses kan jy nie self so goed beheer soos met die selfopenbaring nie.  
Tot 'n baie groot mate is jy afhanklik van die samewerking van die mense rondom jou hiervoor.   

RIGLYNE  

Om doeltreffende selfopenbaring en terugvoering te verkry, moet die volgende in gedagte gehou 
word:  Jy moet eers bewus wees wat binne in jouself aan die gang is voordat jy hierdie inligting 
aan ander mense bekend kan maak.  Die proses van selfbewussyn bestaan uit hierdie vyf 
prosesse: 

* Die bewus raak van of 'n gevoel, of 'n sensasie wat deur een van die sintuie ontvang is.  
Daarna moet hierdie gevoel of sensasie beskryf kan word. 

* Die gevoel of sensasie moet vertolk word.  Aannames of afleidings moet gemaak word.   

* Daar is nou 'n emosie wat deur hierdie vorige prosesse ontstaan het. 

* Die persoon wat die emosie ervaar, het nou 'n doel wat hy wil bereik. 

* Die persoon doen stappe om sy doel te bereik (Cilliers 1984:315-316). 

Om selfopenbaring teenoor ander te kan doen, is dit nodig dat jy bewus sal wees van hierdie 
prosesse en weet wat in 'n bepaalde situasie met jou gebeur. 

Byvoorbeeld:  Jy sit in 'n geselskap en word daarvan bewus dat jy jou vuiste gebal het of dat jou 
beenspiere saamgetrek is.   

1. Dit is die eerste stap om bewus te raak van die sensasie.  Jy beskryf dit deur vir jouself te 
sê:  " My liggaam is gespanne." 

2. Jy vertolk die sensasie as jy vir jouself sê:  "Iets pla my skynbaar.  Dit kan iets wees wat 
iemand gesê het, of dit kan iemand se teenwoordigheid in die vertrek wees." 
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3. Die persoon word nou bewus van 'n emosie van spanning wat deur die vorige prosesse 
uitgeken is. 

4. Die persoon het nou 'n voorneme, byvoorbeeld hy wil nie meer gespanne wees nie en wil 
van hierdie gevoel ontslae raak. 

5. Die persoon besluit om liewer op te staan en die vertrek te verlaat sodat hy nie langer die 
gesprek hoef aan te hoor nie.  

Of byvoorbeeld: 

1. Tydens 'n gesprek word jy bewus dat jy harder praat en al hoe heftiger beduie. 

2. Jy vertolk die sensasie of verskynsels as aggressie.   Jy is kwaad omdat iemand so pas by 
jou kom kla het oor iets wat verlede Sondag by die Kerk gebeur het.  Jy voel die ander 
persoon hou jou verantwoordelik vir die voorval.   

3. Indien jy die emosie verder ontleed, ontdek jy dat die aggressie eintlik die sekondêre 
emosie is.  Die primêre emosie is dat jy voel jy het misluk en dat hierdie persoon wat nou 
kom kla eintlik vir jou wil kom sê:  "Jy is 'n mislukking."  Hierdie gevoel dat jy van mislukking 
beskuldig word, veroorsaak dat jy met aggressie reageer.  Dit is 'n manier van verdediging 
wat jy gebruik, in plaas daarvan dat jy erken jy het misluk, val jy die ander persoon aan.   

4. Indien jy in die situasie selfopenbarend wil optree, sal jy graag hierdie vrees vir mislukking 
aan die ander persoon wil vertel sodat hy jou motiewe en optrede beter kan begryp.   

5. Die laaste stap is dat jy dan aan hierdie persoon verduidelik dat jy besef jou aggressie is 
eintlik net 'n masker waaragter jy jou vrees vir mislukking wil wegsteek.   

Indien jy nie van hierdie stappe bewus is nie, word dit onmoontlik om selfopenbarend op te tree. 

REëLS IN VERBAND MET TERUGVOERING 

Daar is sekere reëls wat in gedagte gehou moet word wanneer ons terugvoering aan ander wil 
gee: 

* Terugvoering moet met die regte tydsberekening gedoen word.  Hoe korter die tydperk wat 
tussen die geopenbaarde gedrag en die terugvoering verloop, hoe meer doeltreffend is die 
terugvoering. 

* Die terugvoering moet so nadruklik moontlik wees en ook baie eerlik.  Dit moet egter 
betrekking hê op wat nou plaasgevind het en nie op grond van dinge wat in die verlede 
gebeur het nie. 

* Die terugvoering moet iets weerspieël van die invloed of reaksie wat die ander se gedrag 
op jou persoonlik gehad het. 

* Dit moet op die emosionele reaksie gegrond wees wat die ander se gedrag op jou gehad 
het. 

* Die terugvoering is meer doeltreffend as meer as een persoon dit so ervaar en dit aan die 
ander persoon oordra.   

 

REëLS VIR DIE ONTVANG VAN TERUGVOERING 

* Die persoon wat die terugvoering ontvang, moet aandagtig luister. 

* Hy moet bereid wees om na negatiewe en positiewe terugvoering te luister. 

* Die persoon wat die terugvoering ontvang, moet probeer om dit in sy eie woorde te herhaal 
om te verseker of hy dit reg verstaan het.   

* Hy moet die inligting wat hy van een lid gekry het, met die ander lede van die groep 
kontroleer om seker te maak of dit korrek is.   

* Ek gee terugvoering, dit is nou jou verantwoordelikheid hoe jy dit hanteer.  Cilliers 
1984:317). 
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VAARDIGHEDE NODIG OM TERUGVOERING TE KAN HANTEER. 

Om terugvoering met welslae aan ander te gee, om terugvoering van ander te ontvang en om 
selfopenbaring te doen, is dit nodig dat jy oor bepaalde vaardighede beskik.  Dit is sake wat reeds 
genoem is, maar waaraan ons meer aandag sal moet verleen: 

* Hoe om die korrekte gesindheid te ontwikkel om met ander mense te werk - 'n goeie 
selfbeeld is hiervoor nodig (Cilliers 1984:321). 

* Hoe om na iemand anders te luister - "aktief luister" vaardighede is hiervoor nodig (Cilliers 
1984:340). 

* Hoe om self die situasie te vertolk - "Ek boodskappe" moet gegee kan word wat die ander 
nie bedreig laat voel nie (Cilliers 1984:343-346). 

Einde van sessie 10 
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Bybelse riglyne oor my gesindheid 
 
 
(Efes 4:29 ....“Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, 
sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.”)  Dit dui tog sekerlik op ‘n goeie gesindheid 
teenoor die ander party wat hier as voorvereiste gestel word tydens onflik. 
 
Of is jou gesindheid dat dit ‘n Wen – Wen saak is en dat jy bereid sal wees om ‘n 
kompromie te maak? 
Verandering van my gesindheid voor en tydens konflik 
Voel jy dat jy moet reg wees oor hierdie saak?  Dan is die saak nie onderhandelbaar as 
gevolg van jou gesindheid.  
Bybelse beginsel van vergewing vra. 

As jy nie bereid is om te erken dat jy verkeerd was nie word dit ‘n blokkasie in die 
verhouding omdat dit afstand tussen die twee partye bring. 

Watter waardestelsel bepaal jou eise en is jou standpunt werklik nie onderhandelbaar nie? 
 
My lewens filosofie is:  “Alles is onderhandelbaar as dit nie sonde is nie”.  Onthou dan my 
standpunt is nie noodwendig reg omdat  ek dink dat dit sonde of ‘volgens my n beginsel is 
nie.  
Dit is ononderhandelbaar alleen as dit nie die toets van die woord kan deurstaan nie, (as dit 
sonde is.) 

Efesiërs 4:25-5:2 gee duidelike Bybelse riglyne oor wat moet en wat nie mag nie tydens 
kommunikasie en konflik  
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