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INNERLIKE GENESING 
 

INLEIDING 
 
 

A. EMOSIONELE WONDE EN GEESTELIKE MISBRUIK 
 
Die prediker het  Fil 3:13(b) as volg verduidelik, “ek vergeet die dinge wat agter is...” 
En hy het daardie vers verbind met 2 Kor 5:17,  “Daarom, as iemand in Christus is, 
is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword.”  Met entoesiasme en, asof hy met iemand verskil, beklemtoon hy sy 
hoofpunt: –  wanneer iemand eers vir Christus aangeneem het as persoonlike 
Verlosser, is die verlede verby en alles het dan nuut geword.  Dus, het hy voortgegaan, 
moet ons nie terugkyk nie, maar voortgaan met ons nuwe lewe in Christus asof die 
verlede glad nie plaasgevind het nie.  “Niks uit die verlede kan ons huidige 
lewens affekteer nie”, het hy gesê, “want Jesus het daarmee afgehandel tydens 
ons bekering”.  Alhoewel die meerderheid van die gehoor daarna geluister het sonder 
om hul gedagtes te verraai, het ‘n paar in hul sitplekke rondgeskuif na die laaste 
opmerking. 
 
DIE LEUEN: 
 
Die prediker was veral ontsteld oor die toenemende aantal Christene wat sielkundiges 
besoek het.  “Christene het nie sielkundiges nodig nie”,  het hy gebulder, “die Bybel is 
die enigste terapie wat ons benodig!  Jesus het nooit mense teruggeneem na hul 
ervaringe in hul verlede om uit te vind wat hul ouers en ander aan hulle gedoen 
het om die gemors in hul lewens te veroorsaak nie.  Al wat ons moet doen, is om 
ons sondes te erken, dit te bely en af te handel met die verlede!” 
 
Soos die prediker sy heftige kritiek voortgesit het, het ek toenemend ongemaklik geraak 
namens diegene in die gehoor wat met pyn in hul lewens daar gesit het.  Ek kon nie die 
feit ignoreer dat navorsing toon dat ten minste 40% van die vroue, plus ‘n redelike 
persentasie van die mans in ‘n gehoor soos hierdie, een of ander soort van 
mishandeling/misbruik sou ervaar het vroeg in hul lewens, of dit nou fisies of 
seksueel was.  Sou hierdie mense besef dat die prediker verkeerd was?  Of sou hulle 
hulself nog net meer veroordeel en voel dat daar iets met hul geestelike lewens 
verkeerd is, siende dat hulle nie daarin kan slaag om die verlede te laat gaan nie?  
Alhoewel ek nie ‘n telling geneem het nie, vermoed ek dat baie die kerk daardie oggend 
verlaat het, belas met skuldgevoelens en geestelike minderwaardigheids 
gevoelens omdat hulle nie die oorwinning oor die verlede in Christus belewe het soos 
die prediker hul belowe het nie. 
 
DIE WAARHEID: 
 
Hoe moes hulle weet dat die prediker sy teks misbruik het?  Die teks in konteks 
verwys na die goeie dinge wat Paulus verrig het – die “medaljes” wat hy in die wedloop 
van die lewe behaal het.   
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Hy sê dat indien hy nie daardie bekwaamhede agter hom plaas en al sy pogings 
inspan om die huidige wedloop te wen nie, hy dit nie sal maak tot by die wenstreep 
nie.  Dit is die oorwinnings, nie die mislukkings nie, wat ons moet vergeet – anders 
roem ons daarin en verloor die volgende wedloop.  
NB!! Die Woord leer ons nooit om pyn uit die verlede te ignoreer of te begrawe 
nie.   
 
Ongelukkig het baie van diegene wat daardie Sondagmore in die gemeente gesit het, 
hulself bevind onder die gevangenes vir wie se vrymaking Jesus gekom het.  Hulle het 
na Christus gekom, maar was steeds krygsgevangenes in die konflik tussen God en 
Satan, baie van hulle nie deur ‘n fout wat hulle gemaak het nie.  Die prediker het net hul 
gevangeneskap vererger.  Alhoewel hulle misbruik van een of ander aard oorleef het, 
het hulle steeds geleef met die pyn van die herinneringe.  Bowenal word hulle nou 
onderwerp aan  ‘geestelike misbruik’. 
 
DIE VERSKIL TUSSEN WONDE EN SONDE 
 
Sonde en verwonding is twee definitiewe verskillende dinge en het ook baie 
verskillende oorsake en geneeswyses.  Die bron van ons persoonlike sonde is 
KEUSE. 
 
Jesaja 53:6:  “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie 
pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom.” 
 
Wonde is aan ons toegedien sonder dat dit ons keuse was. 
 
Sonde is ‘n daad van “self-toediening” terwyl ‘n wond 
“toegedien word deur ander”. 
 
Ons het nie gekies om seergemaak, verwerp of geskend te word nie, maar tog is die 
wond daar.  Sondige dade van ander teen en aan ons,  loop uit op ‘n toestand van 
emosionele verwonding a.g.v. die wanvertolking van die daad. 
 
Net soos die kruis die antwoord is vir sonde deur die dood van Jesus, kom genesing 
deur die aanraking van ‘n Opgestane Here.  Daar is niks wat ons in ons eie krag kan 
doen om hierdie twee toestande te oorkom, weg te sit, of mee af te reken nie. Beide 
benodig ‘n goddelike ingryping.   Sonde moet afgereken word deur die dood. 
 
Romeine 6:7:  “Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.” 
 
Verwonding moet genees word deur ‘n ervarings-realiteit van die teenwoordigheid van 
die Here Jesus in die historiese oomblik. 
 
‘n Mens word nie van sonde genees nie, jy gaan na die kruis van Jesus met belydenis 
en inkeer. 
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1 Joh. 1:8-9: 8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en 
die waarheid is nie in ons nie. 
9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te 
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  
 
Ons wonde word nie genees deur die dood van die Here nie, maar deur die pyn wat 
Hy verduur het, want “deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.  Die betaling 
en remissie van sonde vereis Sy dood, terwyl ons beproewings en emosionele 
verwonding Sy lyding benodig. 
 
Hy het die dood gely om ons vry te maak van ons sonde, maar Hy het pyn verduur om 
ons emosionele wonde te genees. 
 
Die Skrif verklaar dat ons huidiglik deel in die lyding van Christus.  Hierdie lyding is nie 
net ons s’n alleen nie, maar eintlik deel ons in Syne. 
 
Jesus het gelewe toe Hy die géselhoue ontvang het;  dus verstaan Hy die onreg van 
verwonding.  Ons sondes is eers vergewe toe Hy Sy laaste asemteug geneem het, 
verklaar het dat dit volbring is, en toe gesterf het. 
 
Romeine 5:10: “Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen 
is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word 
nou dat ons versoen is.” 
 
Ons is (verlede tyd) versoen en sal (toekomstige tyd) gered word (nie redding soos in 
wedergeboorte nie, maar dieper en dieper vlakke van emosionele vryheid). 
 
Dwarsdeur die Woord word daar duidelike onderskei tussen om geestelik gered te 
wees (weergebore, nuutgemaak), en die proses van genesing of redding van die siel. 
 
Sommige Bybel-predikers verkondig die idee dat ons nie terug behoort te kyk na óf te 
fokus op ons verlede nie.  Indien ons egter nie ons verwonde verlede  omhels en 
daardie wonde voorlê aan ‘n Aanwesige, Lewende, Opgestane Here nie, sal ons nooit 
genesing verkry nie. 
 
Wanneer daar  genesing gesoek word vir ‘n persoon se gewonde herinneringe, moet 
ons heel eerste soek na die oorspronklike herinnering wat die leuen/vesting bevat.  
Indien die pynlike emosie nie gewortel is in ‘n leuen nie, kan die oorsprong daarvan ‘n 
persoonlike sonde wees. 
‘n Persoon se sonde sal dieselfde negatiewe emosies produseer as ‘n leuen, maar met 
‘n verskil. 
 
Sonde sal een van twee soorte emosies produseer wat skuldgevoelens of 
weerwraak sal wees.  Sonde is ‘n doelbewuste, gewillige daad – wat skuld en skaamte 
tot gevolg het. 
 
Die skuldgevoel wat ontstaan wanneer iemand sondig, verskil van die valse skaamte 
en skuldgevoel wanneer ‘n leuen van skaamte geglo word – dit word gewoonlik al in 
die onskuldige kinderdae in ‘n persoon geplant. 
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Die bron van die skaamte en skuldgevoel word gevind in die keuses gemaak deur die 
een wat ly onder hierdie skuldgevoel.  ‘n Doelbewuste keuse is ‘n daad van 
ongehoorsaamheid wat dan skaamte en skuldgevoel  regverdig.  Die sondaar moet 
bely en gereinig word.  Wanneer daar egter in onreg teen ons opgetree is (nie ons 
keuse nie) of ons gemanipuleer en beheer is, is die skuldgevoelens wat ons voel, 
misplaas en vals. 
 
Die tweede soort emosie wat gevind word in persoonlike sonde is die gevoel van 
weerwraak.  Wanneer ‘n persoon onregverdig behandel is, veroorsaak dit emosies van 
weerwraak.  Die aanvanklike emosie van weerwraak het regverdige oorspronge – ‘n 
regverdige reaksie op die wond wat toegedien is.  Maar met verloop van tyd word dit 
geïnfekteer en gaan dit oor in bitterheid, toorn, minagting of woede. 
 
Die reaksie van woede wat ervaar is gedurende die verwonding is normaal.  Maar soos 
dit gebêre word,  en met verloop van tyd, gaan hierdie regverdige woede nou oor in 
sonde.  Hierdie woede verander nou in ‘n diep gesetelde bitterheid en 
kwaadgesindheid. 
 
Efesiërs 4:26:  “Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie 
ondergaan oor julle toorn nie;” 
 
Dit moet mee afgereken word: 
 
Efesiërs 4:31:  “Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering 
moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.” 
 
Wraaksug manifesteer homself in verskeie vlakke van emosionele intensiteit wat wissel 
van minagting tot woede, bitterheid, kwaad, toorn, haat, moordadige gedagtes, ens. 
 
Voordat enige innerlike genesing kan plaasvind, moet daar met hierdie sondige,  
terugwerkende emosies gehandel word.  Hierdie emosies sal iemand dikwels daarvan 
weerhou om die stem van God te kan hoor. 
 
 
B. DIE DANS VAN DIE TWEE KAMPE 
 

Jesaja 30:15: “Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In 
terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag;” 

 
Paradoks:  stilwees en vertroue 
 
Goed, Here, wil U hê dat ek moet in geloof en vertroue opstaan, of moet ek in ‘n plek 
van rustige stilwees wag?  Watter een, Here?  Opstaan of bly wag? 
 
Die Here se antwoord is, “Ja”.  Hy wil hê ons moet beide doen! 
 

Hebreërs 4:11: “Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat 
niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.” 
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Uitgebreide weergawe:  Laat ons dus onsself met energie en intensiteit 
gee, opstaan met ywerige voorneme en opregte toepassing, en 
werk/arbei met vlytigheid – ten einde te kan ontspan, tot rus kom, stilbly, 
sit en in vrede rus. 

 
STILWEES KAMP:  benadruk die noodsaaklikheid om oor te gee aan die 
soewereiniteit van God. 
 
VERTROUE KAMP:  benadruk die beskikbaarheid van God se beloftes en krag aan 
diegene wat glo. 
 

 

 
GOD AS VADER 

 

 
GOD AS REGTER 

• God het alles gedoen • Ek het ‘n verantwoordelikheid 
• Geen oorlogvoering nodig – lê slegs 
beslag op jou beloftes 

• Veg vir jou vryheid 

• “Wie is jy in Christus” • “Wie is Christus in jou” 
• Geen verlossing van bloedlyn 
sondes 

• Ou en Nuwe Testament beginsels 
van toepassing. Daar is slegs EEN 
VERBOND 

 
Resultate: 
• Produseer selfbewuste Christene – “Hoe om te kry wat jy wil hê van God.” 
• Veroorsaak beperkte volwassenheid 
 
JESUS SE SIENING OOR STILWEES EN VERTROUE: 
 
Lukas 18:17: “Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God 
nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” 
 
Die Koninkryk moet ontvang word. 
 
Lukas 12:32: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ’n 
welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” 
 
Die Vader gee die Koninkryk – ons ontvang dit soos klein kindertjies.  
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MAAR 
 
Mattheus 11:12: “2Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe 
word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met 
geweld.” 
 
Die Koninkryk is geneem. 
 
“neem” [Gr. Hapardzo] beteken om “te gryp, weg te ruk, te vang, met geweld te neem.” 
 
Lukas 11:9: “En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle 
sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.” 
 
Wat is dit dus? ONTVANG of NEEM? 
 
Jesus sê “Ja” vir beide. 
 
1 Johannes 2:12-14: “Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle 
vergewe is om sy Naam ontwil. 
13Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek 
skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan 
julle, kinders, omdat julle die Vader ken. 
14Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die 
begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en 
die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.” 
 
3. ALGEMENE VLAKKE VAN GEESTELIKE VOLWASSENHEID 
 
1. Geestelike kindskap 
2. Geestelike adolessensie / jongmenslewe 
  “Jong manne”  
- hulle het die bose oorwin 
  - hulle is sterk 
-  Die Woord van God woon in hulle 
      
• Hulle is sterk in die genade van Christus 
• Hulle het geestelike oorlogvoering geleer 
• Hulle het groot geestelike oorwinnings behaal 
• Hulle ken die Woord 
• Hulle leef in die Woord 
• Hulle kan lering gee oor die Woord op 
diepsinnige en meevoerende wyse 
 
3. Geestelike Vaderskap – “om Hom te ken Wie van die begin af daar 
was”  
 
Behaal nie slegs oorwinning OOR pyn nie, maar behaal ook 
oorwinning DEUR pyn. 
 
 



 11

C. BERADING EN DIE BELANGRIKHEID DAARVAN IN DIE CHRISTEN 
GEMEENSKAP 
 
Die kerk van Jesus Christus is vol seer, stukkende mense wat hulle 
probleme agter ‘n masker wegsteek. 
 
As hierdie diepgesete probleme waarmee die mense worstel nie 
aangespreek word nie, ontstaan daar die volgende: 
 
• Geen geestelike aptyt nie 
• Geen / baie min gebedslewe 
• Geen behoefte aan gemeenskap (fellowship) nie 
• n Wettiese leefwyse 
• Geen behoefte om te getuig nie 
• Geen geestelike aansporing/bemoediging nie. 
 
Hierdie mense word “onfiks vir dienswerk” verklaar. 
 
Paulus daag ons uit in Rom. 15: 14 (AMP) “I am satisfied about you, my brethren, that 
you are rich in goodness, amply filled with all knowledge , and competent to 
counsel one another". 
 
Alhoewel Jesus ‘n wonderlike prediker was, word Hy baie keer in die Evangelies gesien 
waar Hy persoonlik met mense en hulle probleme gedeel het. (Nie minder as 19 
privaat gesprekke). 
 
‘n Paar van hierdie bekende insidente was: 
• Die vrou van Samaria 
• Nikodémis 
• Die Ryk jong man 
• Simon Petrus 
• Die man by die bad van Betésda. 
 
‘n Goeie voorbeeld van ‘n beradingsessie,  is Lukas 24 waar Jesus saam met die 
Emmausgangers gestap het.  Hy het vrae gevra en toe die Bybelse perspektief aan 
hulle voorgestel. 
 
Dis duidelik dat Jesus baie waarde geheg het aan interpersoonlike kontak.   
(Naby en intiem) 
 
In hierdie studie gaan ons leer wat innerlike genesing is en hoe noodsaaklik dit is om 
vry te kom van alle seer uit die verlede, sodat elke kind van God homself in die 
Liggaam van Jesus kan gee om sodoende sinvolle verhoudings op te bou.  Ons 
mikpunt moet wees dat ander bly sal wees dat ons bestaan - dat ons daar is vir 
hulle!! 
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DIE BYBELSE TEORIE OOR PERSOONLIKHEID 
 
Kinders van die Here het ‘n duidelike voordeel bo die ongelowige omdat ons teorie oor 
Persoonlikheid nie op spekulasie gebaseer is nie, maar op die Woord van die Skepper 
Self. 
 
Die Woord leer ons dat ons na Sy Beeld geskape is (Gen 1: 26, 27) 
 
Om na Sy Beeld geskape te wees beteken dat elke persoon binne-in homself die  
vermoë van menswees besit wat ons in staat stel om beide met God ‘n verhouding te 
hê asook om God te verteenwoordig.   
  
Die Grootste Gebod:  Om die Here jou God lief te hê en jou naaste soos jouself. 
 
Tydens berading moet ons volgens die ontwerper se plan te werk gaan (bv 
grotbewoners met ‘n Rolls Royce.) 
 
Enige ander sielkundige benadering sal groter skade aanrig omdat die berader nie 
kennis dra oor hoe en waarom die mens werklik geskape is nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ons leer van die Drie-Eenheid dat verhouding die kern is van realiteit en dus ook 
die kern van ons bestaan.  Die wyse waarop hierdie verhouding uitdrukking moet 
vind is deur omgee vir ander.  Tussen die Drie-Eenheid self is daar ‘n omgee deur 
die persone van die Drie-Eenheid vir mekaar.  Verhouding is die kern van 
realiteit.” 
 
Ons moet leer om ons identiteit by die Here te kry. God bestaan, dus bestaan ek ook. 
Ek moet my lewe so leef dat ander sal kan sê dat hulle bly is dat ek bestaan.  Om 
selfgesentreerd te wees skend die wese van die Drie-Eenheid. ONS MOET LEER OM 
ANDER-GESENTREERD TE WEES. 
 

 
 

  GOD 

WIE IS GOD? 
 
God is: 
 
’n Persoonlike wese (Hy bou verhoudings) 
‘n Rasionele wese (Hy dink) 
‘n Wese van besluitneming (Hy kies) 
‘n Emosionele wese (Hy voel) 

  
WIE IS EK? 
 
Ek is: 
 
‘n Persoonlike wese 
‘n Rasionele wese 
‘n Wese van besluitneming 
‘n Emosionele wese 
‘n Fisiese wese 



 13

As ons na die Goddelike Drie-Eenheid kyk sien ons perfekte verhoudinge waaruit 
dinamiese energie vloei. 
 
Adam is na God se beeld geskape en het ‘n volmaakte verhouding met God gehad. 
Volgens  
Gen 1: 10, 12, 18, 21, 25 sien ons die skeppingsplan en elke keer “dit was goed” in 
God se oë.  
V 31 : “dit was baie goed” toe die mens geskape is. 
 
Gen 2:18 “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by 
hom pas." 
 
Hieruit leer ons dat Eva geskape is vir verhouding met Adam. Adam het Eva nodig 
gehad om verhouding mee te bou sodat hy nie selfgesentreerd sou bly nie. 
 
Adam en Eva het die Drie-Eenheid gehad as voorbeeld van hoe hulle moes leef en uit 
die verhouding tussen die Drie-Eenheid het hulle energie getap om sodoende hulle eie 
lewe in te rig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhouding gebou soos 
Drie-Eenheid se verhouding 
  
 
 
 
 
 
Net so tap ‘n kind energie oor hoe om te leef vanuit sy vader en moeder se verhouding. 
Twis, rusie, bakleiery tussen ouers veroorsaak onsekuriteit, spanning en angs by die 
kind. 
 
DRIE SENTRALE SKRIFTUURLIKE OORTUIGINGE 
 
1. DIE MENS IS NA GOD SE BEELD GESKAPE 
 
Ons is ontwerp om God uit te beeld, om in verhouding met Hom te staan en om Hom 
te weerspieël in die wêreld.   
 
Ps. 8: 3-6  "As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre 
wat U toeberei het - wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U 
hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met 
eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles 
onder sy voete geplaas.” 
 
2. SONDE HET HIERDIE BEELD VERNIETIG EN MISVORM 

 
GOD        JESUS          HEILIGE GEES 
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 GEES 

WIL  

 
A.g.v. die sondeval is die mens beide verhewe en verdorwe  
(verdorwenheid a.g.v. Adam se sonde – selfgesentreerdheid)  
("When man sees his sin he will either shrink in horror or be tempted to worship") 
 
3. BERADING BETEKEN OM SAAM MET GOD TE WERK OM HIERDIE 
 BEELD TE RESTOUREER 
 
Is daar enige iets meer wonderlik en is daar ‘n groter voorreg as om saam met God te 
werk om mense te help om te wees soos hulle oorspronklik geskape is?  Die Here wil 
ons restoureer na Sy beeld sodat ander bly sal wees dat ons bestaan. 
 
Jou idee van die mens se natuur sal bepaal wat jou benadering tot berading sal 
wees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOE PROBLEME ONTWIKKEL 
 
Voordat jy kan begin om mense te help moet jy hulle eers verstaan.  Die Woord 
verskaf aan ons ‘n raamwerk om mense en hulle probleme te verstaan. 
 
Ons gaan vervolgens kyk na vyf areas van die persoonlikheid. 
 
1. DIE MENS IS ‘n FISIESE WESE 
 
As beraders moet ons onthou dat die mens ook ‘n fisiese wese is – ‘n kombinasie van 
gene, kliere, spiere, organe, chemikalieë, ens.  Dit is belangrik om te erken dat fisiese 
wanfunksie bestaan (a.g.v. die sondeval) en dat dit ‘n persoon se buie, gedagtes en 
gedrag kan beïnvloed. 
 

DENKE 

GEVOELENS 

LIGGAAM 

Persoonlikheid 

Rationeel 

Emosioneel 

Besluite 

Fisies 
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DORS 

2. DIE MENS IS ‘n GEESTELIKE WESE 
 
Ps 63 :2 "God., U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n 
dor en uitgedroogte land, sonder water.” 
 
Toe Adam en Eva geskape is,  was hulle fisies,  sowel as geestelik van God afhanklik. 
Hulle verhouding met mekaar was nie genoeg om die diepste behoeftes van hulle 
persoonlikheid te bevredig nie – ‘n verhouding met God was noodsaaklik. 
 
In daardie verhouding het hulle drie belangrike dinge ervaar: 
 
SEKURITEIT Onvoorwaardelike aanvaarding 
 onfeilbare liefde 
SELFWAARDE Waardevol, erkenning , spesiaal 
BETEKENIS Doelgerigtheid , belangrik, identiteit 
 
Voor die sondeval het Adam en Eva geen verlange geken nie.  Hulle was tevrede en 
volmaak. 
 
Ná die sondeval is hulle intieme verhouding met God verbreek wat onmiddelik hulle eie 
verhouding met mekaar geaffekteer het.  Adam het teen Eva gedraai en sy het weer 
teen hom gedraai (Gen 3:12; 3:16). Van daardie tyd af is menslike verhoudinge 
besoedel met teleurstellings en ontmoedigings. 
 
Alhoewel verhoudings in die Tuin van Eden afgesny is, is daar nog steeds binne-in elke 
persoon die weergalming van ‘n diepe verlange en begeerte vir ‘n perfekte 
verhouding.  Ons verlang om terug te keer na dit wat verlore geraak het. 
 
Die Woord beskryf hierdie verlange as “dors”. Almal is dors en word kragtig gemotiveer 
om hulle dors te les.  Tot die mate wat hierdie dors nie geles word nie,  ondervind 
mense probleme. 
 
Ons word in die wêreld gebore. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
BOGENOEMDE VORM DIE BASIS VAN ALLE SIELKUNDIGE PROBLEME. 
 
As jy nie wil toelaat dat die Here jou behoeftes vervul nie, kan jy ander mense  
manipuleer om jou behoeftes te vervul. 
 
Jy is baie vatbaar daarvoor om ander maniere ook te gebruik om vervulling te ervaar. 
 
So ‘n persoon vestig altyd alle aandag op homself. Hy probeer om by ander te kry dit 
wat hy eintlik net by God behoort te kry. 
 

 
GOD 

1. Sekuriteit          
2. Selfwaarde 
3. Betekenis 
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DRIEPOOT STOEL  
 

                  Probleme ontstaan as pote van stoelontbreek 
 
      Sekuriteit - onsekerheid 
                                                          Self waardigheid - Minderwaardigheid 
                                                          Betekenisvolheid - Nutteloosheid 
 
 
 
 

    3 MENSE IS WESENS WAT DINK 
 
Spr 23 : 7 "Want soos hy in sy siel bereken so is hy.” 
 
As gevolg van sonde het ons sekere gedagtes teenstrydig met die Woord. Sommige 
van hierdie gedagtes en idees lê so diep dat ons hulle maklik kan miskyk. Daarom leer  
Heb 4: 12 dat God se Woord skerp genoeg is om "die oorlegginge en gedagtes van die 
hart" te ontbloot. 
 
Heb 4:12 “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 
tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van 
gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die 
hart.” 
 
Wat ons glo het ‘n groot invloed op ons rigting wat ons inslaan, bv  
 
Jer 2: 13, 14, 17: “13 Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein 
van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste 
reënbakke wat geen water hou nie. 
14 Is Israel ‘n dienskneg? Of is hy ‘n bediende wat in die huis gebore is? Waarom het 
hy dan ‘n buit geword? 
17 Het jou verlating van die HERE jou God in die tyd toe Hy jou op die pad gelei het, 
jou dit nie berokken nie?” 
 
HIERUIT LEER ONS DAT DIE VLEESLIKE MENS IN BEHEER WIL WEES VAN DIE 
WATER WAT GEDRINK WORD. 
 
‘n Kind word al ‘n student van die menslike natuur direk na geboorte. 
 
Aan die begin verstaan hy nie sy gedagte-prosesse nie en slegs observasie vind plaas. 
Op hierdie stadium word beelde gevorm - gedagte-prentjies van wat in die wêreld 
aangaan. Dan word woorde bygevoeg wat die beelde “beklee”.  Later volg gevestigde 
idees,  sienings oor die lewe in die algemeen - hoe om jou weg te baan, hoe om jou 
behoeftes te vervul of hoe om die pyn te vermy wanneer jou behoeftes nie vervul word 
nie. 
Dit neem ‘n kind nie baie lank om tot ‘n gevolgtrekking te kom dat die lewe afhanklik is 
van ‘n vertroue in jou eie hulpbronne nie. 
 
Onverstandige strategieë word dan ontwikkel wat ontwerp is om persoonlike 
ongeskondenheid te handhaaf. 

Sekuriteit 
Selfwaarde Betekenis 
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DORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons waarde word nie bepaal deur WAT ons DOEN nie maar deur WIE ons IS!! 
          
         Wie ons is moet bepaal wat ek doen. 
         Jou gesag lê in wie jy is en nie wat jy doen nie. (Hand 19) 
 
4. MENSE IS WESENS VAN BESLUITNEMING 
 
Spr 19: 21 “Baie planne is in ‘n man se hart maar die raad van die Here, dié sal staan". 
 
Agter alle gedrag is daar ‘n plan.  Mense reageer volgens maniere wat vir hulle 
beloning gee.  Enige gedrag maak sin wanneer ‘n mens die moetief verstaan waarom 
die gedrag uitgevoer is. 
 
God het aan ons die vermoë gegee om keuses te maak. Ons keuses word in spesifieke 
areas gemaak, gebaseer op dit wat ons glo ons siele sal bewaar. 
 
As ons verstaan dat alle gedrag na ‘n doel toe beweeg,  word dit ‘n sleutel om te 
verstaan hoekom mense optree soos hulle wel optree. 
 
Een van die mees insiggewende oomblikke wat ‘n persoon ondervind, is om die doel 
wat agter die gedragspatroon lê, te ontdek. 
 
Sommige persone sal so ‘n openbaring weerstaan omdat dit sekere eise aan die 
persoonlikheid gaan stel wat hulle moeilik vind om deur te werk. 
 
Gewoonlik gaan ons deur die lewe, onbewus van die feit dat ons keuses maak. Ons is 
min bewus van ons ware doelstellings. 
 
Jer 17:9-10  “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken?” 

 
GOD 

Idioot Alle gedrag bepaal 
my doelwit 

1. Sekuriteit          
2. Selfwaarde 
3. Betekenis 
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DORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek glo aan dit wat my behoeftes As die Here nie ons 
sal vervul, en sal myself in aksie behoeftes vervul nie 
stel om te kry wat ek wil hê. is ons baie vatbaar 
Ons doelstellings word beïnvloed om op ander maniere 
deur dit waarin ons glo. vervul te word. 
 
5. MENSE IS WESENS MET EMOSIES 
 
Ps 42: 4 "My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê: Waar is 
jou God?" 
 
Almal het gevoelens. Ons is na God se Beeld geskape: God ervaar gevoelens - dus 
voel ons ook.  A.g.v. die sondeval ondervind ons sommige emosies wat ons nie behoort 
te voel nie.  Ons ondervind emosies wat ongesond en onbehulpsaam is. 
 
Hierdie verkeerde emosies word beskryf as "God se waarskuwings-sisteem” (rooi ligte 
op motorpaneel) 
 

 
DIE EERSTE STEL NOODSEIN EMOSIES 
 

Woede, irritasie, vyandigheid, wrok, frustrasie, minagting, ens. 
 
Hierdie emosies word ervaar wanneer ‘n plan of ‘n doel wat die persoon nastrewe, 
geblokkeer of ondermyn word. 
 
M.a.w. elke keer wat ‘n doel wat ons glo bereik moet word om ons ongeskondenheid te 
handhaaf, geblokkeer word deur eksterne omstandighede (iets anders of iemand 
anders behalwe onsself), ervaar ons een of meer van bogenoemde emosies. 

 
GOD 

Idioot 
DOEL 

1. Sekuriteit          
2. Selfwaarde 
3. Betekenis 



 19

 
DIE  TWEEDE STEL NOODSEIN EMOSIES 

 
Angs, vrees, bekommernis, besorgdheid, ens.  

 
Hierdie emosies word ervaar wanneer ‘n persoon onseker is dat hy nie die doel sal 
bereik wat hy  vir homself gestel het nie. (Blokkasie binne-in persoon self.) 
 
Hierdie gevoelens is ‘n indikasie dat hierdie persone hulle vertroue in iets of iemand 
plaas, maar hulle is onseker iets of iemand betroubaar is / op staatgemaak kan word.  
Wanneer hierdie rooi ligte flits, is dit ‘n duidelike teken dat ons op ‘n onverstandige 
plan staatmaak en dat ons iets dwaas nastreef. 
 

 
DIE DERDE STEL NOODSEIN EMOSIES 
 

Skuldgevoelens, skande, selfbejammering, verleentheid, selfminagting, ens. 
 
Hierdie emosies dui aan dat ‘n persoon vir homself ‘n onbereikbare doel gestel het 
(bv perfeksionis). 
 
Wanneer ons ‘n wanbegrip het dat, om ‘n sekere doel te bereik lewe sal voortbring en 
dat die doel bereikbaar is, sal mislukking om dit te bereik ‘n gevoel van skuld, skande 
en soms wanhoop teweegbring. Die skuld en skande is die resultaat van ‘n foutiewe 
siening dat ons nie bereik het dit waarna ons gestrewe het nie. 
 
As hierdie noodsein-emosies gewaar word, moet ons besef dat ons doelstellings 
gevaar loop / ‘n risiko is. 
 
Ons kan reageer deur ons doelstellings te verander of om ‘n verskerpte poging aan 
te wend om daardie doelstelling te bereik. 
 
Wyse mense sal besef dat hulle aan hierdie noodsein aandag moet 
skenk en dat Bybelse verandering nodig is. 
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Wil 
Emosies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Woede en wraak  
 As iets jou blokkeer om  
 jou doel te bereik.  
2. Angs en vrees 
 Vrees vir mislukking om doel 
 te bereik. 
3. Skuld en skande 
 Doel word nie bereik nie. 
 
 
DIAGNOSERING VAN DIE PROBLEEM 
 
1. Begin deur identifisering van die probleem emosies.  (Dominante emosie) 
Dit gee weer ‘n aanduiding van wat die doel is wat die persoon nastreef. 
 
2.  Ondersoek die gedragsprobleme. 
 
3.  Ontbloot die verkeerde gedagtepatrone. (Onthou:  onverstandige strategieë word 
deur die gevalle mens opgestel deur die leuen dat lewe gevind kan word deur 
onafhanklikheid. Hierdie verkeerde geloof (Die Leuen) stel hom instaat om 
hulpeloosheid te vermy. Ontbloot daardie strategieë wat selfbeskermend en 
selfgenoegsaam is. 
 
4.  Ontbloot onvervulde behoeftes en begeertes. 
 
Die ware probleem van die mensdom is afgodery.  Ons probeer van ons eie 
hulpbronne gebruik om ons siele te versadig. 
 
5.  Lei persoon na Jesus toe.  Ware berou en belydenis. 
 
6. Genesing van emosies en leer persoon hoe om emosies verder hanteer. 

Blokkasie  

DORS 
Sekuriteit 
Selfwaarde 
Betekenis 
 

 
GOD 

Intellek 
DOEL 

Hoe belangriker jou 
doel vir jou is, hoe 
kwater raak jy 
wanneer dit 
geblokkeer word. 
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LESING 1 
 
 

GENEES  
EN  

HEEL 
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GENEES EN HEEL 
 
 
Skrif:   
 
Luk. 4: 18  “18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, 
te genees;” 
 
Matt. 4:16 “16 die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die 
land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.” 
 
Jes. 42: 1-4  “1 Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n 
welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. 
2 Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. 
3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met 
getrouheid sal Hy die reg uitbring. 
4 Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en 
die eilande wag op sy leer.” 
 
 
INLEIDING 
 
Die mens is 'n gees, het 'n siel en woon in 'n liggaam.  Die fisiese liggaam word baie 
beklemtoon maar ons is eintlik geestelike wesens. 
 
Ons is geskape vir VERHOUDING – met ons Hemelse Vader en ook met ander mense.   
Ons is nie geskape om geisoleerd te leef nie. 
 
Voor wedergeboorte tree ons op soos die Wêreldling. 
 
Na wedergeboorte - gees is nou lewendig vir God en Sy Woord – oorgeplaas uit 
duisternis na die Lig. 
 
God het elkeen uniek en spesiaal geskape deur wie Hy Sy heerlikheid kan laat skyn.               
Bv., Gewoonlik word 'n kind sonder vrees gebore.  Vrees is 'n aangeleerde proses. 
Eerste hou op die handjie, - geen poging om homself te verdedig nie.  Terugslaan word 
aangeleer - dit volg a.g.v. seerkry. 
 
‘n Elektriese ketel word gebruik om water te kook. As dit misbruik word, handvatsel 
afgebreek, koord gebreek ens. dan is dit nie meer die artikel waarvoor dit ontwerp is 
nie. 
 
Die mens is dieselfde. God het ons geskape om in ‘n verhouding teenoor Hom, asook 
met ander mense te leef in drie afsonderlike areas.  Ons is vir hierdie 3 dinge geskape 
en dit moet gekommunikeer word. 
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1 . LIEFDE (Gee en ontvang) 
       
Jy moet in verhouding staan om liefde te kan gee en te kan 
ontvang.  Wanneer jy jou isoleer van ander mense, is jy besig om 
jouself te isoleer van liefde. 
          
 
2.  VERTROUE 
   
Adam het God vertrou totdat hy gesondig het.  Baie mense kan nie vertrou nie omdat 
hulle in die verlede seergekry het en nou kan hulle nie hulself gee nie.  Hulle is nou  
verwronge in daardie area - bv handvatsel afgebreek. 
 
 
3. GEMEENSKAP  (Om God en ander mense te geniet) 
 
Die lewe het die mens so gekneus en misvorm dat hy nie meer 
die mens is wat God oorspronklik bedoel het nie.  As jy in 'n sekere 
area gebind is, dan sal daardie area jou beheer.   
Bv. Vertroue – aksies + reaksies.  Word beheer deur wantroue. 
 
A.g.v. seerkry in jou lewe ontwikkel daar ‘n masker (Bekering en 
bevryding - "face lift") Jesus het die volle prys betaal – fisies, 
verstandelik, emosioneel, geestelik.   
 
Jes. 53: 2-4 “2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit 
droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, 
en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 
3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met 
krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het 
Hom nie geag nie. 
4 Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; 
maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.” 
 
Jes. 52:14 “14 Soos baie hulle oor U verstom het—so misvormd was sy voorkoms, 
geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van ‘n mensekind nie— 
 
Daar word soveel klem op die uiterlike voorkoms geplaas en baie mense voel 
verwerp omdat hulle uiterlik nie mooi / aantreklik is nie. 
 
Dit 'n leuen van die vyand omdat "lelik" iets is wat binne jou gevorm word as jy daardie 
leuen glo. 
 
Ons moet konsentreer op wie ons binnekant is en met ander mense verhoudinge 
bou as heel mense. 
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WAT IS INNERLIKE GENESING? (Gees, siel en liggaam) 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*        'n Aanraking wat jou nie seermaak nie, maak wel sy rooigebrande rug 
 
VRAE: 
 
Hoekom is daar sekere areas in jou lewe waar jy oorreageer? 
 
Hoekom is jy so liggeraak in daardie area? 
 
1.  'n Seer wat nog nie gesond is nie veroorsaak dat jy uit vrees reageer. 
 
Emosionele seer is nie sigbaar vir die oog soos ‘n fisiese seer nie.   
 
Bv. Slaan vriendelik iemand saggies op sy rooigebrande rug (met sy hemp aan) en die 
persoon reageer met pyn en vrees. 
 
Net so gebeur dit met 'n emosionele seer. ‘n Vriendelike opmerking en die persoon 
oorreageer. 
 
2.  Beleef alles ten kwade waar dit nie bedoel word nie – baie liggeraak. 
 
Bv. Iemand is in die verlede beskinder en uitmekaar geskeur.  Nou,  a.g.v. daardie seer 
ervaar hy verkeerdelik elke keer as mense saam gesels,  dat hulle oor hom skinder. 
 
3.  Dit veroorsaak dat jy weerwraak wil neem en terugkap om ander seer te maak. 
(Gesin en  ander) Ontwrig ander verhoudinge. 
 
 

 

“Moenie my 
sonbrand raak 
nie!” 
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Herinneringe en Emosies 

HOE HIERDIE KNEUSPLEKKE VAN SATAN JOU AFFEKTEER 
 
 
 
                                 
            Bewussyn  
 
 
                  Wil (sensor) 
 
 
           Onderbewussyn 
 
 
 
 
Bv.  Sluit kind toe in ‘n donker kas – vrees – kneusplekke.  Satan sal daardie kneusplek 
gebruik.  Sien ‘n oop kasdeur – gedagte kom na bewussyn – donker kamer – wil is 
soos ‘n spier wat gedagtes moet onderdruk – as wil swak is, dan kan dit nie die 
gedagtes van vrees beheer / keer nie. 
 
 
WAT VEROORSAAK HIERDIE KNEUSPLEKKE / 
GEDAGTEPATRONE? 
 
1.  Gebroke ouer verhouding (Egskeiding, rusies, ens.)  
 
Resultaat:  Onsekuriteit, vrees 
 
Simptome:  Vrees, spanning, depressie, strewe 

 
 
2.  Verwerping – sluit ook verkleinering / bespotting in. 
(Perfeksionisme, ens.) 
 
Resultaat:  Selfverwerping 
 
Simptome:  Gedagtes van waardeloosheid. 
 
 
3.  Onbillik behandel (bv.  Onderwysers, broers, susters) 
 
Resultaat:  Hulpeloosheid, woede 
 
Simptome:  Woede-uitbarstings, wraaksugtig, innerlike verwarring.  
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4. Woorde wat gespreek word 
 
Woorde wat een maal gespreek word, kan nooit sterf nie.  Beheer jou tong!! 
 
“Altyd / Nooit” – vermy die woorde   
 
“Jy’s lui, lomp, dom, onnosel, ek wens jy was nooit gebore nie, gaan weg” ens. 
Veroorsaak kneusplekke. 
 
5. Innerlike geloftes 
 
Ek sal nooit ... 
a. toelaat dat iemand vir my liefde gee nie 
b. swak wees nie 
c. iemand vertrou nie 
d. enigiemand in my lewe nodig hê nie 
e. toelaat dat enigiemand enigiets van my af wegneem nie 
f. toelaat dat enigiets my raak nie 
g. enigiets deel wat myne is nie 
h. enigiemand toelaat om vir my geld te gee nie 
i. lees, skryf of verstaan nie 
j. in die donker uitgaan nie 
k. jou toelaat om my te sien vir wie ek is nie 
l. toelaat dat iemand weet ek het seer nie 
m. enigiets aan ‘n vrou vertel nie 
n. toelaat dat my man my oorheers nie 
o. ‘n kompliment ontvang nie 
p. weer my hart oopmaak nie 
q. siek wees nie 
r. toelaat dat enigiets die moeite werd is nie 
s. opgroei nie 
 
Ek sal altyd ... 
  
t. eenkant bly 
u. logies wees 
v. in beheer van my lewe wees 
 
Innerlike geloftes soos hierbo plaas ons in ‘n ‘tronk’ waar ons denke en optrede baie 
rigied is. 
 
 
6.  Misbruik 
 
(Veral seksueel) Self haat; guilt; condemnation; “Dit was my skuld” 
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7.  Geweld 
 
Resultaat:  Vrees 
 
Simptome:  Ontrekking, woede, hardheid. 
 
 
 
       
         WONDE      
 
 
 
   VERWERPING REBELLIE  BITTERHEID 
 
 
   TROTS 
 
 
Innerlike genesing is nie die verwydering van die herinneringe van wat gebeur het nie – 
jy sal dit nooit vergeet nie, maar die pyn word verwyder.  Daar is geen pyn meer saam 
met die herinnering nie. 
 
Dit beheer nie meer jou aksies / reaksies nie – jy is gerus in daardie area. 
 
2 Korinthiërs 10:4-5: “4want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, 
maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 
5terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die 
kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid 
aan Christus,” 
 
Omdat dit gebeur het, is dit waarheid.  Waarheid kan nie verwyder of verander word 
nie.  Waarheid is realiteit.  Leuens en valse vertolkings kan verander word, omdat dit 
vals en blote waarnemings-realiteite is. 
 
Wanneer iemand werklik herstel het, is die geheue nog steeds waar dit was vóór die 
herstel, maar die verskil is dat die leuen nou afwesig is.  Voor herstel, het hierdie 
selfde leuen die persoon voorgeskryf, beheer en geviktimiseer.  Wat moes verander, 
was die vertolking van die gebeurtenis.  Die leuen moet uitgewerp en die waarheid 
ingeplant word.  Wanneer dit plaasvind, kan die persoon tot die geheue toetree sonder 
die ontstellende emosies. 
 
Pynlike, negatiewe emosies kom vanaf die leuen wat in die geheue 
vasgelê is, en nie vanaf die herinnering van die gebeurtenis nie. 
    
Wanneer die waarheid eers in plek is en die leuen verwyder is, sal dit sy eie gepaste 
emosie van vrede en oplossing teweegbring. 
 



 28

DIE OORSPRONG VAN VESTINGS / LEUENS 
 
ierdie het hul oorsprong in die vroeë kinderjare.  Dit spruit dikwels vanuit die kind se eie 
denke en vertolking van wat gebeur het.  Kinders sal meestal die lewe misinterpreteer.  
Baie keer is die oorspronklike leuen deur iemand anders ingeplant, bv. ‘n volwassene 
wat aan die kind vertel het dat hy/sy op een of ander manier die oorsaak was. 
 
Wanvertolking kan ook spruit vanuit ‘n demoniese invloed/bron. 
 
“Jy behoort jou te skaam dat jy dit toegelaat het / Jy is swak en 
kragteloos”. 
 
BELANGRIK:  Die misbruik self is nie die probleem nie.  Die moeilikheid 
lê in die leuen of vertolking toegeskryf aan die gebeurtenis. 
 
Emosies kan gebruik word om ons te lei na die versteekte herinnering.  Die emosies 
wat die persoon ervaar, is ‘n vorm van herinnering.  ‘n Persoon kan herinnering ervaar 
op ‘n paar verskillende vlakke. 
Geheue word in die brein gekodeer op minstens drie verskillende wyses: 
1) Geheue van sintuie – reuk-, gehoor-, smaak-, visuele- en aanrakings-
geheue. 
2) Emosionele of gevoels-geheue – elke “gevoels” oomblik help my om 
kontak te probeer maak met waar ek alreeds was.  Ek is dan in staat om die 
oorspronklike wond te identifiseer en die oorspronklike leuen te onderskei.  Nou is ek in 
staat om God se herstellende waarheid te ontvang. 
     
Negatiewe emosies  Die Woord 
Vrees  1 Joh 4:18 
Verwaarlosing Mat 28:20 
Skaamte Rom 8:1 
Hulpeloosheid Fil 4:3 
Nietigverklaring 2 Kor 5:21 
Kragteloosheid Efes 3:20 
Verwarring 2 Tim 1:7 
 
3) Fisiese geheue – ons ruik, sien, hoor en proe met ons brein.  Die liggaam 
onthou deur: 
 
• Hoofpyne 
• Spierspanning 
• Fisiese sensasies 
• Innerlike pyne 
• Naarheid en krampe 
• Asemhalingsprobleme 
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HOE BEÏNVLOED VESTINGS / LEUENS ONS HUIDIGE LEWE? 
 
1. Dit affekteer die manier waarop ons die lewe rondom ons vertolk. 
2. Leuens/vestings affekteer die manier waarop ons ons verhoudings kies.  Bv., 
diegene wat die leuens van inter-afhanklikheid aanhang, kies dikwels iemand naby wie 
hulle kan organiseer en voor kan sorg in die hoop dat hulle in ruil daarvoor liefgehê sal 
word. 
3. Leuens/vestings skep herhalende lewenstemas wat oor en oor afspeel elke keer 
wanneer tot die geheue toegetree word, of dit nou bewustelik of onbewustelik is. 
4. Die leuen sal pyn, skaamte, skuldgevoelens, vrees, ens. veroorsaak, wat oorgedra 
sal word na huidige verhoudings en  intimiteit verhinder (die deel van ons brein wat 
traumatiese herinnering stoor, sukkel daarmee om te onderskei tussen die “hier en 
nou” en die “daar en toe” bv., huwelikskonflik het baie min te doen met die huwelik). 
5. Die leuen/vesting sal ‘n onversadigbare leemte skep, wat die persoon dan sal 
probeer vul met ander dinge soos mense, geld, loopbaan, seks, kos, plesier, ens.) 
PYN SOEK PLESIER 
PLAASVERVANGENDE TOEGENEENTHEDE (El Shaddai  lering – Kanaan 
Bedieninge) 
 
 
 
GEBED: 
Here Jesus, 
Dankie dat U gekies het om ‘n lewe te leef van verwerping, om misverstaan te 
word en verag te word sodat ons algehele genesing in U kan ontvang.  Dankie dat 
U elke gebroke persoon gaan vrymaak en genees. Herstel ons, Here, en verander 
ons van heerlikheid tot heerlikheid tot die Beeld van Jesus Christus. 
AMEN! 
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DIE MENS VAN GOD GESKEI 
 

UITGANGSPUNT:  God is ‘n God van verhoudinge en ons is skepsels afhanklik van 
verhoudinge. 
 
Drie-eenheid:  Vader, Seun, Heilige Gees.  Volmaakte en totale eenheid.  Daar is so 
‘n groot LIEFDE tussen hulle  wat hulle EEN maak (Joh. 17) 
 
Hulle is deurskynend vir mekaar en vertrou mekaar ten volle.  Geen kompetisie nie. 
 
God het ons geskape om met Hom gemeenskap te hê.  Hy het die huwelik ingestel 
sodat die mens met mekaar in ‘n eenheid kom.  (Vertroue, kommunikasie, liefde, ens.)  
(Engele trou nie.) 
 
Voor die sondeval was Adam en Eva heeltemal oop met God en mekaar.  
Kommunikasie en gemeenskap was volmaak. 
 
PROBLEME IN VERBAND MET ‘N GEBROKE VERHOUDING MET GOD 
(SONDE) 
 
1.  SKULDGEVOELENS 
 
Voel soos ‘n gewig / las op jou gees. Jy is nie meer deurskynend nie – kan God nie in 
die oë kyk nie – skande – kruip weg.   
 
A.g.v. skuldgevoelens verbreek die kommunikasie en gemeenskap met God en met 
mekaar.  Ons probeer dan kompenseer vir die skuldgevoelens binne-in ons deur te 
strewe na goeie dade (“perform”) bv.  godsdienstigheid, wetties, ens. 
 
Wat gebeur met ons as ons skuldgevoelens dra? 
 
-  Ons word daders (werk vir vergifnis) 
-  Ons probeer ons skuld bedek deur aanvaarding te verdien (ervaar dat jy die ander 
party te na     
   gekom het). 
 
2.  VEROORDELING 
 
Bring daarmee saam ‘n gevoel dat jy voortdurend voor ‘n regter staan wat elke 
beweging, elke woord, elke gedagte beoordeel en jy is die regter. (Self-veroordeling)  
Hierdie oordeel is baie 
strenger as God of enige iemand anders s’n. 
 
3.  VERWERPING 
 
Veroorsaak dat jy onttrek. Binnekant is jy eensaam en jy bou mure van 
isolasie rondom jou sodat niemand naby jou kan kom nie. 
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4.  VREES 
 
Na die eerste sonde - vrees - kruip weg van God. 
Vyeblaar: vrees, onsekuriteit, skuld, eensaamheid, 
verbanning, angs, frustrasie. 
 
As ons bang is om deurskynend te wees in ‘n verhouding dan bedek ons onself met 
dieselfde "vye blaar".  Alle vrees ontstaan a.g.v. onsekuriteit. 
 
Onthou: sekuriteit word nie verkry a.g.v. wat jy besit nie. Dit vloei vanuit ‘n 
liefdesverhouding (gee en ontvang). Wanneer ‘n verhouding verbreek word ontstaan 
onsekuriteit en vrees, ten spyte van besittings, geleerdheid, beroep, ens.   
 
Vrees wat nie beheer / hanteer word nie, sal lei tot allerhande siektes en fobies, bv: 
 
i) Vrees om vet te word sal 'n persoon aandryf en forseer om homself uit te honger - lei 
na anoreksie. 
 
i i) Vrees vir die dood, ouderdom, hoogtes, baie mense, toekoms, ens. 
 
5.  ‘n GEVOEL VAN VERLORENHEID 
 
Wat maak ek op hierdie aarde? 
 
Waar kom ek vandaan en waarheen is ek op pad? Geen doelgerigtheid nie. 
 
Die mens se basiese probleme het begin met ‘n gebroke verhouding.  Sy basiese 
probleme word opgelos met herstelde verhoudings.   
 
2 Kor. 5: 19 “19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur 
hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te 
vertrou.” 
 
God het nie die verhouding gebreek nie – die mens het. Hy het homself vrywilliglik van 
God afgeskei. 
 
God het ons so liefgehad dat Hy planne gemaak het om hierdie verhouding te herstel 
wat Hy nie verbreek het nie.  Hy het Sy alles gegee. 
 
 

      VYF BASIESE BESTANDDELE WAT GOD ONS GEE 
 

1. LIEFDE 
 
2. AANVAARDING 
 
Jy kan nie God se liefde verdien nie, bv. Verlore seun. 
 
- God herstel volkome 
- Jou skuld word volkome weggeneem (Probleem:  Almal weet dit nie!) 
- Geen meer veroordeling nie.   
 



 33

Rom 8:1 “1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir 
die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.” 
 
3. ERKENNING 
 
Jy is ‘n kind van God.  (Joh 1:12)  Hy maak van jou ‘n 
Koningskind ten spyte van jou agtergrond.  
 
4. SEKURITEIT 
 
God het jou lief – volmaakte liefde verdryf alle vrees. 
 
5. BESTAANSREG 
 
Jy is geskape vir ‘n spesifieke doel.  Jy is deel van ‘n familie a.g.v. die Bloed van Jesus 
– nie a.g.v. wat jy gedoen het nie. 
 
Wat verander rebellie teen God? 
 
Wanneer jy besef hoe lief God jou het, dan ontstaan daar ‘n begeerte in jou hart om te 
verander.  Jy kan nie jouself verander nie.  Hy plaas daardie gewilligheid om te 
verander binne-in jou en dan skenk Hy jou die vermoë om dit uit te voer. 
 
Ware motivering en die sin om te lewe ontstaan deur verhoudinge met mense vir wie jy 
lief is.  As jy lewe om geld te maak en ‘n sukses te wees, dan leef jy vir die verkeerde 
redes. 
 
Jy moet vir God lewe, asook vir die mense vir wie jy lief is. 
 
Hierdie is die vyf basiese behoeftes van die mens.  As hulle nie vervul word nie, 
ontstaan daar ‘n vakuum waaruit probleme ontwikkel. 
 
Rom 8:15  “15 Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, 
maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, 
Vader!”. 
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DIE MENS VAN MENS GESKEI   

 
GENESING VAN HAAT 

 
INLEIDING: 
 
Ons probleme word openbaar in verhoudinge: 
 
Probleme ontstaan a.g.v. gebroke verhoudings, dus sal probleme oorwin word deur 
herstelde verhoudings. 
 
Ons is geskape om liefde en aanvaarding te ontvang van die Here en ander mense.  
Dit is baie makliker omons verhouding met die Here te herstel as wat dit is om met 
mense te hertsel omdat GOD LIEFDE IS. 
 
Sy liefde is onvoorwaardelik – Hy aanvaar ons net soos ons is, ons hoef nie eers 
perfek te wees nie!  Sy liefde sal ons verander na Sy Beeld en gelykenis. 
 
Ons word in ‘n gesin gebore waar ons eie identiteit ontwikkel word deur die verhoudings 
met ons ouers.  Soos hierdie verhoudings ontwikkel, word ons innerlike mens gevorm 
(jy leer wie jy is volgens die manier wat jou ouers teenoor jou optree, bv. Lelike eendjie, 
ens.). 
 
As babatjie word al jou behoeftes vervul.  Later word daar verwagtinge op jou geplaas 
en jy leer om terug te gee. 
 
As ‘n kind liefde en aanvaarding ontneem word, tree daar dan ‘n element in wat sy 
binneste kan verdeel en vernietig. 
 
As aanraking en vertroeteling ontneem word, word die kind groot met letsels. (Lering 
oor El Shaddai – Verkrygbaar vanaf Kanaan Bedieninge) 
 
 
Baie van ons is emosioneel gestrem – onvolwasse.  Die sin van jou lewe is verwronge 
en jy ontwikkel ‘n opinie van jouself volgens die manier wat andere jou behandel. 
 
Onthou:  Liefde   
Gemeenskap  Bestanddele vir gesonde verhoudinge 
Kommunikasie 
 
In jou verhouding met ander mense, is jy inderdaad besig om uit te leef wie jy werklik 
binnekant is.  Jy is miskien totaal onbewus daarvan dat jy probleme het, maar in 
verhoudings word jou swak plekke geopenbaar,  bv. onsekuriteit, wantroue:  word 
openbaar in hoe jy ander mense behandel. 
Vra die Here om aan jou die patroon van verhoudinge te wys wat jy oor die afgelope 
paar jaar ontwikkel het.  As jy sien dat daar ‘n herhaling van ‘n probleem voorkom, dan 
is dit jou probleem en nie die ander persoon s’n nie. 
 
Die doel van hierdie kursus is om hierdie probleme te openbaar en om hulle reg te stel. 
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DIE MENS HET ‘N WESE VAN HAAT GEWORD: 
 
Die eerste emosie in die Woord, was LIEFDE tussen God en die mens. 
 
Die eerste negatiewe emosie was VREES net na die sondeval toe Adam en Eva vir die 
Here weggekruip het. 
 
Genesis 4:1-8  “…5 maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie 
kwaad, en hy het sy hoof laat hang. 
6 En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? 
7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê 
en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers...” 
 
1. Vers 8:  Tweedrag, woede, jaloesie, bitterheid, haat. 
 
Spreuke 27:4:  “As woede losgelaat word, is dit wreed en verskriklik, maar jaloesie is 
nog erger.” (Lewende Bybel). 
 
2. Eerste geval waar broer teen broer opgestaan het “Is ek my broer se wagter?”  
Mense aanvaar nie verantwoordelikheid vir mekaar nie.  Jesus het gesê:  “Dra mekaar 
se laste en vervul so die wet van Christus.” 
Dit is slegs in die Liggaam van Christus waar verhoudings reggestel kan word. 
 
3. Haat is ‘n dis-integrerende faktor wat altyd sal vernietig.  Wortel van haat is 
bitterheid.  Bitterheid word gebruik om die seerplekke te bedek. 
 
HOE VERSKIL HAAT VAN BITTERHEID? 
 
Bitterheid is ‘n gif wat veroorsaak dat jy sinies word en altyd die slegste verwag – breek 
altyd die ander een af.  Haat is erger, bv.: 
 
a) Absalom en Tamar – Liefde en haat lê naby mekaar. 
 
b) Verwerping is altyd ‘n vorm van haat, bv. tugtiging deur persoon te ignoreer.  As dit 
‘n kind is, dan sal hy wantroue ontwikkel omdat hy nie die gaping kan oorbrug nie, en 
dit sal veroorsaak dat hy nie teenoor enigiemand sal kan oopmaak nie. 
 
‘n Emosionele onvolwasse volwassene kan nie met sy eie kinders verhoudinge bou nie.  
Hy evalueer die kind deur opmerkings soos “Jy is dom” ens.  Die kind begin dan ook te 
haat.  Haat sal altyd ‘n persoon devalueer. 
 
Mat 5:21,22 “21 Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie 
doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. 
22 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, 
verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet 
verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet 
verantwoording doen in die helse vuur.” 
 
Woede: beledig, breek persoon af lei na innerlike moord – vernietig individue. 
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LIEFDE VERSUS HAAT 
 
1.  Liefde sal altyd aanvaarding weergee.  Haat sal altyd verwerping weergee. 
 
Haat verwerp ‘n persoon, jy gee nie om of daardie persoon leef nie – kan net sowel 
dood wees – jy sny hom af. 
 
Haat veroorsaak isolasie.  So ‘n persoon het ‘n geskiedenis van gebroke verhoudings. 
 
‘n Heel mens kan verhoudings handhaaf. 
 
2.  Liefde is genesend en lewe-gewend.  Haat sny mense af, kneus, en bring die dood. 
 
3.  Liefde bou ander op – gee aan die mens selfwaarde. 
 
Haat vernietig ander mense rondom jou. 
 
1 Joh 2:8-11 “8 En tog skryf ek aan julle ‘n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, 
want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. 
9 Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. 
10 Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. 
11 Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet 
nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.”  
 
Liefde plaas jou in die lig.  Haat plaas jou in die duisternis en lei jou na misleiding. 
 
 
HOE OM DIE SKEIDING WAT DEUR HAAT VEROORSAAK IS, TE OORBRUG: 
 
1.  Kommunikasie 
 
Begin om te kommunikeer – nie net te praat nie.  Om net te praat skep net bloot ‘n 
indruk en bedek hoe jy werklik voel. 
 
Kommunikasie ontbloot jou werklike self – jy is bereid om vatbaar en oop te wees. 
 
2.  Gemeenskap 
 
Deel jou tyd.  Ruil gedagtes uit.  Aanvaar en vertrou ‘n ander persoon. 
 
3.  Liefde 
 
Jy is oop om ‘n ander persoon te aanvaar net soos hy is.  Moenie ‘n beeld / verwagting 
/ vereiste op ‘n ander persoon projekteer nie. 
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HOE OM VRY TE KOM VAN HAAT 
 
Vergewe 
 
Herken die areas van haat binne jou hart.  Nou kies jy om diegene lief te hê en te 
aanvaar.  Kry jou hart voor die Here reg.  Wees bereid om te versoen en om 
verhoudinge te herstel. 
 
GEVOLGTREKKING 
 
Verhoudinge is essensieël vir ons om onsself geestelik te kan handhaaf. 
 
Om te toets hoe diep ons Christelike verhouding is, is nie gebaseer op wat ons 
weet nie, maar hoe ons leef en hoe ons met mekaar deel. 
 
GEBED 
 
Here, ons wil vir U baie dankie sê vir U liefde wat ons altyd voortlei na nuwe, vrye en 
hoër hoogtes.  U sal ons nie los waar ons gebind is met pyn in ons lewens van mense 
wat ons haat en waar ons hierdie haat in ons gees ontvang het toe ons nog kinders 
was nie. 
 
Ons kies nou om ontslae te raak van enige areas van haat binne onsself wat ons 
gehuisves het. 
 
Vader, in Jesus Naam, kies ek om lief te hê omdat U my liefhet. 
 
U aanvaar my onvoorwaardelik en nou vra ek U om aan my U soort liefde te gee sodat 
ek kan uitreik en liefde gee ten spyte van hoe seer hulle my gemaak het.  Ek vra U om 
vir my enige area te wys waar ek nog haat ervaar, ook in my kinderjare, selfs iemand 
wat alreeds oorlede is, sodat ek totaal kan vergewe en vry kom in Jesus Naam. 
Dankie Vader! 
 
Amen. 
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GENESING VAN BITTERHEID 
(Sien ook Kursus I, Les 10) 

 
 

 
INLEIDING 
 
Liefde en vergifnis is geestelike beginsels (Mat 18). 
 
Ons vergewe op die basis van ons eie vergifnis. 
 
Ons Christen wandel begin met die Gees van vergifnis.  Dit word ondersteun en 
onderhou deur dieselfde Gees. 
 
Daar is basies twee tipes seerkry: 
 
1.  Nie opsetlik nie – taktloos ongevoelig.  
2.  Moedswillig – openlike aanval. 
 
Bv. Wanneer jy verkeerd beoordeel word, dan kry jy  
seer. 
 
Die Here het sekere beginsels neergelê wat nie verander kan word nie.  Met 
verhoudings groei ons tot volwassenheid.  (Gee en ontvang.) 
 
Soos wat jy leer om te gee, so groei jy. 
 
Ons is nie geskape om verhoudings te verbreek as dinge moeilik raak en dan weer met 
iemand anders te verbind nie. 
 
Jy sal nooit volwasse word as jy nie in ‘n verhouding kan volhard nie. 
 
Niemand is imuun teen seerkry nie – ons moet leer om te volhard. 
 
Eienskappe van die liefde: 
 
1 Kor 13:4  “4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die 
liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,” 
 
Jy kan net waarlik liefhê as jy volwasse is. 
 
DIE SKADE VAN GEBROKE VERHOUDINGS: 
 
1. Die bitterheid en gebroke verhoudings veroorsaak blinde kolle wat ons verhoed om 
onsself of  ander te sien soos wat ons werklik is.  Trots groei ook uit bitterheid. 
 
1 Joh 2:9-11  “9 En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—en hy het 
nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het 
geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom 
10 en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink 
het, dan die slegste; maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. 
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11 Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galiléa gedoen; en Hy het sy 
heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels het in Hom geglo.” 
   
2. Dit veroorsaak onsensitiwiteit.  Selfgesentreerd – geen agting vir ander se 
behoeftes nie.  Jy konsentreer net op jou eie seer. 
 
3. Veroorsaak onvolwassenheid  (Volwasse liefde:  Lê jou eie 
begeertes neer vir ander) 

 Wil jou eie sin hê   
 Stilstuipe 
 Woede uitbarstings (“tantrums”)  
 Windmaker 
 Jaloers 
 Selfsugtig 
 Sê doelbewus dinge om seer te maak.  (Wanneer jy 

kwaad is haal jy ou koeie uit die sloot.) 

 
OPLOSSING: 
 
Jy moet die gaping oorbrug – reik jy uit en gee aan die persoon 
wat God vir jou gegee het – Liefde en aanvaarding wat jou 
gehelp het om te groei.  Hou aan om uit te reik. 
 
HOE OM VRY TE KOM VAN BITTERHEID: 
 
Vergewe – dit bring genesing.  
 
Release: 
 
Luk 6:37  “37 En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle 
moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal 
vrygespreek word.” 
 
Bitterheid is nie altyd ‘n gevoel wat jy dra nie, maar dit manifesteer in jou reaksie 
wanneer jy die persoon sien of aan hom dink.  Jy is dus gebind aan die verlede en kan 
nie groei nie.  Jy is behep met gedagtes oor jou seerkry.   
KIES om te vergewe. 
 
Oorsake van Bitterheid: 
• Maak jou fisies siek 
• Trek demoniese oppressie aan. 
• Depressie 
• Geestelike dood – kan nie groei nie, kan nie bid nie – geen kontak met God nie. 
• Aan die verlede gebind. 
• Vergewe nie jouself nie – jy bly onvolwasse! 
• Bitterheid teen ander kan ‘n obsessie word – jy dink, eet en slaap hierdie situasie. 
• Wanneer jy bid, dan dink jy aan die persoon. 
• Wanneer jy by ander kuier dan is dit al waaroor jy kan praat. 
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GENESING VAN VERWERPING 
(Die mens van homself geskei.  Sien ook Kursus I, Les 11) 

 
INLEIDING: 
 
Die mens het vandag sy eie identiteit verloor.  Hy weet nie meer wie hy is nie.  Ons sien 
dit in die vinnige toename van homoseksualiteit.  Homoseksualiteit is die verlies van 
eie identiteit in sy uiterste vorm. 
 
Daar is ook ‘n groot toename van verskillende siektes. 
 
Wat het hierdie neiging veroorsaak? 
 
Wanneer ‘n kind die liefde en aanvaarding van sy ouers, veral sy vader, ontneem word, 
ontstaan daar ‘n vakuum waaruit verwerping groei. 
 
Die kind het ‘n verlies aan eie identiteit en selfwaarde.  Hy verkoop homself maklik en 
eindig met selfmoord. 
 
Homoseksualiteit is so ver geskei van wie hy/sy werklik is, dat die hele seksrol verward 
is.  Hulle tree op en reageer totaal teenoorgesteld en pervers van hoe hulle 
oorspronklik geskape is.  Die mens is dus van homself geskei. 
 
Elke kind het ‘n vakuum in sy hart wat net deur sy vader en moeder gevul kan word met 
liefde en aanvaarding – Vader se liefde is baie belangrik. 
 
God se beginsel – Hy is ons Vader en so moet ons aardse vaders aan ons eie 
identiteit verskaf. 
 
WAT IS VERWERPING? 
 
1. Onaanvaarding van ‘n persoon 
 
Liefde moet gekommunikeer word sodat ‘n kind dit kan verstaan.  As ‘n volwassene 
kan jy terugkyk en weet jou vader was wel lief vir jou omdat hy baie vir jou gedoen het.  
Maar ‘n kind weet dit nie – hy het nie insig nie en ervaar gebrek aan kommunikasie as 
verwerping van hom as persoon. 
 
2. Emosionele onvolwassenheid 
 
Lae selfbeeld en lae selfwaarde 
Eie identiteit is swak 
 
3. Liefde word nie gekommunikeer nie 
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WORTELS VAN VERWERPING 
 
1. Ouer – kind verhoudings 
2. Portuurgroep, bv skool – meisie – vet, puisies 
                                              Seun – lomp, lank, puisies 
          Ontwikkel te vinnig / te stadig. 
          Sport – probeer goed doen maar faal. 
          Klieke / bendes – jy is uitgesluit. 
 
3. Samelewing 
 
a) Minderheidsgroep word verwerp. 
b) ‘n Mens voel minderwaardig – meisies dans sonder bostuk of kaal – verkoop 
haarself goedkoop – slaap rond as gevolg van lae selfwaarde. 
 
Soos kostuumjuwele – vorm van waarde – blink net. 
 
God sê ons is diamante a.g.v. die waarde wat Hy op ons geplaas het.  (‘n Prys wat nie 
met geld gekoop kan word nie). 
 
4. Huweliksverhoudinge 
 
Bv. egbreuk 
 
Moet nooit enige verwagtinge op ‘n huwelik, vriendskappe, ens. plaas nie. 
 
Wanneer jy begin om dinge te verwag en te vereis as jou reg bv. die ander persoon 
moet sus en so maak, dan is jy besig om ‘n element in daardie verhouding te vernietig.  
Jy moet altyd ‘n gesindheid hê van dankbaarheid teenoor die ander persoon.  
Waardeer wat hy/sy doen. 
 
5. Ouers en kinders 
 
Voorgeboorte – kan verwerping ervaar a.g.v.: 
 
 Ongewensde swangerskap 
 Verkeerde geslag 
 Enige gebrek / voorkoms 
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GEVOLGE: 
 
1. Emosionele onvolwassenheid. 
Emosionele, sosiale en geestelike volwassenheid word bereik wanneer daar liefde en 
aanvaarding gekommunikeer word. 
 
Onvervulde behoeftes word in die huwelik geprojekteer, bv. ‘n meisie trou met ‘n man 
soos haar pa en soek in hom wat sy in haar kinderlewe gemis het.  Sy is nooit tevrede 
nie. 
 
2. Liefdesvakuum (Probeer om dit vol te maak met geld, “goeie dinge”, werk, sport, 
seks, vriende, huweliksmaat, ens – Plaasvervangende toegeneenthede – PYN SOEK 
PLESIER – Sien “El Shaddai” lering beskikbaar van Kanaan Bedieninge)  
3. Eensaamheid en vrees 
4. Selfverwerping 
5. Verlies aan self-identifikasie 
6. Onstabiele verhouding met God 
7. Soek posisie of aansien 
 
 
Verwerping 
 
Wanneer ons verwerp voel (die teenoorgestelde van liefde en aanvaarding), veg ons 
instinktief om ons emosionele balans te herwin.  Ons prosesseer en herleef die 
ervaring oor en oor in ons koppe, en probeer ‘n manier vind om dit te hanteer en 
onsself van die pyn los te maak. 
 
Wonde wat toegedien word deur verwerping, maak dat ons onsself distansieër van 
ander, en dan worstel ons om ten volle bevrediging binne verhoudings te vind.  Ons 
kan dus op verwerping reageer met ‘n innerlike gelofte:  “Dit was die laaste keer dat 
enigiemand dit sal regkry om my seer te maak”. 
 
So maak ons onsself vas in ‘n gedragspatroon wat slegs dien om ons vas te bind aan 
die bitterheid van die verlede. 
 
Verhoudings word ‘n groot risiko.  Selfs die huwelik kan ‘n groot dobbelspel word. 
 
Die Beloning van Verwerping 
 
Aardse verwerping, wanneer dit behoorlik aangegryp word, is ‘n geleentheid om 
hemelse skatte bymekaar te maak, bv. soos ‘n pêrel – eens ‘n irriterende sandkorreltjie 
binne ‘n oester.  Jesus wil hê dat ons ons pyn in pêrels moet verander. 
 
Open 21:21 “Die twaalf poorte was twaalf pêrels.  Elkeen van die poorte was uit een 
pêrel.” 
 
Hand 14:22  “Ons moet deur baie beproewinge die Koninkryk van God binnegaan.” 
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Verwerping:  God se spesiale Instrument 
 
Wanneer God ‘n kind van Hom bestem het vir buitengewone invloed in die Liggaam 
van Christus, berei Hy hom voor deur die verwerping van mense.  Dit sal hom 
‘sagmaak’ om God se mense te hanteer met die uiterste sorg en teerheid. 
 
Alhoewel mense ons verwerp, laat God dit toe in Sy soewereine plan vir ‘n goddelike 
doel. 
 
Indien ons behoorlik daarop reageer, sal God ons verwerpings gebruik om ons te vorm 
en te hervorm na die Beeld van Christus. 
 
Solank as wat ons mense sien as die bron van die verwerping, sal ons worstel met ons 
gesindhede teenoor hulle. 
 
Vryheid kom wanneer ons dankie sê vir God, Wie dit toegelaat het vir ‘n groter doel. 
 
NB!  Verwerping is ‘n noodsaaklike bestanddeel in die opleiding van eindtyd 
leiers – en verwerping sal voortgaan om ons harte te behou en te bewaak in 
nederigheid. 
 
Wanneer mense jou verwerp, maar jy is aan die brand met die liefde van jou Vader vir 
jou, is jy in staat om jouself in liefde te gee aan jou naaste, ten spyte van hoe hy jou 
behandel. 
 
Jy kan weer liefhê, wel wetende dat een of ander tyd sal die mens jou weer in die steek 
laat.  Jou sekuriteit is in God se liefde. 
Verwerping bou karakter!!! 
 
Die Antwoord vir Verwerping lê in Vergifnis 
 
Daar is 2 stappe nodig: 
 
1. “Ek vergewe jou”. 
2. “Vader, nie alleen vergewe ek hulle nie, maar ek vra U om hulle ook te 
vergewe.  Ek vra U om hierdie sonde wat hulle teen my gedoen het, uit te wis uit 
U rekords in die Hemel.  Wanneer hulle voor U staan, moet hierdie sonde selfs 
nie teen hulle opgeteken wees nie.” 
 
Hand 7:60  “Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie.”  (Stefanus). 
 
Aanvaar nou jou Vader se liefde! 
 
Hy aanvaar jou oor Wie Hy is, nie vir wie jy is nie!  Totdat jy in jou binneste gevestig is 
in die liefde van God, sal jy altyd ontvanklik wees vir die verwonding van verwerping. 
 
Genesing van Verwerping 
 
Na wie kyk jy as die bron van jou aanvaarding? 
Ons ly aan verwerping wanneer ons na iemand se aanvaarding soek, maar dit nie kry 
nie. 
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Ons Gebed: 
“Here, U aanvaarding in my lewe is al wat ek nodig het.  Wanneer U my aanvaar, 
het ek niemand anders se aanvaarding nodig nie.  Ek is volkome binne U liefde.” 
 
Kol 2:10  “En julle het die volheid van die liefde”. 
 
Baie mense word aangeraak deur mense se aanvaarding, en dus ook aangeraak deur 
hul verwerping.  Hul lewens word soos ‘n emosionele wipplank. 
 
Jesus vind Sy algehele identiteit in Sy Vader se aanvaarding, en net so kan ek en jy dit 
ook doen. 
 
Onthou, dit is ‘n groeiproses. 
 
NEEM SY HAND, EN STAP DIE PAD VAN GENESING UIT VERWERPING UIT.  DIT 
IS DIE MOEITE WERD!! 
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GENESING VAN HOOGMOED / TROTS 
(Sien ook Kursus I, Les 15) 

 
Hoogmoed bou ‘n beeld wat alle verwerping bedek/versteek.  Dit word gebou op ‘n 
fondasie van waardeloosheid.  Hierdie beeld het geen lewe nie, geen asem of 
persoonlikheid nie – dit is in werklikheid ‘n afgod. 
 
Hierdie afgod van die hart vereis aanbidding.  Jy kan nie jouself wees nie, omdat jy 
hierdie beeld wat jy voorhou, moet gehoorsaam. 
 
FAKTORE 
 
1. Wedywer (“performance”) is hoog, maar daar is niks binne jou wat met ander    
     mense kan verhaal nie. 
2. Perfeksionisme – standaarde hoër as die normale – jy is beter as ander!! 
Bv. naaldwerk – trek los tot perfek in jou eie oë – binding. 
3. Selfregverdiging 
4. Kompetisie 
5. Onvergewensgesindheid – veral teenoor jouself 
6. Krities, selfgesentreerd, veeleisend. 
7. Ongeloof groei uit hoogmoed.   
 
Geloof groei uit nederigheid. 
 
HOE SNY EK HIERDIE WORTEL? 
 
Weet dat jy alreeds in die Geliefde aanvaar is – ongeag jou agtergrond.  Jou waarde 
kom vanaf die feit dat jy God se kind is.  Wees net jouself – jy hoef nie meer jouself te 
bewys nie.  Stroop alle maskers af en laat toe dat God hierdie beeld wat jy opgebou 
het, verbreek.   
 
Bely alle hoogmoed. 
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Bitterheid 
Verwerping 

Rebellie 

Trots 
 

Basiese behoefte   
Liefde en Aanvaarding. 
 

GENESING VAN REBELLIE 
(Sien ook Kursus I, Les 13) 

 
 

 
 
 
              
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Rebellie is ‘n verslawende proses waar jy nie mense nodig het nie,  jy wil alleen gelaat 
word om jou eie ding te doen. 
 
Jy dink jy is onafhanklik, maar in werklikheid word jy gebind deur jou eie emosionele 
onstabiliteit. 
 
1 Sam 15:22,23  “22 Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en 
slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam 
te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. 
23 Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en 
beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning 
verwerp.” 
 
Jy kan dans en die Here loof en prys, maar as jy in ongehoorsaamheid wandel, dan het 
God geen behae in jou offers nie. 
 
Rebelle = Heksery. 
 
Verhoog jou eie begeertes bokant God se Woord. 
 
 
DRIE AREAS VAN REBELLIE 
 
1.  Ouers – begin in die huis (Dissipline sonder liefde). 
 
2.  Regering, werkgewer, onderwysers, weermag, landswette, ens.   
 
Rom 13:1-7  “1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, 
want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, 
2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat 
dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. 
3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die 
slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom 
ontvang; 

Vyandigheid binne-in 
jou teenoor alle gesag 

Liefdesvakuum 
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4 want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; 
want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die 
een wat kwaad doen, te straf. 
5 Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, 
maar ter wille van die gewete. 
6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis 
hiermee voortdurend besig is. 
7 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol 
aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. 
 
3.  Die Here. 
 
 
EIENSKAPPE: 
 
1. Sekere musiek moedig rebellie aan. 
 

2. Rebellie bind jou aan jou eie vleeslike begeertes, bv. onbeheersde aptyte – wellus, 
vraatsug, seksuele drange, ens. 

 
3.  Anoreksia – Rebelleer teen voedsel. 
 
Ps 107:17,18  “17 Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens 
hulle ongeregtighede gepynig is— 
18 hulle siel het ‘n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte 
van die dood gekom.” 
 
4. Selfgesentreerd – geen selfbeheersing nie. 
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JESéBEL 
 
       Openb. 2: 18 – 25 
       Die Koningin Jezebel hou 5 leisels. 
       Rev. 17 – Sy ry op ‘n ondier. 
 

5. vers 24 – Beheer okkultiese demone 
6. vers 20 – Kos wat aan afgode geoffer is 

– “compromise” – water God se 
dissipline af. 

7. vers 20 – Immoraliteit – beheer wellus 
en perversiteit. 

8. vers 20 – Leer en mislei; manipuleer, 
domineer, intimideer 

9. Profetes, beheer godsdienstige demone 
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5 KOORDE 

JEZEBEL 
EIE WIL 

WET 
 
(GOD & MENS) 

AGAB 
WIL IS GEBONDE 

TERUGGETROKKE 

VERWERPING 

KOMPETEREND 

REBELLIE 
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GENESING VAN SEKSUELE MISBRUIK 

 
 SEKSUELE SONDE 
 
TWEE WEE 
 
 
 
   DOOD              LEWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Toilet            Baba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manlike penetrasie  weg na die dood  eed met die gees van die dood 
 AIDS. 
 

 
Homoseksuele se manlike en vroulike pole is omgedraai 
 verwarring. 
 

Binne-in elke persoon is 
daar ‘n manlike en ‘n 
vroulike pool.  Die 
manlike pool is dominant 
in mans en in vrouens is 
die vroulike pool 
dominant. 

Inside every person there 
is a male and a female 
pole. In men the  
male pole is dominant 
and in women the female 
pole is dominant. 
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A.  SIMPTOME VAN SEKSUELE MISBRUIK IN VOORSKOOLSE KINDERS: 
 
1. Spanning en angs in teenwoordigheid van sekere mense.  Trek terug van mans en 
seuns. 
2. Skielike vrees vir badkamers, wil nie uittrek nie. 
3. Masturbasie – alle vorme (vryf teen stoele, kussings, poppe, dokter-dokter, druk 
voorwerpe in vagina / anus, trek broekies af, ens.) 
4. Slaaploosheid, nagmerries – word verkrag deur bose geeste / mens geeste – 
slaap met die lig aan. 
5. Huil baie, klou ouer vas, wil nie by ander bly nie 
6. Persoonlikheidsveranderinge – stil kind word hiper-aktief 
7. Gevoelig / jeuk by geslagsdele. 
 
B.  LAERSKOOL KINDERS 
 
1. Skoolwerk verswak – konsentrasie gebrek 
2. Slapeloosheid – trek baie lae klere oormekaar aan 
3. Lusteloos – geen energie 
4. Bang om alleen te wees met mans en seuns 
5. Swak eetlus / ooreet vir vertroosting 
6. Swak higiëne op self – wil lelik lyk 
7. Vrees vir publieke toilette 
8. Maak bed nat (was voorheen geen probleem) – onderdruk enige gedagtes rondom 
sy/haar geslagsdele. 
9. Kan nie met maats meng nie 

10. Aggressief en woede-uitbarstings 
11. Loop  weg van die huis af 
 
C.  ADOLESSENTE 
 
1. Loop weg van die huis 
2. Dwelms en alkohol-misbruik 
3. Slapeloosheid, nagmerries, uitputting – lees boeke tot laat-nag.  Harde musiek – 
probeer self “verloor”. 
4. Punte in skool daal 
5. Verloor respek vir gesag 
6. Losbandigheid – geen moraal. 
7. Slaap met klere aan – trek nie uit nie 
8. Vetsug 
9. Angs 

10. Selfmoord praatjies en pogings – selfpyniging. 
 
KINDERS EN VOLWASSENES 
 
1. Voel altyd anders as ander. 
2. Voel dood binne. 
3. “Ek wens ek kon weer voel.” 
4. Vertrou niemand nie. 
5. Kan min of niks van kinderjare onthou nie. 
6. Vermy drukkies, wil nie op die skoot sit nie, sluit slaapkamerdeur 
 
Fondasie:  Verwarring en vrees 
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Kind word geleer dat hy/sy nooit mag “nee” sê vir ‘n volwassene nie. 
 
KARAKTEREIENSKAPPE VAN VROUE WAT TYDENS HUL KINDERJARE DIE 
PROOI VAN SEKSUELE TRAUMA WAS: 
 
1. Voortdurende drome / herleef slegte ervaringe. 
 
2. Algemene angstigheid, wantroue, en/of sosiale isolasie. 
 
3. Sukkel om langdurige verhoudings aan te knoop en te behou. 
 
4. Seksuele disfunksie (aversie; vaginale krampe; geen orgasme). 
 
5. Chroniese depressie;  swak selfbeeld;  selfverwyt. 
 
6. Swak geheue; verwarring, geen persoonlikheid. 
 
7. Identiteit gefokus op ‘n gevoel van ‘sleg; of goedkoop’. 
 
8. Geen respek vir vroue, insluitende self.  (Intense selfhaat – kan haarself sny of brand). 
 
9. Geneig om mans te vrees, maar terselfdertyd te idealiseer. 
 

10. Deurmekaar adolessente lewe – (vroeë swangerskap; weglopery; dwelms, ens.) 
 

11.  Baie besorg.  (wissel tussen “ouerlike tipe” / tree op soos ‘n kind.)  
Teenstrydig/veranderlik. 

 
12.  Passief en weerloos. 
 

13. Geskiedenis van bandeloosheid en prostitusie. 
 

14.  Selfmoordpogings; selfmarteling; dwelmmisbruik. 
 

15. Impulsiewe gedrag. 
 

16. Misplaaste skuldgevoelens;  onderliggende wrokke. 
 

17. Misbruik eie kinders of sal trou met ‘n man wat kinders misbruik/mishandel. 
 

18.  Beweeg weg van gesins-oortuigings. 
 

19.  Geskiedenis van leerprobleme gedurende kinderjare. 
 

20.  Chroniese post-traumatiese stres disorde.  (gebrek aan gevoel / apaties; ekstra 
versigtig). 
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A. DIE SEKSUEEL MISBRUIKTE MEISIE 
 
1.  VERWARDE GEVOELENS 
 
As dit haar eie pa was, dan voel sy totaal verraai. 
 
(Iemand anders – klein mate van vertroue).  Sy voel dat haar ouers of die Here haar nie 
beskerm het nie en sy was totaal alleen gelaat in haar nood en pyn.  As berader moet 
jy haar verwarde gevoelens verstaan en haar daar bedien. 
 
2.  WANTROUE TEEN GESAG 
 
Haar positiewe herinneringe is verpletter toe “gesag” haar vertroue verraai het. 
 
Omdat gesag nie meer aanvaar kan word as hoop of betroubare rigting nie, is daar nou 
geen ewige waarheid om op te steun nie. 
 
Hier is ‘n wortel van vrees en ‘n onvermoë om enige gesagsfiguur te vertrou, al 
bedien jy hoe opreg, sensitief en vertroulik.  So ‘n persoon kan aanhoudend hardloop 
veral wanneer liefde en omgee haar begin genees. 
 
Soos wat liefde die mure wat sy om haar gebou het binnedring, kan sy weer begin 
vertrou.  Sy stel haarself nou weer oop (“vulnerable”) en is oorweldig met vrees.  Sy is 
geneig om fout te vind met diegene wat haar probeer help – beskermings-meganisme.  
Berader – wees geduldig! 
 
3.  VERWARRING MET IDENTITEIT 
 
Haar gewaarwording van wie sy is, vroulik geskape, (dogter, vrou en moeder) is 
verpletter en verdraai tot op die wortels.   
 
Sy voel verraai, ont-eer, gebruik, vuil, vasgevang, gemanipuleer, beroof. 
 
Haar eer, trots en waardigheid is van haar gesteel.  Sy voel soos ‘n “niks” en ‘n 
“niemand” wat nooit aanvaar sal word deur mense as hulle uitvind wat met haar gebeur 
het nie. 
 
Haar maats met wie sy assosieer is self swak en emosioneel verkreupel omdat hulle 
haar vertel dat sy aanvaarbaar tussen hulle is. 
 
4. SKULDGEVOELENS 
 
Sy sukkel met ontsettende skuldgevoelens en byna in elke geval voel sy op een of 
ander manier verantwoordelik. Seksuele gevoelens is te vroeg in die lewe opgewek:  
dink dit is verkeerd/vuil! 
 
Sy dink dat sy meer weerstand moes gebied het en dadelik met iemand gepraat het toe 
dit die eerste keer gebeur het.  Onvoorwaardelike liefde sal hierdie persone genees en 
verander. 
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Hooglied van Salomo 2:7:  “7Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by 
die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te 
maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie.” 
 
SKAAMTE:  vrees dat dit sal uitkom.  Om die pyn te laat verdwyn – haat liewer jouself 
– om weg te kom van self-haat – maak jouself seer.  Hierdie mense voel elke dag, 
heeldag so!  Ook:  “Ek het dit geniet. Ek het gevra vir meer, ek is so skaam!  Nou haat 
ek myself!”  [Boekie oor Skande beskikbaar by Kanaan Bedieninge] 
 
5. WOEDE EN DIE NODIGHEID OM TE STRAF 
 
Sy ervaar sonder ophou hierdie woede en dit is baie keer teen haar moeder gerig.  
“Hoekom het sy dit toegelaat?”  “Hoekom is sy met so ‘n man getroud?”  Soms woede 
teenoor die Here asook teenoor ander mense.  Sy verwag misbruik en dink sy 
verdien dit. 
 
6. UITROEPE OM HULP – GEVOEL VAN HOPELOOSHEID 
 
Om te probeer deel met diep,  pynlike mismoedigheid, gaan sy dood van binne.  
Emosies word afgeskakel.  Die kind sien haarself as swak, dom en ontoereikend. 
 
Woede uitbarstings is baie algemeen.  “Waar was mamma/pappa/die Here toe dit met 
my gebeur het?” 
 
Die Here se Antwoord: 
 
Jer. 13: 17 “17 Maar as julle daar nie na luister nie, sal my siel in skuilplekke ween 
vanweë die hoogmoed; en my oog sal bitterlik huil en afloop in trane, omdat die 
kudde van die HERE as gevangenes weggevoer is.” 
 
Jer. 14: 17 “17 Sê aan hulle dan hierdie woord: Laat my oë afloop in trane nag en 
dag en nie ophou nie; want die jonkvrou, die dogter van my volk, is gebreek met ‘n 
groot verbreking, met ‘n baie smartlike wond.” 
 
Gevolg:  Plesier is verkeerd 
 
7. DUBBELSINNIGHEID 
 
Liefde / haat gevoelens word moeiliker om uit te sorteer.  Dit is chronies.  “Dit het goed 
gevoel, maar dit mag nie so wees nie.  Ek moes “nee” gesê het.”   
 
8. DESPERATE BEHOEFTE NA LIEFDE 
 
Sy word losbandig omdat sy voel dat sy alles verloor het.  (Reinheid, waardigheid) 
 
Vrees vir swangerskap, diepe moegheid, wil eerder sterf, oop vir alkohol en dwelms;  
dit is die  gevoelens wat haar beheer. 
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9. PLAASVERVANGERS VIR LIEFDE 
 
a) Vraatsug – vertroosting en gebruik haar oorgewig as ‘n skild vir beskerming. 
b) Fantasering – gee voor sy is iemand anders / elders anders veral tydens omgang. 
 
Vergifnis is nie eg totdat die persoon leer om met hul diepste begeertes / verlange te 
deel nie – erkenning van hoe voel jy? – desperate begeerte vir liefde (om dit te erken 
sal hulle pyn en woede ervaar.)  Haar skande sal nou kan afneem.  Sy is verkeerd 
hanteer. 
 
Bely jou pynlike, sondige reaksies toe dit met jou gebeur het.  Verloën alle 
selfbeskermings meganismes.  Bely waar jy ander seer gemaak het as gevolg van jou 
eie wonde. 
 
B. ONDERDRUKKING, ONTTREKKING, KILHEID 
 
1. INNERLIKE GELOFTES (“vows”) 
 
“Ek sal myself nooit weer in ‘n posisie plaas waar dinge skoon en goed begin, maar 
lelik en vernietigend eindig nie”.  Dit kan bewustelik of onbewustelik gemaak word. 
 
So ‘n gelofte word geregistreer en word ‘n sterk beherende en blokkerende invloed wat 
sy resultaat het in seksuele wanfunksie. 
 
Al is sy getroud, kan sy haarself nie volkome aan haar man gee nie – sy skakel af elke 
keer wat hy toenadering soek.  Al gaan sy deur die mosies van omgang, ondervind sy 
geen seksuele plesier nie, asook geen klimaks word bereik nie.  Omgang word ‘n plig 
wat sy ten alle tye sal probeer vermy.  (Haat man kan worstel met gevoelens van 
verwerping, woede, eensaamheid en frustrasie.  Sy weet dit en voel skuldig.) 
 
2. KILHEID 
 
Kilheid kan ook die resultaat wees van verkeerde seks onderrig of fisiese 
ongeskiktheid, ens. 
 
3. ONDERDRUKKING 
 
Dit gebeur baie keer dat die traumatiese ervaring onderdruk word en die persoon nie 
kan herroep wat gebeur het nie.  So ‘n persoon word beheer deur onsigbare, 
ongeidentifiseerde magte. 
 
Hy/sy verstaan nie hoekom hulle so voel of optree nie en ander verstaan dit ook nie.  
Hulle is dus oop vir verwarring aangaande hulle identiteit, die prys van verwerping, 
eensaamheid en verdere seerkry. 
 
Die Here is ‘n ware “gentleman”.  Hy sal nooit iets tydens die gebed vir innerlike 
genesing herroep as Hy weet die persoon is nie voorbereid om daarmee te werk nie. 
 
Hy sal ook nooit ons vrye wil oorrompel nie. 
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(Dit is die rede hoekom ons hipnose so sterk teëstaan, wat gebruik word om te 
openbaar wat in die onderbewussyn versteek is.  Hipnose word duidelik in die Woord 
verbied.  Hipnose is geen “gentleman” nie.  (Deut 18:10,11).   
 
Die Waarheid oor seksuele misbruik in jou eie lewe kan manifesteer op verskillende 
wyses:  Dit blyk dat jy kan identifiseer met hierdie gevalle.  Jy voel ‘n sterk las vir hulle.  
Jy voel naar op die maag as daar oor hierdie dinge gepraat word.  Die Heilige Gees sal 
dit wat jy nodig het vir genesing, oproep.  Dit is nie nodig om al die besonderhede te 
onthou nie.  Dit is baie traumaties. 
 
VOORBEELD VAN ‘N GEBED VIR INNERLIKE GENESING 
 
1. Jubel oor God se liefde vir haar en nooi Jesus om daardie liefde aan haar te 
kommunikeer aan haar diepste menswees waar sy as ‘n klein dogtertjie verward gelaat 
is: 
 
Dankie Vader, dat U lief is vir …………………… en dat U verlang het om haar vry 
te maak.  U het vir haar geween toe sy gemolesteer is, en U het haar pyn en seer 
al die jare in U hart gedra.  Ons nooi U nou, Vader, om in die dieptes van haar 
hart in te beweeg waar die klein dogtertjie so bang was, so vuil gevoel het so 
gebruik en so skaam gevoel het. 
 
Stort U perfekte liefde uit om al haar vrese te verdryf.  Praat in haar hart en laat 
haar besef dat U haar aanvaar en haar liefhet net soos wat sy is, en dat daar geen 
manier is wat sy daardie liefde kan verloor nie.  Neem U nou al haar seer en 
skande op U, Here, en vul haar wonde met genesende balsem. 
 
2. Help haar om die man wat haar misbruik het, te vergewe (as ‘n volwassene en ook 
innerlik as ‘n kind). 
 
“Vader, ons vra U om die hart van die klein dogtertjie binnekant in staat te stel 
om te kan vergewe.” 
 
Vraag aan persoon:  “Kan jy dit in jou eie woorde stel dat jy gewillig is om te 
vergewe?” 
 
God stel aan jou voor ‘n keuse. 
 
3. Gee versekering van vergifnis. 
 
“Dankie Vader, dat U Woord die waarheid is en dat U vergifnis verseker is.  (Mat 
6:14; 1 Joh 1:9). 
……………………ek vergewe jou in die Naam van Jesus Christus volgens Sy 
beloftes (Joh 20:23).  Jesus lig asseblief haar sin van waardeloosheid. 
 
4. Vra om reiniging. 
 
“Vader, dankie dat U nou vir ……………..skoon was.  Laat die riviere van U 
Lewende Water oor haar en deur haar spoel wat alle onreinheid en vuilheid 
wegneem.  Hou aan om U reinigende strome deur haar te stuur totdat sy 
silwerskoon en vars voel.” 
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5. Skei haar gees van die molesteerder 
 
“Vader, neem U swaard van die Waarheid en skei haar gees van die man wat haar 
gemolesteer het.  In die gesag van Jesus Christus, sny ons die sielsverbintenis 
met hom af.  Here, deur U genade en krag, vra ons U om die pyn uit die 
herinnering van daardie ondervinding weg te neem sodat dit haar nie meer kan 
bind nie.  Verander dit asseblief Vader, en laat dit eerder ‘n deel word van haar 
wysheid en meegevoel met ander. 
 
6. Kruisig gewoonte-strukture, breek haar innerlike gelofte en maak haar los sodat sy in 
volle vryheid kan voortwandel. 
 
“Ons vra U Vader, om ………….se negatiewe gewoontes / patrone teenoor haar 
naaste te kruisig (die negatiewe gewoontepatrone was vir haar ‘n ontvlugting / 
beskerming, ens.) 
 
In die gesags Naam van Jesus breek ons nou daardie innerlike gelofte om 
haarself nie weer oop te stel vir verhoudings nie. 
 
Versag haar hart en gee vir haar ‘n nuwe en ‘n versterkte binneste. 
 
Ons maak jou nou los in die krag van Jesus Christus sodat jy kan vry wees om in 
die volheid te kom wat God vir jou bedoel het.  Help haar Vader, om in die volheid 
te wandel waarvoor U betaal het. 
 
Dankie Here”.  AMEN. 
 
 
MY HEL VAN SEKSUELE MOLESTERING 
 
KEUR 26 Junie 1992 
 
Natalie was maar sewe toe sy vir die eerste keer seksueel deur haar stiefpa 
gemolesteer is.  Dit was die begin van haar nagmerrie wat geduur het tot sy 
besluit het om uit die skadus te tree en te vertel wat sy alles moes deurmaak. 
 
deur Patricia McCracken  
 
Wat hy doen, is ons geheim en ek moet niemand ooit daarvan vertel nie. Ek het geweet 
dat wat hy doen verkeerd is en my hart het wild geklop van vrees.  Die eienaardige 
uitdrukking in sy oë het my die bewerasie laat kry. Hy kon sien dat ek bang is en het dit 
uitgebuit. Hy het my op my rug gedraai en my betas.  “Hou tog op, hou tog op, hou tog 
op!“ het my brein geskree, maar ek was te bang om dit uit te spreek.  Hy het aangehou 
en aangehou en die reuk van sigaretrook en goor drank aan hom het my mislik 
gemaak. Toe hy my dwing om mondelingse seks toe te pas, wou ek opgooi. Dit het vir 
my gevoel ek raak van my verstand af. Gaan die nagmerrie dan nooit end kry nie?!  Dit 
was vreeslik.  Ek het gehoop een van my broers word wakker en kom soek na my of 
dat my ma sou instap. Maar dit het nie gebeur nie my broers het te vas geslaap en my 
ma het gewoonlik eers in die vroeë oggendure van die restaurant teruggekeer. 
 
Ek was uitgelewer aan my stiefpa se drifte. Hy het met my gemeenskap probeer hê 
maar dit was te seer en ek het uitgeroep van die pyn. Hy het weer probeer - die keer 
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met petroleumsalf. Die pyn was so erg dat ek gedink het ek sterf ek het gegil en hom 
gesmeek om asseblief op te hou. 
Tot my verbasing het hy geluister en van my af weggerol en homself bevredig. Hy het 
my die dood. voor die oë gesweer as ek ‘n woord rep oor wat gebeur het. “Toe, gaan 
slaap nou!” het hy gegrom. 
 
Die rillingwekkende ervaring was die begin van baie aaklige molesterings. Soos dikwels 
in sulke situasies gebeur, het my stiefpa my ma se weerloosheid as 'n enkelouer met 'n 
drankprobleern boonop uitgebuit, haar emosioneel van hom afhanklik gemaak en 
intussen sy drifte op my uitgehaal. So het dit vir agt maande aangehou.  Ek kon hom 
nie verdra nie.  
 
Elke keer as ek verby hom geloop het, het hy aan my geslagsdele gevat. En snags het 
ek in my kussing gehuil wanneer ek sy voetstappe hoor nader kom. Asof dit nie erg 
genoeg was nie, kom 'n loseerder toe by ons inwoon en om vir hom plek te maak, 
moes ek by my broers in hul kamer gaan slaap... 
 
Een aand toe ek nie kon slaap nie, het ek skielik bewus geword van iemand wat die 
kamer binnesluip.  Ek het geweet dit kon nie my stiefpa wees nie, want hy en my ma 
was nie tuis nie. Net die loseerder wat kastig 'n ogie oor ons moes hou, was by die 
huis.  En dit was hy wat met die leertjie van die stapelbed na my opgeklim het! Ek het 
soos ‘n riet begin bewe. Ek het met my gesig na die muur gelê en gemaak of ek slaap. 
Hy het sy hande op my heupe gesit en my probeer wakker skud. Ek het steeds roerloos 
gelê asof ek in droomland is, maar my hart het in my keel gesit. Toe begin hy my 
geslagsdele en borste betas. Ek het vergeet om asem te haal en gespanne en na aan 
trane daar in die donker gelê.  Hy het my nog 'n rukkie betas en toe – seker omdat hy 
bang was my broers word wakker of my ma-hulle kom tuis – het hy sy lollery laat staan 
en spore gemaak. 
Ek het gesug van verligting, maar geweet hy sou weer probeer. En hy het ook. Toe dit 
gebeur, het ek gemaak of ek pas wakker geskrik het en geskok was om hom by my te 
sien. Hy het groot geskrik toe ek sê: “Loop, of ek skree en maak my broers wakker!”  
Dit het hom holderstebolder laat padgee en hy het nooit weer probeer om my te 
molesteer nie. 
 
Ek wens net ek kon my stiefpa so maklik verwilder het, maar ek was nog te klein en 
verbouereerd om my te verset toe hy met my begin lol het. En ek was doodbang hy 
verloor sy humeur en my ma of my broers kry seer. Ek wou hulle beskerm. 
 
Net toe die lewe vir Natalie so ondraaglik geword het dat sy dit nie ‘n dag langer kon 
uithou nie, het daar uitkoms gekom: sy kon by haar pa gaan bly. Dit was salig. Net soos 
sy te bang was om vir haar ma te vertel dat sy seksueel gemolesteer is, kon sy ook nie 
met haar pa daaroor praat nie. Sy was bang die bekentenis belemmer haar 
nuutgevonde geluk en geborgenheid en sy verloor dalk haar pa se agting en liefde.   
 
Ek het vuil gevoel en te skaam om die saak met my pa of iemand anders te bespreek... 
Ek het alleen met my folterende, donker geheim geworstel. Ek het nie maklik met ander 
tieners oor die weg gekom nie. Die teenoorgestelde geslag het vir my 'n bedreiging 
ingehou en ek het my ontluikende vroulikheid weggesteek sodat dit nie hul aandag trek 
nie.  
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Toe ek 15 was, het ek wel met 'n paar ouens uitgegaan, maar die oomblik wanneer 
hulle my wou soen, het ek teruggedeins en in my dop gekruip. Ek was bang vir seuns. 
Om sake te vererger, het my 30-jarige stiefbroer daardie selfde jaar met my probeer lol 
en sodoende al die ou wonde oopgekrap. 
 
Die verlede het opnuut by my gespook. Ek was skaam vir my liggaam en het nooit in ‘n 
baaikostuum in die openbaar verskyn nie. Wanneer ek tussen meisies in 'n kleedkamer 
moes verklee, het ek met my rug na hulle gestaan. Hulle moes my nie naak sien nie… 
 
Ek was die ene komplekse. In elk geval: my eerste ernstige verhouding het die 
volgende jaar begin en sou byna vier jaar duur. Dit was aan die wonderlike vriend te 
danke dat ek sover gekom het om iemand van al my gemoedsletsels en my verlede te 
vertel. Ons verhouding het uiteindelik doodgeloop toe ons na verskillende dorpe getrek 
het, maar teen daardie tyd het my vriend se onderskraging en begrip van my situasle 
my gehelp om die trauma wat ek verduur het, te verwerk. Ek het die selfvertroue gehad 
om my aaklige probleem onder die oë te sien, uit die skadu's te tree en nie te skroom 
orn my handjievol vriendinne van die seksuele molestering wat ek moes verduur het, te 
vertel nie. 
 
Dit skok mense om te hoor hoe ek seksueel gemolesteer is. Hulle kan nie glo dat mens 
so iets so lank kon geheim hou nie, dat mens soveel pyn en lyding stoksiel-alleen kon 
verduur nie. As ek terugkyk, kan ek dit self nie glo nie. 
 
Ek wil daardie jare nie oorhê nie. Ek was verskriklik eensaam, maar vandat ek nie meer 
skaam is om te sê dat ek 'n slagoffer van seksuele molestering was nie, is die skanse 
om my afgebreek en kom ek beter met mense oor die weg. 
 
Soms is ek nog baie bang vir mans. Ek vertrou hul nie altyd nie, veral nie nadat my 
vriendin se man my wou verkrag toe ek by hulle gekuier het nie. Maar hy nie sy sin 
gekry het nie. Ek het my man gestaan en hom goed op sy plek gesit. Mans het in die 
verlede genoeg leed berokken. Ek laat dit nie toe nie. 
 
Hoe het die feit dat sy seksueel gemolesteer is haar houding jeens seks beinvloed? 
 
Dis moeilik om aan seks te dink sonder om die traumatiese dinge van die verlede te 
onthou. 'n Bevredigende seksverhouding is iets waaraan ek en die man aan wie ek 
verloof is, hard sal moet werk. Hy ken my verlede en aanvaar my soos ek is. Ek weet 
byvoorbeeld dat ek nie, daarvan hou om my liggaam ten toon te stel nie, dat ek nie 
daarvan hou om in 'n bikini die son te nie. Hy aanvaar dit ... 
Hy is ‘n begrypende man en help my baie. Met sy hulp en die van my vriende en veral 
my dierbare pa het ek weggestap van die donker dinge van die verlede en in die son 
gaan staan, 'n nuwe toekoms voor my. Nou wil ek hê ander slagoffers van seksuele 
molestering moet na my kyk en moed skep. Ek wil hulle graag help waar ek kan. 
 
My boodskap aan ouers is: As jou kind kom kla dat hy of sy seksueel gemolesteer is, 
moet julle dit asseblief nie ignoreer nie; stel ondersoek in. Aan kinders wil ek sê: AI 
moet jy ook tien mense vertel dat daar met jou gelol word, moet jy aanhou tot iemand 
jou glo en iets daaromtrent doen," sê Natalie. "Glo my, daar is hoop vir diegene wat 
seksueel gemolesteer is. Kyk na my: ek het dit oorleef, anderkant uitgekom... Nou lei 
ek 'n normale, gelukkige lewe. Die verlede met al sy pyn en angs en verdriet lê agter 
my; ek het ‘n gevoel van eiewaarde en kyk nou net vorentoe.  
WAARSKUWINGSTEKENS 
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Soos uit Natalie se verhaal blyk, is dit vir kinders nie altyd maklik om vir 'n volwassene 
te vertel dat hulle seksueel gemolesteer word nie. Daarom moet ons gedurig op die 
uitkyk wees om jong slagoffers te help en verdere molestering te voorkom. 
Nie een van die tekens wat hier genoem word, dui noodwendig daarop dat seksuele 
molestering aan die gang is nie. Maar wanneer ‘n aantal van die tekens waargeneem 
word, moet professionele hulp by Kinderlyn of jou naaste maatskaplike kantoor ingewin 
word. 
 
LIGGAAMLIK 
 
• Terugkerende pyn in die maag, bekken, geslagsdele of anus en moeite om te loop – 

sonder ‘n ooglopende rede.   
• Pyn of onverklaarbare besering aan die mond.  
• Natmaak of bevuiling van die bed, veral by ‘n groter kind wat verby die stadium 

behoort te wees. Infeksies van die urienkanaal of tekens van ‘n vaginale uitskeiding.   
• Pyn wanneer geurineer word.  
• Dieetsiektes soos kompulsiewe eetgewoontes, bulimie of anoreksie. 
 
GEDRAG 
 
• Skielike wisseling van gemoedstemming, probleemgedrag en 'n nuk om alleen te wil 

wees.  
• Seksuele kennis of gedrag wat te gevorderd is vir die kind se ouderdom.  
• Voorskoolse kinders: slaapproblerne, nagmerries, vrees vir die donker.  
• Skoolkinders: skoolwerk wat agteruitgaan, swak konsentrasievermoë, stokkiesdraai.  
• Adolessente: Uiterstes in seksuele gedrag – promiskuïteit of ‘n totale wegskram van 

fisieke kontak, depressie, wegloop van die huis af, selfmoordpogings, 
dwelmmisbruik, prostitusie.  

• ‘n Kind wat bederf word deur ‘n volwassene wat hom of haar dikwels trakteer of 
presente of geld gee.  

• ‘n Kind wat skielik daarop teë is om iets met 'n bepaalde volwassene te doen te hë  
• ‘n Kind en volwassene wat ‘n uiters hegte verhouding het en baie tyd in mekaar se 

geselskap deurbring. Dit kan selfs lyk of die kind ‘n eienaardige houvas op die 
volwassene het. 
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GENEES SLAGOFFERS VAN SEKSUELE MOLESTERING: 
PROFIEL VAN ‘N POTENSIËLE MISBRUIKER 

 
Die volgende is ‘n algemene beskrywing van die geskiedenis en karakter van ‘n 
potensiële seksuele misbruiker.  Daar mag sommiges wees wat aan baie aspekte 
van hierdie profiel voldoen en tog nooit misbruikers geword het nie.  Indien hierdie 
beskrywing dalk sommige harte vul met vrees, laat dit daardie soort heilige vrees wees 
wat hulle na die Kruis sal dryf, en aan die Here ‘n geleentheid sal bied om areas van 
kwesbaarheid te genees.  My gebed is dat almal wat hier lees, sal begin om te 
reageer teenoor die misbruiker, met toenemende begrip en meegevoel – nie om 
sonde te verskoon nie, maar om bereid te wees om hom te help om dit reg te hanteer 
tot by die wortel, sonder veroordeling. 
 
‘n Tipiese molesteerder is een wat self vroeg in sy lewe verwond is.  Miskien wat 
hy ongewens – nooit na waarde geskat as ‘n persoon nie, nie vertroetel met liefde 
deur sy ouers nie.  Miskien is hy seksuele misbruik, fisiek geslaan, emosioneel 
misbruik, of verwaarloos.  Hy kan ook dalk diep verwond wees deur aanhoudende 
kritiek en eise.  Die verhouding wat hy met een van sy ouers of beide gehad het, was 
dalk so besitlik en beherend, dat sy eie, ware persoonlikheid en karakter 
versmoor is.  In bykans elke geval van molestasie, was prestasie oriëntasie baie sterk 
ingebou in die molesteerder, en daarmee saam ‘n sterk gevoel van nutteloosheid.  “Ek 
sal alles doen wat ek moontlik kan om die reg te verdien om te wees, om liefgehê 
te word, en om te behoort.  Maar ek is in ‘n verloorders-posisie.  Ek sal dit nooit 
behaal by die mense wat tel nie.” 
 
Die molesteerder se hart is  
van die begin af gefraktuur,  
en die krake het verdiep met  
elke hou op sy selfbeeld. 
 
Hy het baie gou geleer dat dit dikwels nie aanvaarbaar was, maar eintlik gevaarlik, 
om sy ware gevoelens uit te druk, en so het hy begin  
onderdruk wat hy gevoel het om die “spel te speel” ten  
einde met so min moontlik klaar te kom. 
 
Hy het begin om verdedigings-mure  
rondom hom te bou en maniere te ontwikkel  
om sy hart te beskerm.  Hy het sover moontlik  
onttrek van gesins-aktiwiteit, en sy innerlike  
gevoelens met niemand gedeel nie.  Alhoewel  
hy beskerm gevoel het omdat niemand meer  
presies geweet het waar om hom te “tref” nie,  
was daar ook geen rusplek vir hom nie. 
 
Sy innerlike balans was vernietig.  Daar is geen stabiele basis binne nie – slegs 
gefraktuurde stukkies van sy “hart van klip”  (Eseg 36:26). 
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GEVOLGE VAN ONSTABILITEIT 
 
Onstabiliteit kan op sommige of al die volgende maniere manifesteer. 
 
1. Innerlike verwarring en onrustigheid;  spysverteringsprobleme; slaap siklusse 
word aangetas.  Hy voel toenemende druk van onvervulde, maar ongeidentifiseerde 
behoeftes.  Hy sal homself moontlik vind as oorlaai met baie take, maar sonder die 
vermoë om sy tyd of energieë te organiseer.  Hy neig om in sirkels te dwaal en dan 
uiteindelik konsentreer op een aspek van ‘n dag se werk, iets wat hy geniet, en die res 
van sy agenda uit te sluit.  Projekte word begin, maar baie word nooit voltooi nie;  
daar kan nie altyd rekenskap van tyd gegee word nie.  Wanneer kritiek of selfs 
voorstelle of hulp aangebied word, kan hy dit sien as persoonlike aanvalle of 
dreigemente op sy private vesting.  As gevolg hiervan, sou hy dalk al baie werke verloor 
het oor die jare, maar nooit verantwoordelikheid geneem het vir sy aandeel in die saak 
nie. 
 
2. Waarnemings is swak.  Hy toon dikwels onvermoë om te onderskei, te 
beoordeel en akkurate redenasie, veral in situasies waar sy reputasie en posisie ter 
sprake is.  Indien iemand anders hom in die oë kyk, sal hy skuldig voel.  Of as 
iemand met hom praat en nie in die oë kyk nie, sal hy seker wees dat hulle nie 
heeltemal eerlik met hom is nie.  Indien hy vals beskuldig word, en iemand hom 
duidelik verdedig, sal hy innerlik so verpletter wees deur die beskuldiging, dat hy nie die 
ondersteunende woord sal hoor nie. 
 
Wanneer hy wel kies om by sy gesin te wees, verwag hy dat hulle slegs op hom en 
sy belangstellings moet fokus.  Sy vrou mag nie besig wees met handwerk terwyl 
hulle sit en televisie kyk nie.  Indien hulle gesels, mag sy nie terselfdertyd ‘n 
huishoudelike takie verrig nie.  Indien een van die kinders onderbreek en sy op daardie 
behoefte sou reageer, word hy onmiddellik jaloers en kompeterend vir aandag. 
Hy het gedurig ‘n behoefte om in beheer te wees, en is ‘n kompulsiewe outoriteit op 
elke gebied, of hy nou die kennis het of nie.  Tog leef hy onder ‘n lagie van 
selfversekerde sjarme en ‘n “ek is in beheer” voorkoms, wat dikwels ander mislei wat 
nie saam met hom woon of probeer het om saam met hom te werk nie. 
 
3. Woede en veroordeling is ontvlambare dryfkragte binne hom, maar word selde 
behoorlik gerig.  Dit gebeur dat hy neig om sy negatiewe emosies te projekteer op 
watter voorwerpe of mense ookal toevallig naby is wanneer hierdie gevoelens hom 
oorweldig.  Indien hy woede as wortel-oorsaak het omdat hy altyd gevoel het sy vader 
kritiseer net i.p.v. komplimenteer en bevestig, sal hy woede ervaar teenoor sy 
werkgewer se regstellings, maar in selfverdediging sy stormagtige reaksie onderdruk 
tot by die huis waar hy kan “donder en weerlig” oor sy gesin.  Indien hy 
gekonfronteer word oor sy gedrag, sal hy skuld projekteer op enigiemand anders, en 
eenkant onttrek om te sit en prut, en sommer nog ‘n gat in die muur ook te slaan op 
pad daarheen! 
 
4. Hy neig om ander te manipuleer en om foute en swakhede in hulle uit te buit.  
Voorbeeld:  George het geweet dat sy vrou Virginia nie genees was in haar verhouding 
met haar vader, wie haar verwond het met ongenadige kritiek en algehele gebrek aan 
liefde in haar kinderjare nie.  As gevolg van haar oordele en verwagtings, het sy dit 
feitlik onmoontlik gevind om haar emosies of haar tong te dissiplineer wanneer sy 
opgetel het dat sy weereens deur ander verwerp of beskuldig word.   
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Dag na dag sou George van die werk af kom, en haar skaars groet, of ‘n snedige 
aanmerking maak oor haar keuse van ‘n spyskaart, terwyl hy sy bord volskep op pad 
na die televsie om daar eenkant, weg van die gesin te sit en eet.  Daar sou hy bly, 
vasgenael tot na die nuus, waarop hy verwag om ontvang te word deur ‘n warm en 
gewillige seksmaat.  Virginia het probeer om haar woede te beheer, maar wanneer 
irritasie sou groei tot by die punt waar sy uiteindelik ontplof in aaklige, onbeheerbare 
tirades, sou George haar verbale aanvalle gebruik as ‘n verskoning om nie met haar te 
deel nie.  En dan sal hy, soms met trane gepaard, sy arme-misbruikte-eggenoot 
verhaal van droefheid vertel aan enigiemand wat wil luister. 
 
Vriende en beraders het almal probeer om beide George en Virginia bewus te maak 
van die afbrekende dinamika wat tussen hulle aan die gang was, en probeer om 
genesing aan hulle te bedien.  Gebede is gebring, en praktiese raad en 
ondersteunende bemoediging vir selfdissipline is gegee.  Maar hy wou haar in ‘n 
posisie bring om hom aan te val ten einde sy reg te behou om te bly wegkruip in die 
vesting wat hy al om hom gebou het sedert sy kinderjare om beskerming te verseker 
teen die afbrekende aanslag van “moeder”. 
 
5. Die tipiese molesteerder het nooit geleer om korporatief om te gaan nie.  Hy 
vrees intimiteit, omdat dit verlies van beheer beteken, en kwesbaarheid vir die 
afbrekende onvolmaakthede van ander.  Hy kies die bekende pyn van eensaamheid, 
eerder as die risiko van die onvoorsienbare soorte en hoeveelhede pyn, wat, daarvan is 
hy seker, om die hoek wag “om hom by te kom” uit die wêreld buite sy 
beskermingsmeganismes. 
 
6. Hy vermy pogings wat nodig is vir ware groei, en bly dus onvolwasse.  Sy 
verhoudings is almal van ‘n sekondêre aard.  Hy mag dalk aan vele organisasies 
behoort.  Hy kan dalk selfs ‘n werkende lid wees van ‘n gebedsgroep of selgroep in die 
kerk.  Maar niemand word toegelaat om hom te ken nie.  In plaas daarvan om 
homself van hart tot hart te belê in mense, om te deel, te leer en saam met hulle te 
groei, ander mense se laste te dra asof dit sy eie is, en ander toe te laat om sy 
geestelike behoeftes raak te sien en te bedien, gaan hy onnatuurlik met hulle om.  Hy 
mag lid van ‘n span wees, en volgens die reëls van die spel speel, maar nooit ervaar 
wat dit is om deel van ‘n span te wees nie, om in eenheid met die ander te beweeg nie, 
en saam te voel wat nodig is in die area van gee en neem, vorentoe beweeg of onttrek, 
of om ‘n korporatiewe oorwinning te behaal nie. 
 
Hy mag dalk skerp bewus wees van sy eie onvermoëns, maar kan nie enige soort 
raad soek nie, uit vrees dat hy uitgevind sal word.  Hy is bang om vrae te vra, 
omdat hy dink hy moes al die antwoorde gehad het.  Alhoewel hy skuldig sal voel oor 
oortredinge, sal hy beangs wees om te bely.  Hy weet nie dat hy geliefd is net soos hy 
is nie, dat sondes vergewe kan word, en dat meeste mense meer deur hul foute leer as 
deur hul suksesse.  As gevolg van vrees en onwilligheid om diegene te vergewe wie 
hom gewond het sedert sy kinderjare, besit hy baie min vermoë om te glo dat ander 
simpatie vir hom kan hê en vergifnis kan bied.  Dus bly hy gespanne, werk gedurig baie 
hard aan sy masker, moeg en kwaad, en is dikwels die prooi van tydperke van 
depressie. 
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7.  Die molesteerder is belas met ‘n geweldige behoefte om te straf.  Indien hy sy 
moeder gehaat het, mag hy dalk aangedryf word deur ‘n kragtige neiging om 
wraak te neem deur vroue te besoedel.  ‘n Jong Christen vader het jare gelede na 
ons gekom, met afsku vervul omdat hy toegegee het aan die versoeking om sy 
driejarige dogtertjie seksueel te betas.  Dit was ‘n eerste oortreding en hy het homself 
gekeer voordat dit veel verder kon gaan.  “Hoe kon ek so ‘n ding doen?”  het hy in trane 
gevra.   
 
Soos ons met hom in berading gesit het, het hy in groot skaamte verskeie geleenthede 
van afloerdery bely.  Toe ons sy familie-geskiedenis wou nagaan, het hy teenkanting 
gebied, en verklaar dat hy grootgemaak is deur goeie mense wat  altyd baie vir hom 
omgegee het.  Hy kon nie glo dat hy enigsins moontlike vyandigheid, veral jeens sy 
moeder kon koester het nie, veral omdat hy haar onthou het as ‘n baie “sweet” 
persoon.  Soos ons dieper ondersoek ingestel het, het hy herhaaldelike verwysings 
gemaak na die “sweetness” van sy moeder.  Toe ons spesifieke vrae gevra het 
aangaande die manier waarop sy moeder hom gedissiplineer het, het ons ontdek dat 
sy hom beheer het met “sweet” manipulasies wat hom in skuldgevoelens gedompel het.  
“Liefling, my hartjie, jy wil nie dit doen nie.  Jy gaan mamma laat sleg voel.  Jy wil mos 
nie vir mamma seermaak nie, wil jy?  Mamma is so lief vir jou.”   In werklikheid wou hy 
die ding doen wat sy hom nie wou toelaat nie.  Maar hy het nooit vry gevoel om te doen 
wat hy graag wou nie, of om sy ware gevoelens oor enigiets te toon of uit te druk nie.  
Soms het hy gevoel hy verdrink in ‘n stroom van warm stroop, en daar was geen 
manier waarop hy kon loskom van die taai goed nie.  Maar hy kon nie eens aan 
homself erken dat hy sterk, negatiewe gevoelens gekoester het teenoor hierdie lieflike, 
brose ouer wat hom so intens liefgehad het nie. 
 
Onderdrukte vyandigheid het opgebou binne-in sy hart, onbely vir jare, voordat dit 
uiteindelik begin manifesteer het as perverse nuuskierigheid en verdraaide neiging wat 
uitgeloop het op besoedeling van die “vrou”.  Hoekom is hy gedryf om ‘n kind te 
besoedel?  Hoekom nie ‘n volwasse vrou wie darem meer verteenwoordigend 
sou wees van sy moederfiguur nie?  Omdat hy oorweldig en hulpeloos gevoel het 
met ‘n volwasse vrou.  Met ‘n kind het hy in beheer gevoel. 
 
8. Die seksuele misbruiker het geen sterkte van gees of selfdissipline nie.  Sterkte 
van gees word gebou op basiese vertroue en is ‘n vereiste om in staat te wees om “ja” 
en “nee” te kan sê vanuit jou eie sentrum van besluitneming.  Sulke sterkte is nodig 
indien ‘n persoon in staat moet wees om te kan staan en wandel volgens die besluite 
wat hy geneem het, nieteenstaande die druk van sy omstandighede.  Sterkte van gees 
word ontwikkel wanneer iemand vertroetel word met onvoorwaardelike liefde en 
toegeneentheid van sy ouers, soos hy ontvang en onderling omgaan met ander, en 
soos hy ontwikkel in ‘n lewensnoodsaaklike verhouding met Vader God.  Die 
misbruiker, met geen wil of geestelike sterkte nie, maak staat op sterkte van vlees en 
wilskrag, en dit gaan faal. 
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AFLEIDINGS 
 
Hy ontwikkel private maniere om homself in isolasie te vertroos. 
 
1. Masturbasie word geïdentifiseer met vertroosting en vrylating in veilige 
alleenheid.  Dit voorsien hom met ‘n tydelike sin van welbehae.  Indien hy dit lank 
genoeg beoefen, kan dit verslawend word, ‘n spoor om op te hardloop.  In die 
afwesigheid van versorgende, gesonde verhoudings met ander, word hy al minder in 
staat om korporatief deel te neem.  Hierdie onvermoë kry baie meer dramaties 
uitdrukking in seks as in enige ander area van sy lewe, a.g.v. vrees vir kwesbaarheid 
in intimiteit.  Hy leer al meer om sy seksualiteit te identifiseer met sy eie 
geslagsplesier, i.p.v. ‘n ander persoon te ontmoet met sy hele wese. 
 
2. Hy hou homself besig met private stokperdjies, eindelose afleidings en plesiere 
wat selfbevredigend is. 
 
3. Hy hou homself baie besig, wat deelname met ander uitsluit. 
 
4. Dwelms, alkohol, rook en/of ooretery word ‘n ernstige probleem omdat dit 
geïdentifiseer word met dit wat pyn verdoof. 
 
5. Seksuele ontmoetings, dwelms, alkohol en ooretery, word nagejaag om ‘n diep 
behoefte aan troos, voeding en genesing in verhouding te bevredig.  Omdat 
kunsmatige seksuele ervaringe nie diep behoeftes kan bevredig nie, maar slegs prikkel, 
skep die ontmoetings ‘n addisionele honger en kwesbaarheid tot versoeking. 
 
 
Veronderstel die potensiële molesteerder: 
 
NEEM DIE HERE AAN     TROU MET ‘N VROU 
 

Liefde en vertroeteling is beskikbaar  
   vanuit beide bronne (selfs al sou hy   

‘n vrou trou wie sy oordele sou vervul). 
 
 
 
 
 
 
 
In plaas van in verhouding te 
staan met die persoon van die 
Here, staan hy slegs in 
verhouding met die wette, 
vorme, reëls, regulasies, 
teologieë en liturgieë oor die 
Here. 
 
 

Hy staan in verhouding 
met haar vanuit ‘n besitlike 
en veeleisende basis uit ‘n 
behoefte aan beheer en 
vervulling, i.p.v. as ‘n 
geleentheid om met haar 
te deel en haar te seën. 

 



 72

VANUIT SY STERK BEGEERTE OM TE WEN, TE SLAAG, REG TE WEES, IN 
AANSIEN TE WEES, WORD SY LEWE GEKENMERK DEUR VERDEDIGING EN 
WORSTELING, WAT DAN ‘N TRONK WORD VIR SY VERHARDE HART.  
 
 
 
 
 
         BAIE MIN LIEFDE OF  

VERTROETELING 
PENETREER OM SY HART 
VAN KLIP TE PENETREER. 

 
 
 
 
 
 
 
DUS VERLOOR HY DIE KAPASITEIT OM BEHOORLIK TE IDENTIFISEER OF OM 
DIE REALITEITE VAN DENKE EN EMOSIE BINNE-IN SY HARTOBJEKTIEF TE 
SORTEER EN KOORDINEER.  HY ONDERVIND OOK PROBLEME OM NUWE 
ERVARING TE INTEGREER, EN SY GROEI MISLUK DUS. 
 
Die onderdrukking van natuurlike emosie en begeerte bring ‘n toenemende 
desperaatheid na vore.  Die aakligheid van eensaamheid, vrees vir kwesbaarheid en 
mislukking, dwing hom om bevestiging en liefde by sy vrou te soek.  Maar as minnaar, 
funksioneer hy soos ‘n stofsuier.  Sy voel gedreineer omdat hy eis en onttrek van 
haar, en feitlik niks van homself teruggee nie.  Seks met sy vrou het dan ‘n kwaliteit 
van masturbasie.  Hy vertroetel haar, maar dit is vir sy eie bevrediging, en hy is 
onbewus daarvan dat dit nie vir haar ontwil is nie.  Geleidelik onttrek sy vrou van 
hom, omdat sy beide gebruik en leeg voel.  Dit versterk die gevoelens van verwerping 
wat nog altyd binne hom was, en hy vind dit toenemend moeilik om toenadering te soek 
tot haar.  Hy het dit altyd geniet om die helde-figuur te speel in die teenwoordigheid van 
jong meisies teenoor wie hy minder bedreig voel as wat hy in die teenwoordigheid van 
sy vrou of ander volwasse vroue voel.  Nou voel hy meer as ooit aangetrokke tot 
tiener meisies, en begin flirteer met die baba-oppasser en maak aanmerkings wat ‘n 
“teeny-bopper” mentaliteit jeens seks openbaar. 
 
Sy vrou mag dalk oorwerk wees, bedroef en troos bemoedig, maar hy ignoreer haar ten 
einde ‘n buurvrou in nood te “help”.  Pornografie kan sy gunsteling leesstof word, maar 
hy probeer dit geheim hou. 
 
Wanneer sy eie kind na hom uitreik vir aandag en vaderlike liefde, voel hy spesiaal, 
benodig en geliefd, maar reageer vanuit sy onvolwassenheid en siekte.  ‘n 
Ontwikkelende dogter kan hom herinner aan sy vrou toe sy jonger was en meer openlik 
teenoor hom was.  Hy begin haar omhels, aanvanklik met geen gedagte daaraan om 
haar skade aan te doen nie.  Maar onderdrukte emosies en begeertes stoot op in 
verwarring;  hy hardloop op sy geoefende spoor van selfbevrediging (soos met 
masturbasie), en word ingesleep in molestasie en moontlik bloedskande. 
 

 

W
A

LL 
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In afsku, skarrel hy om homself te beskerm deur allerhande verskonings te maak vir sy 
gedrag.  “Ek is so lief vir jou, ek kon nie myself help nie”.  “Pappa is so eensaam.  
Mamma is nie meer lief vir my nie.”  Hy mag dalk ook die slagoffer fisies dreig indien sy 
sou vertel, of haar bangmaak deur te praat oor die vernietigende gevolge wat sy in die 
gesin kan veroorsaak.  “Dit moet ons geheim bly.” 
 
Indien hy enige werklike skuldgevoel het, is hy nie in staat om dit te hanteer nie.  
Hy het nog nooit werklik diegene vergewe wie hom verwond/misbruik het gedurende sy 
eie kinderjare nie;  nou word sy huidige gevoelens aangevuur vanuit ou, vergete 
gevoelens, en hy is nie in staat om homself vir soortgelyke misbruikende dade te 
vergewe nie.  Sy geoefende veroordeling van ander, draai vernietigend na binne om 
homself te teister, en vrees vir ontdekking hang soos ‘n dreigende monster oor hom.  
Indien hy enige gedagtes koester aan hulp soek, is dit slegs vlietend, a.g.v. sy 
langdurige wantroue van outoriteit, nou versterk deur ‘n verlammende vrees vir die 
gevolge van ontdekking.  Sy verstand jaag heen en weer om te rasionaliseer en uit te 
skakel, en hy sink diep in ‘n onderdrukking van skuld en selfs bewustelike geheue.  
Druk binne hom neem toe in verhouding met die gewig van die onderdrukking.  ‘n 
Oorweldigende behoefte aan vertroosting neem van hom besit, en hy gee toe aan die 
versoeking om sy dade van misbruik te herhaal.  Herhaling het ‘n toenemende, 
kragtige, afstompings effek op gewete. 
 
 
MOLESTEERDERS WAT BLOOTGESTEL WORD: 
 
Wanneer die misbruiker se dade ontdek word, sal sy reaksies moontlik soos volg wees: 
 
1. Ontkenning – Die misbruiker mag sy onskuld uitdruk op dieselfde manier waarop ‘n 
klein kindjie hewig aandring, “Ek het dit nie gedoen nie!  Ek het dit nie gedoen nie!  Ek 
het ... iemand jok om my in die moeilikheid te bring!” terwyl die bewyse duidelik op die 
tafel is voor hom en sy aanklaers.  Sy ontkenning spreek van ‘n onvolwasse en 
irrasionele oortuiging, dat indien hy hard genoeg en lank genoeg “onskuldig” pleit, 
iemand, een of ander tyd, hom gaan glo en “hom laat gaan”. Ontkenning kan ook sy 
onderdrukking van bewustelike geheue reflekteer en dan ook sy bewustheid van 
skuld.  Hy kan dalk selfs, al is dit net ‘n vir oomblik, homself glo. 
 
2. Vermindering van die erns van die oortreding – Die misbruiker mag daarop 
aandring, “wel, ek het haar aangeraak, maar net ‘n paar keer.  Dit is nou nie asof sy 
verkrag is nie.  Sy sal daaroor kom.”  of  “Ons het net gespeel – jy weet – gestoei en 
pret gehad.  Ek het haar gekielie.  Dit was net ‘n ongeluk.” 
 
Of hy sal erken dat hy sy dogter genader het om haar te molesteer, en sê, “Ek weet nie 
hoekom ek dit gedoen het nie.  Maar dit was net ‘n paar keer en ek is jammer.  Ek wou 
haar nie seermaak nie, en dit sal nie weer gebeur nie.  Ek kan opmaak daarvoor.”  
Indien dit in woorde gesê sou word, is die oorheersende houding, “Toe – daar het ek dit 
nou erken.  Dis afgehandel.  Kom ons wend ons tot ander sake.” 
 
3. Rasionalisasie – Rasionalisasie word dikwels aangebied in die vorm van flou 
verskonings, “Ek kon nie myself help nie”, “Ek was onder druk,” “Ek was so eensaam,” 
ens.  Maar dikwels is sy manier van rasionalisasie baie meer misleidend en subtiel.  Die 
verhaal van Bill, Linda en Karen bied aan ons ‘n goeie voorbeeld. 
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Toe hy uiteindelik die huis moes verlaat, het hy dit protesterend gedoen, “Ek het dit nie 
gedoen nie!”  Later het hy amptelik erken dat daar ‘n “een of twee keer” oortreding was.  
Maar in privaatheid, teenoor Linda, het hy gesê dat daar “drie of vier” keer was.  
Voordat sy hom gedagvaar het vir ‘n egskeiding, het sy hom gebel om te sê, “Ek wil nie 
hierdie huwelik beëindig op grond van ‘n skulderkenning van “drie of vier keer” nie.  Wie 
vertel die waarheid – jy of Karen?”  Sy reaksie was kortaf, “Jy beter luister na jou 
dogter.” 
 
4. Beskuldiging – Dikwels rasionaliseer ‘n misbruiker tot by die punt waar hy sy 
slagoffer beskuldig van verleiding.  “Sy het my dit maak doen.”  “Ek wou nie, maar kon 
nie myself help nie.”  Hy kan haar ook misbruik deur haar name toe noem:  “Slet!”  
“Hoer!”  Dikwels, wanneer hy begin voel dat sy wêreldjie rondom hom begin 
verkrummel, plaas hy die skuld op die slagoffer, “Ek het alles verloor as gevolg van 
jou.”  ‘n Tyd later mag hy dalk tot sy sinne kom en ‘n egte en gebalanseerde perspektief 
bereik wanneer hy sal sien dat hy oes van sy eie sonde, maar dat die skade gedoen is.  
Soos reeds vroeër gesê, die slagoffer van seksuele misbruik neig gewoonlik, op haar 
eie om ontoepaslike skuldgevoelens te aanvaar;  sy beskuldigings dra daartoe by om 
dit te bevestig in haar reeds gekwelde hart. 
 
Die misbruiker kan moontlik vir ‘n hele ruk rondval in ‘n verwarring van realiteit, vrees, 
woede, berou en selfbejammering voordat hy by werklike belydenis uitkom.  HY MOET 
VERWYDER WORD VAN DIE MOONTLIKHEID VAN HERHAALDE ONTMOETING 
TOTDAT DIE IN DIEPTE BERADING VOLDOENDE GEHANDEL HET MET 
OORSAKE, EN HY “VRUGTE WAT BY BEKERING PAS” VOORTBRING. (Mat 3:8; 
Hand 26:20). 
 
5. Om te sê hy is jammer(selfs met trane gepaard), is nie noodwendig ‘n 
belydenis nie.  ‘n Persoon kan jammer wees dat hy misluk het om te wees wat hy 
graag wou wees, jammer dat hy uitgevang is, jammer vir sy eie verlies en pyn.  Ware 
belydenis gebeur wanneer ‘n persoon jammer is vir die pyn en verlies wat sy sonde aan 
‘n ander gedoen het.  Hy is verwond en bedroef om hulle ontwil.  Dit beteken ‘n 
verandering van hart en ‘n ommekeer in motivering, gesindheid en aksie. Sulke 
verandering word nie oornag bereik nie.  Die misbruiker se ou manier moet tot 
sterfte aan die Kruis gebring wrod.  “....Elke boom dus wat nie goeie vrugte dra nie, 
word afgekap en in die vuur gegooi”.  (Mat 3:10).  ‘n Nuwe manier moet in hom ingebou 
word, ‘n nuwe boom van lewe.  Vrugte verskyn nie onmiddellik aan ‘n nuwe boom 
nie.  Te dikwels al het die kerk oorhaastig aangekondig dat ‘n misbruiker bely het, 
terwyl sy boom maar nog net nuwe blare begin toon. 
 
Die misbruiker moet van sy gesin geskei word,vir so lank as wat dit sal neem om te 
verander.  Afhangende van die wette van die staat, kan vervolging en inhegtenisname 
onvermydelik wees.  Maar inhegtenisname sal hom nie weerhou van toekomstige 
oortredings nie.  Van die kerk se kant af benodig hy: 
 
1. Onvoorwaardelike liefde en konfrontasie in liefde. 
2. Simpatie en vergifnis. 
3. Ondersteuning en vriendskap. 
4. Intersessie. 
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VAN GEKWALIFISEERDE BERADERS WORD O.M. DIE VOLGENDE VERWAG: 
 

1. Ontdek die WORTEL OORSAKE van sy probleme (Efes 5:13; Luk 6:43 – 45). 
 
2. Volle belydenis van sy huidige sondes (Jak 5:16).  Dit behoort in te sluit vergifnis 

vra van die slagoffer, die gesin en ander wat seergekry het deur sy dade.  Dit behoort 
‘n duidelike boodskap oor te dra aan die slagoffer dat hy volle verantwoordelikheid 
aanvaar vir die molestasies.  Sy is nie die skuldige een nie. 

 
3. Keuse om diegene te vergewe wat verantwoordelik was vir sy verwonding in sy 

kinderjare (Mat 6:15,15). 
 
4. Belydenis vir sy reaksie op daardie seerkry, en vra vergifnis vir sy reaksies. 
 
5. Versekeringe van vergifnis (1 Joh 1:9; Joh 20:23). 
 
6. Gebede (hardop saam met hom) vir die genesing van sy eie verwonde gees (2 Kor 

1:1-16). 
 
7. Gebede (hardop saam met hom) vir die skepping van ‘n nuwe en opregte gees binne 

hom (Eseg 36:26; Ps 51). 
 
8. Gebede (hardop saam met hom) vir die afsterwe van die ou gewoonte-strukture van 

die “ou mens” (Kol 3, Efes 4:22 ff; Rom 8:13). 
 
9. Dissipline om die nuwe pad te stap (Rom 6:11-14; 2 Tim 1:7). 
 
10. Lering aangaande die wette van God, die heiligheid van die huwelik, die heiligheid 

van seks, die funksies van ‘n vader se liefde, die seëninge van selfopoffering, die 
betekenis van korporatiewes, ens. 

 
11. Gebede dat die Here hom sal vrymaak om lering en vertroosting te ontvang, dat hy 

van binne kan opgroei as ‘n volwasse man. 
 
12. Onderskeiding aan die kant van die berader om vas te stel of die misbruiker tot 

werklike berou en ommekeer gekom het, en in staat is om ‘n nuwe lewe te leef wat 
die vrug van bekering seisoen na seisoen sal dra. 

 
Dit lyk vir my asof die reaksie van die meerderheid van mense op die misbruiker van 
klein kindertjies, dié is van afsku, misnoë en dikwels haat.  Dikwels projekteer mense 
onbewustelik hul eie, onbelyde skuldgevoelens op so iemand wie se sonde so duidelik 
sigbaar geword het, en straf dit op so ‘n manier. 
 
As Christene moet ons die erns van hierdie oortreding herken: 
 
Lukas 17:2 – 2”Dit is beter vir hom as ’n meulsteen aan sy nek gehang en hy 
in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.” 
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Terselfdertyd moet ons onthou dat ons te doen het met iemand wat ander verwond het 
vanuit sy uit verwonding.  Hy moet gedissiplineer word, nie as ‘n voorwerp van ons 
wraak nie, maar vir sy beswil: 
 
Hebreërs 12:10(b) – “maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan 
deelagtig word.” 
 
Die misbruiker moet voor stok gekry word en moet genoeg ly aan die gevolge van sy 
dade, om ‘n les op sy hart te kan skryf.  Maar die Christen is geroepe, nie slegs om die 
broer wat sondig te vermaan nie, maar om hom ook te vergewe.  (Mat 17:4). 
 
Ons moet ons eie harte ondersoek om toe te sien dat ons motiverings, wanneer ons 
beoordeel, straf uitdeel of bedien in berading, in pas is met die motiverings van God. 
 
Rom 2:4 – “4Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en 
verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die 
goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?” 
 
Goddelike goedhartigheid kyk nie anderkant toe nie, maak ook nie verskonings nie.  In 
goedheid het God die sondaar lief, terwyl Hy direk, en deur menslike outoriteite, 
afreken met sy sonde. 
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 GENESING DEUR VERHOUDINGS 
 

Mal. 4:5,6  “5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van 
die HERE aanbreek. 
6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die 
kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref 
nie.” 
   
God het die gesinsstrukture ingestel.  Daar is definitiewe rolle vir die man, die vrou en 

die kinders. 
 
Elke gesin verkry sy essensiële karakter vanaf God die Vader in die Hemel. 

 
God is ons Vader en dus sal die vader in die gesinsverband aan die kind sy 
eie identiteit en waardigheid gee. 
 
A.g.v. die gebroke gesinsverhouding in ons samelewing, sit ons nou met 

mense wat verlore is, weet nie wie hulle is nie, en weet nie waarheen hulle 
op pad is nie – geen eindbestemming nie. 

 
Hulle gaan soek in die donker wêreld van die okkulte, sektes, dwelms, op 

soek na een of ander vorm van eie identiteit. 
 
God het vooruit bepaal dat elke behoefte binne die gesins-eenheid 

vervul sou word.  Die gesin bepaal die standaard van die samelewing.  
Kinders verwerp ouers wat net geskenke gee, maar nie hulle tyd nie. 
 
Liefde moet gekommunikeer word.  (Tyd, oë, aanraking, stem). 
 
OM SAAM TE VAT 
 
Die mens is nie geskape om alleen te lewe nie.  Sy diepste probleme is a.g.v. gebroke 
verhoudings.  ‘n Persoon se behoeftes word nie binne die gesinseenheid vervul nie.  Hy 
word dan volwasse en maak weer op sy beurt ‘n lewenslange verbintenis met ‘n ander 
persoon in die huwelik en begin dan sy eie gesinseenheid. 
 
‘n Persoon wat baie seer gekry het, kan besluit (‘n innerlike gelofte/vloek) dat hy nooit 
weer naby ‘n ander persoon sal kom nie.  In werklikheid is hy besig om in vrees weg te 
hardloop van die eintlike ding wat hom kan genees – d.i. ‘n verhouding. 
 
Spr. 18: 19  “19 ‘n Broer teen wie oortree is, is erger as ‘n sterk stad; en geskille is 
soos die grendel van ‘n paleis.” 
 
Bv. ‘n Persoon kan nader aan sy diere voel as aan sy mense.  (Perde, honde, katte.) 
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1.  GENESING VANAF GOD DIE VADER 
 
‘n Mens se diepste behoeftes word vervul in sy verhouding met ‘n liefdevolle Vader 
ongeag wat die gemis was tydens sy kinderjare. 
 
God is in staat om ‘n verhouding met ons te inisieër en in stand te hou ongeag wie ons 
is, of wat ons doen.  Hy het na ons kom soek. 
 
Joh. 10: 28, 29  “28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot 
in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 
29 My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit 
die hand van my Vader ruk nie.” 
 
Ons is binne Jesus se Hand sowel as binne God se Hand.  God en Jesus staan in ‘n 
verbond.  Ons word ingesluit.  Verborge in Christus. 
 
In ons verhouding met God vind genesing plaas en ons word opgebou as heel, 
gesonde mense, bv. swak plekke, rebellie, emosionele onstabiliteit, onsekuriteit, ens. 
 
Onsekuriteit veroorsaak dat mens altyd bekommerd is oor die toekoms – wil alles fyn 
beplan en uitwerk sodat niks verkeerd kan loop nie. 
 
Mat 6:  Lewe van een dag op ‘n slag.  Onsekuriteit word in die gesinslewe gebore.  
Sekuriteit is nie gelyk aan geld nie. 
 
God is in beheer van gister, vandag, more. 
 
Ps. 127: 2  “2 Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet—
net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!” 
 
A. EMOSIE 
 
Dit is moeilik om ‘n stabiele verhouding met ander mense te handhaaf omdat ons 
emosies in die pad kom.  Bv. voel nie altyd vriendelik nie, ens.  God se emosies is altyd 
stabiel.   
 
Jer. 31:3  “3 Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n 
ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.” 
 
Jes 54:10 “10 Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal 
van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.” 
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KOMMUNIKASIE 
 
6 vlakke, nl.: 
 
1. Wat ek werklik sê. 
2. Wat ek bedoel om te sê. 
3. Wat die ander persoon dink ek gesê het. 
 
1. Wat hy dink hy gehoor het. 
2. Wat hy werklik gehoor het. 
3. Wat hy geinterpreteer, hy gehoor het. 
 
In verhoudinge met mense kan hierdie bogenoemde lyne kruis, maar met God gebeur 
dit nooit! 
 
Ps 139:4  “4 Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit 
geheel en al.” 
   
God verstaan ons altyd!  Prys die Here! 
 
B. VERKEERDE BEOORDELING 
 
Ons neig om die ander persoon se motiewe en bedoelinge te oordeel volgens die 
manier wat ons dink en reageer en ook volgens die uiterlike voorkoms.  Geen mens 
ken die hart van ‘n ander nie, en tog is ons almal skuldig aan verkeerde beoordeling en 
misverstande teenoor diegene die naaste aan ons. 
 
God ken ons harte en sal ons nooit verkeerd beoordeel nie. 
 
1 Sam 16:7  “7 Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë 
gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want 
die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.” 
 
Spr 24:12  “12 As jy sê: Kyk, ons het dit nie geweet nie! —sal Hy wat die harte toets, 
dit nie merk nie? En Hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete. En Hy vergeld die mens 
na sy werk.” 
 
C. VERGIFNIS 
 
Ps 32:1  “1 ‘n Psalm van Dawid; ‘n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding 
vergewe, wie se sonde bedek is.” 
 
Ps 103:12-14  “12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy 
ons oortredinge van ons. 
13 Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat 
Hom vrees. 
14 Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.” 
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God vergewe onmiddellik. 
 
1. God het al die werk gedoen om vergifnis te voorsien. 
2. Hy maak dit aan ons bekend dat Hy ons vergewe het, ons aanvaar, ons liefhet in die 
Persoon Jesus Christus. 
3. Voor jou geboorte reeds het God jou van alles vergewe wat jy ooit sou doen.  
Wedergeboorte / jou oë gaan oop vir daardie vergifnis. 
 
D. VERWAGTINGE 
 
Eise in ‘n verhouding veroorsaak probleme.  God plaas geen eise op jou wat jy nie kan 
vervul nie.   
 
Efes. 1:6-9  “6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig 
het in die Geliefde. 
7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die 
rykdom van sy genade, 
8 wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, 
9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae 
wat Hy in Homself voorgeneem het,” 
 
Hy soek gewillige volgelinge. 
 
Jesus het daardie wonderlike teenwoordigheid en goedkeuring van God op Sy lewe 
verdien. 
 
Ons kry dit verniet – dis GENADE!   
 
Rom 8:33  “33 Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit 
wat regverdig maak.” 
   
God het ons regverdig gemaak. 
 
 
10.  VERHOUDINGS IN DIE LIGGAAM 
VAN CHRISTUS 
 
Efes 4:16  “16 uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die 
ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy 
mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.” 
   
Baie van ons kom die Liggaam van Christus binne met verwerping, onbemind, 
verkeerde dinge, ens.  God wil ons verbind aan mense sodat ons gesond kan word 
deur verhoudings van liefde.  Mense met diep behoeftes is selfgesentreerd.  Jy 
ontvang liefde en genesing vanaf andere en dan begin jy weer op jou beurt uitreik na 
ander wat genesing nodig het. 
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11. HUWELIKE 
 
Daar is baie seer a.g.v. verkeerde fondasies.  Mense kan maklik mekaar vernietig.  In 
‘n gesonde huwelik, gebou op die Woord se beginsels, kan daar wonderlike genesing 
plaasvind. 
 
Die verskil lê in jou gesindheid.  Jy kan eise stel of 
jouself gee. 
 
SLEUTEL:  Gaan die huwelik in om die ander persoon 
se behoeftes te vervul.  
 
As jy nie gewillig is om nader aan jou huweliksmaat te 
kom nie, om uit te reik, om ‘n instrument van genesing, 
lewe, liefde, ens. te wees nie, dan moet jy nie trou nie. 
 
Beginsel:  Wanneer jy iets nodig het – begin om daardie “iets” weg te gee, bv.  Liefde, 
respek, ens. 
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 GENESING DEUR DIE HEILIGE GEES 
 

‘n Suksesvolle persoon = een wat suksesvol is in verhoudinge en wat sonder enige 
vrees kan funksioneer. 
 
Die Persoon Jesus Christus was ‘n openbaring van God self.  Sy Gees is nou altyd met 
ons – vanaf ons geboorte tot in ewigheid. 
 
Soos wat jy aanmekaar geweef is in jou moeder se skoot, was Hy daar.  Hy weet alles 
omtrent jou – dinge wat jy nie meer onthou nie, en ook dinge wat niemand anders van 
jou weet nie. 
 
Dis nou eers onlangs dat die bevrydingsbediening en innerlike genesing in die Liggaam 
van Christus erken word. 
 
VOORBEELD UIT DIE WOORD – ESTER 
 
Sy was gekies as koningin. 
Tydens die voorbereiding, voordat sy by die koning kon ingaan, 
moes sy eers vir een jaar skoonheidsbehandeling ontvang. 
6 maande – mirre, olie, balsem en ander skoonheidsmiddels. 
(Genesing van kneusplekke). 
 
Die Bruid van Christus moet haarself voorberei vir haar 
Bruidegom. 
 
Bevryding:  Werk met diep gewortelde probleme.  Innerlike 
Genesing:  Genesing van kneusplekke.   
 
Hooglied 1:3*  “3 U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; 
daarom het die jonkvroue u lief. 
13 My beminde is vir my ‘n bossie mirre wat tussen my borste rus.” 
 
Efes 5:26  “26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die 
woord,” 
   
Geen vlek of rimpel.  Rimpel – seer uit die verlede bind jou en veroorsaak veroudering. 
 
*Mirre (Hooglied 1: 3, 13): 
Baie duur – die Lewe van Jesus. 
1. Sprinkel op offerhande – soet geur.  Jy moet ‘n offer bring – Jesus maak dit 
makliker. 
2. Dit preserveer – Liggaam van Jesus was daarmee toegedraai.  Beskerm jou teen 
siektes, stres, ens 
3. Ontsmettingsmiddel:  Neem nie maklik aanstoot nie. 
4. Skoonheidsproduk.  Ester 2: 12. 
5. Salf / Balsem – salf priesters daarmee. 
6. Wierook – gebed. 
7. Verdoof pyn (Mark 15: 23) 
8. Genesing (geboorte, kruis, begrafnis) 
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Geboorte van Jesus: 
 
1. Goud – Koning 
2. Wierook – Profeet 
3. Mirre – Priester 
 
Satan wil elke kind wat gebore word, kneus.  Baie mense wat gered is, is soos 
gekneusde blomme wat net Jesus kan heelmaak. 
 
Sommige herinneringe is te seer om te onthou en dan blokkeer die bewussyn dit.  Die 
Heilige Gees openbaar dan hierdie diep pyn. 
 
Jes 61:1-3  “…3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word 
sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat 
hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy 
verheerliking.” 
   
Mense is gebroke, sit in ‘gevangenisse’, geboei, treurend, ens. 
 
Vers 3: 
Treurendes (depressie)       - vreugde-olie 
Sieraad vir as                       - blydskap 
As                                         - dood 
Verslae gees                        - Kan nie tredhou nie 
Terebinte                              - Stabiel 
 
Ps 139:23  “23 Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;” 
 
Ps 23:3  “3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam 
ontwil.” 
  
Jes 43:18,19  ”18 Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër 
gebeur het nie. 
19 Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek 
maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.” 
 
Jy word van jou verlede losgesny en van vooraf nuut geplant.   
 
Heb 13:8  “8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” 
 
Jesus is nie tydsgebonde nie – Hy is buite alle tyd.  Hy kan in jou gisters wees, asook 
tegelyk in jou hede. 
 
INHOUD VAN INNERLIKE GENESING 
 
Teenwoordigheid en persoon van die Here in die tyd wat jy seergekry het. 
 
Bv. as kind val, bring moeder se teenwoordigheid kalmte en genesing vir die pyn. 
 
Die ergste dinge wat met ons gebeur, gebeur gewoonlik wanneer ons alleen is. 
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Niemand het dit met hulle gedeel nie.  Tydens berading vertel mense dinge aan jou wat 
hulle nog nooit aan iemand anders vertel het nie. 
 
Hulle haal diep dinge uit waaroor hulle nog nooit wou dink nie – hulle wou dit nog altyd 
wegsteek – selfs van hulself.  Bid saam met die persoon oor die kneusplek en vra die 
Here om daar te wees tydens die pynlike ondervinding om hom/haar te kalmeer en te 
troos. 

 
Sleutel na innerlike genesing – VERGIFNIS! 

 
Toets 
 

1. Moenie aanhoudend daaraan dink nie. 
2. Moenie daaroor praat nie. 
3. Moenie dit teen hulle gebruik nie. 
 
VERGIFNIS is: 
1. Dit is ‘n WILSBESLUIT. 
2. Maak die seer LOS. 
3. Vervang haat met liefde. 
 
Vra die Heilige Gees om areas waar daar kneusplekke is wat Hy wil genees, uit te wys. 
 
VOORBEELD VAN GEBED: 
 
Vader, U was by _________ gewees deur al haar pyn vanaf haar bevrugting tot vandag 
toe – elke keer wat sy gevrees het, elke vorm van geweld, elke keer wat haar pa en ma 
baklei het, elke keer wat hulle gedrink was.  Here Jesus, ek vra dat U haar aan die 
hand sal neem en terug in haar lewe sal stap na daardie tydperk in haar kinderhuis, in 
die slaapkamers en dat U arms haar ontvou en beskerm soos ‘n skild en dat die LIG 
van U teenwoordigheid haar kinderhuis sal vul. 
 
Here, U weet hoe skaam sy gekry het met die skande en skaamte van armoede.  
Vader, ek vra dat U met haar sal wees op die skoolgrond waar sy son minderwaardig 
gevoel het teenoor haar maatjies, oor haar kleertjies en skoentjies.  Ek vra dat U 
teenwoordigheid haar nou sal omvou in haar kindergemoed en dat U daardie angs en 
skande nou van haar aflig in Jesus Naam. 
 
Here, ek bid vir die tye van mishandeling waar sy stukkend geslaan is deur beide ma 
en pa, die letsels op haar liggaam en die onbillike behandeling wat sy moes verduur.  
Here, ek bid in die Naam van Jesus dat U nou by haar sal wees in daardie situasie 
waar sy net haat ervaar het.  Laat liefde nou daardie pyn wegstreel.  Dankie Jesus. 
 



 87

Vader, nou bid ek vir haar huwelik.  Sy is al deur so baie pyn, tot by die egskeidingshof.  
Ek bid nou vir ‘n wonderwerk Here, dat U al daardie lelike dinge wat gedoen is en 
daardie harde woorde wat gespreek is, dreigemente van selfmoord, ek vra dat U met U 
teenwoordigheid nou sal intree en dat U sal reinig en genees deur U bloed. 
 
Waar haar man ontrou was aan haar, bid ek vir die pyn en verwerping, die rou seer in 
haar binneste, Here, maak haar vry van dit, laat die oppressie en verwerping nou lig en 
gaan in die Naam van Jesus. 
 
Dankie Vader, aan U al die Eer!! 
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GENESING VAN HERINNERINGE  
[Maak dit jou persoonlike gebed.] 
 
Vader, ek dank U vir U Seun Jesus wat aan die kruis gesterf het, nie alleen vir my 
sonde nie, maar ook vir my hartseer (kneusplekke) en vrese.  Ek dank U dat Jesus 
dieselfde is, gister, vandag en vir ewig, en dat Hy wil hê dat ek volkome heel moet 
wees:  liggaam, siel en gees.  Here Jesus, ek vra dat U sal terugstap, elke sekonde van 
my lewe en dat U my sal genees en my heel sal maak.  Ek vra dat U tot in die derde en 
vierde geslag sal teruggaan en die skadelike genetiese verbintenisse sal verbreek. 
 
Jesus, U het my geken nog voor my geboorte.  Dankie dat U daar was toe my lewe 
begin het.  Bevry my asb. van vrees of enige ander negatiewe magte wat aan my in die 
moederskoot oorgedra kon word.  Dankie, Here Jesus, dat U daar was toe ek gebore is, 
en dat U my liefhet.  Sommige is in hierdie wêreld gebore, ongewens en onbemind - 
hulle het soveel verwerping ervaar.  Here Jesus, vul almal, vanaf die eerste oomblik 
met U kosbare liefde. 
 
Here, stap terug deur elke sekonde gedurende daardie eerste jare van my lewe.  
Sommige is van hul ouers geskei deur siekte of dood, ander is in families gebore waar 
hulle nie die nodige liefde ontvang het nie.  Here Jesus, gaan terug en vul elke leemte 
en gee die liefde wat nooit ntvang is nie. Verwyder elke seerplek, elke gevoel van 
verwerping.  Verwyder alle vrese: vrees vir die donker, vrees vir val, vrees vir diere, 
vrees om te verdwaal, ens.  Ek dank U Jesus dat U my bevry en my genees. 
 
Ek bid Here dat U my hand sal vat, teruggaan in tyd en saam met my skool toe sal 
stap.  Somtyds was ek so skaam en bang om die huis te verlaat en nuwe situasies die 
hoof te bied.  Jesus daar was tye dat ek bang was vir mislukking op skool.  Verlos my 
asb. van daardie herinneringe.  Wanneer ‘n onderwyser op my geskel het, of klasmaats 
my seergemaak het, genees asseblief daardie seer.  Sommige vrese het gedurende 
daardie eerste skooljare ontstaan:  vrees om in die openbaar te praat, vrees vir 
mislukking, ens.  Dankie dat U daardie seerplekke genees en my van die vrese bevry.  
Ek dank en prys U. 
 
Here Jesus, ek dank U vir my ma.  Here Jesus, vir hulle wat nie die liefde van ‘n moeder 
geken het nie, vul daardie leemte en gee hulle die nodige liefde.  Ek vra dat U tussen 
my en my ma sal staan en dat U Goddelike liefde tussen ons sal vloei.  Ek vra vergifnis 
vir my ma, vir enige manier waarop ek haar kon seermaak of haar kon gefaal het.  Ek 
vergewe haar vir enige manier waarop sy my sou seermaak of faal. 
 
Here Jesus, dankie vir my pa.  Vir dié wat nie die liefde van 'n aardse vader kon ervaar 
nie, skenk hulle al die liefde wat hulle nooit ontvang het nie. Staan tussen my en my 
pa.  Ek bid dat U Goddelike liefde elke gebroke verhouding sal genees.  Ek vra vergifnis 
vir my pa, vir enige manier waarop ek hom kon seermaak of faal.  Ek vergewe ook my 
pa vir enige wyse waarop hy my kon seermaak of faal. 
 
Ek lig my broers en susters op na U.  Waar daar enige kompetisie, jaloesie of bitterheid 
was, vra ek dat U genesende krag en liefde elke gebroke verhouding sal heel. 
 
Ek vergewe elke broer en suster wat my seergemaak of gefaal het.  Ook vra ek hulle 
vergifnis waar ek hulle seergemaak of gefaal het. 
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Dankie Here, dat u ook daar was gedurende my tienerjare en toe ek in Hoërskool was.  
Daar was nuwe emosies en vrese.  Soos ek elke pynlike herinnering terugroep, vra ek 
dat U die pyn sal verwyder en my genees.  Ek dank U vir U beskermende Hand toe ek 
gevaarlike dinge gedoen het. Verwyder enige gevoel van vernedering, verleentheid, 
skuld, vrees of mislukking.  Sommig is geterg as gevolg van ras, voorkoms, 
liggaamsbou of armoede en is diep gewond.  Wys my dat U my liefgehad het en dat U 
daar was in elke situasie.  Vir die jongmense wat met dwelmmiddels ge-eksperimenteer 
en daardeur hul verstand genewel het, Here Jesus ons bid dat U die skade sal herstel.  
Laat hulle weer helder dink en skenk hulle U genesing.  Laat ook elkeen van hulle besef 
dat U hulle liefhet en dat U die verlede kan uitwis. 
 
Soos elkeen van ons begin het om die huis te verlaat, was daar nuwe vrese, frustrasies 
of hartseer.  Sommige wou verder studeer, maar kon nie.  Ander kon nie studeer in die 
rigting waarvan hulle altyd gedroom het nie en hulle was so teleurgesteld.  Jesus, 
genees elke teleurstelling en al die hartseer. 
 
Dankie dat U daar was toe ons getroud is.  Vir sommige was dit 'n pragtige begin, vir 
ander 'n nagmerrie.  Jesus, verwyder asseblief enige seer.  Ek bid dat U tussen my en 
my maat sal staan en alle seer sal genees.  Ek vra my maat om vergifnis vir die kere 
wat ek hom/haar seergemaak het en ek vergewe hom/haar vir die kere wat hy/sy my 
leed aangedoen het.  Here Jesus, deur U Goddelike liefde, dank ek U dat U elke 
stukkende verhouding herstel en al die seer wegneem.  Waar daar bitterheid en 
eensaamheid was, neem al die negatiewe gevoelens weg.  Genees die diep wonde en 
wis die pynlike herinneringe uit.  Jesus, vul elke maat met U vergifnis, U liefde en U  
genesende krag. 
 
Dankie Here vir my kinders.  Verwyder elke gevoel van mislukking en skuld wat ek as 
ouer het.  Die kere wat ek onoordeelkundig gestraf het, te besitlik was met my liefde of 
woorde van kritiek en woede gespreek het, bid ek dat U enige skade sal herstel.  Ek vra 
hulle vergifnis en vergewe hulle vir die hartseer wat hulle my besorg het. 
 
Here, ek dank U dat U daar was gedurende ongelukke, siekte en operasies. Ek vra dat 
U nou die gruwelikheid, die vrees en herinneringe van die pyn sal wegneem.  Verlos my 
van die trauma wat ek ervaar het.  Dankie dat U daar was in tye van smart, dat U my 
hand geneem en saam met my deur die vallei gestap het.  Dankie dat U die las gelig 
het, die hartseer, pyn en rou weggeneem het.  Dankie dat U my U vreugde en vrede 
geskenk het. 
 
Here Jesus, dankie dat U nou teruggestap het deur elke sekonde van my lewe tot op 
hierdie oomblik.  Dankie dat U my genees het van al my hartseer, vrese, pynlike 
herinneringe, my skuldgevoel en dat U my daarvan verlos het. Dankie dat U my met U 
liefde vul.  Help my om myself lief te hê.  Help my om ander lief te hê.   
 
Bo alles, help my om U lief te hê soos ek moet.  Ek dank U vir U vreugde en vrede wat 
U my skenk.  Dankie, Jesus!  Ek dank U dat U in die donkerste hoekies van my verstand 
ingaan en my reinig.  Dankie dat U my verstand, my emosies en my herinneringe 
genees.  Dankie, Jesus, dat U my weer heel maak.  Ek gee U al die lof en die eer!! 
AMEN. 
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SAMEVATTING 
 

DIE OPBOU VAN VERHOUDINGS 
 

Die mens is geskape na God se beeld.  Hy is geskape as ‘n weerkaatsing van God op 
aarde.  God is ‘n God van kommunikasie, gemeenskap en liefde. 
 
Ons is geskape om met mekaar gemeenskap te hê, lief te hê en te 
kommunikeer.  Ons moet in ons daaglikse lewe God se weerkaatsing 
demonstreer.  (Hoe Hy werklik is). 
 
God wil hê ons moet almal suksesvol wees.  ‘n Suksesvolle persoon is 
een wat liefdevolle verhoudings met ander mense kan geniet, iemand 
wat in guns wandel en dit geniet om ‘n mens te wees. 
 
Die vyand het dit reggekry om ons te isoleer deur vrees, 
wantroue, seerkry, bitterheid en haat.  Ons kan nie tot ons volle 
potensiaal ontwikkel as ons nie in verhoudings met ander mense 
wandel nie. 
 
Geestelike volwassenheid word nie bereik deur kennis te ontvang en op te stoor 
nie.  Geestelike en emosionele volwassenheid word bereik as ons verhoudings 
op ‘n Bybelse manier uitleef soos wat God dit vir ons voorskryf in Sy Woord. 
 
God openbaar Homself deur verhoudings en nie predikers! 
God beveel dat ons mekaar moet liefhê.  Dit het niks met ‘gevoel’ te doen nie – liefde 
is ‘n keuse.  Eienskappe van liefde – 1 Kor 13. 
 
Sommige mense het besluit hulle wil met niemand werklik ‘n verhouding hê nie, omdat 
hulle alreeds baie seergekry het. 
 
Nou het hulle net kennisse en hou almal op ‘n afstand. 
 
Ander het hulself verbind aan slegs een persoon en dit is net so gevaarlik. 
 
Om die liefde van Jesus uit te dra aan andere, moet jy betrokke raak in verhoudings 
met ander mense.  Jesus het nie Homself geïsoleer nie. 
 
Wanneer die persoon homself isoleer, mense wantrou en vrees, dan kan hy nie goeie 
verhoudinge bou nie.  Hy kruip weg agter mure van vrees vir beskerming.  Om uit 
hierdie toestand te kom, vereis dat die persoon ‘n keuse moet maak.  As hy besluit om 
uit te kom, sal hy ‘n paar versperrings ondervind wanneer hy goeie verhoudings 
probeer bou. 
 
Hy moet dit verwag en bereid wees om dit in die oë te kyk.  Hy moet kom tot op die plek 
waar hy verhoudings van liefde en volwassenheid opgebou het in die Liggaam van 
Christus.  Satan sal dit probeer keer met alles wat hy tot sy beskikking het.  Een van die 
moeilikste dinge wat ons as Christene moet deurmaak, is wanneer kinders van die 
Here ons seermaak.  As ons daardie seer ontvang, dan trek ons terug en gaan alleen 
voort.  Dit verhoed dat ons volwasse word. 



 93

Alles wat ons nodig het is beskikbaar in Jesus.  Die volheid van blydskap, ens. – tog 
lewe ons soos emosionele armsaliges.  Al die blydskap wat Jesus ervaar het is daar 
ook vir ons om te beleef!  
 
 
VERSPERRINGS 
 
I  VREES 
 
Vrees gaan jou aandryf totdat jy die probleem in die oë kyk. 
 
Bv. vrees jy gaan die persoon verloor wat jy liefhet, vrees een van jou kinders gaan 
sterf, vrees jy gaan al jou geld verloor, vrees dat jy nooit gaan trou nie, vrees dat jy jou 
werk gaan verloor, ens. 
 
Totdat jy vrees in die oë kyk, gaan dit jou aandryf vir die res van jou lewe. 
 
Sodra jy besluit jy gaan begin bou aan verhoudings,  gaan die vrees wat in jou 
binneste is na die oppervlak kom en jou bedreig.  Vrees is een van die grootste dinge 
wat ons moet oorwin.  Vrees wat jy in die oë staar, is vrees wat jy oorwin. 
 
Vrees sal jou keer om ‘n lewe van oorvloed te leef. 
 
Hoe moet ek vrees oorwin? 
 
1) Neem ‘n definitiewe ferm besluit om uit te kom ten spyte van al jou vrese.  (Dit gee 

geloof ‘n kans om te werk). 
2) Kyk vrees in die oë.  Jy moet in beheer wees – nie die vrees nie. 
 
Vrae:  Sal hierdie ding wat jy so vrees werklik gebeur?  As dit wel gebeur, sal jy dit 
oorleef?  Ja, die Here sal jou deurdra.  Soos wat jy jou vrees in die oë kyk, sal dit sy 
houvas oor jou verloor. 
  
3) Besluit om die prys te betaal ongeag wat dit jou gaan kos.  Staan op God se Woord 

en bly staande.   
 
Ps 118:6  “6 Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my doen?” 
 
Spr 29:25  “25 Die vrees vir die mens span ‘n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, 
sal beskut word.” 
 
 
II  VREES VIR MENSE 
 
Jes 51:12  “Isa 51:12 Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens 
wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? — 
 
Jes 2:22  “22 Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy 
werd!” 
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Jou eiewaarde word bepaal deur ander mense se opinies.  Jy moet gedurig toneelspeel 
om aanvaar te word.  Al word jy aanvaar, is dit nie jyself wat aanvaar word nie, maar 
die beeld wat jy voorhou. 
 
Begin deur uit te reik na ander en sien hulle behoeftes ook raak. 
 
Moenie jouself met ander vergelyk nie. 
 
 
III  NEGATIEWE SELFBEELD  - “Wat dink ander van my?”- 
 
Jy kan nooit jouself wees nie.  Bv. jy is in die teenwoordigheid van iemand wat baie 
geleerd is in musiek.  Nou gee jy voor dat jy ook kennis oor musiek het omdat jy bang is 
die persoon dink jy is onnosel.  As Mozart jou verveel, sê dit!   
 
Spreuke 22:1  “1 ‘n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as 
goud.” 
 
Sien jouself soos wat God jou sien.  Die uiterlike mens is net klei-houers.  Dis die 
inhoud van God se Heerlikheid wat tel.  Ons is net die draers – dit maak nie saak of 
ons lank/kort, vet/maer, geleerd/ongeleerd, mooi/lelik, talentvol/geen talente is of het 
nie.  As jy op die houers fokus, het jy gefaal. 
 
 
IV  VERBEELDING 
 
Jy kan een woord neem en dit heeltemal uit verband ruk – hoe iemand lyk, hoe iemand 
iets doen / nie doen nie. 
 
Jou verbeelding gaan op loop en jy “tel dinge op” / “onderskei” dat hulle nie van jou hou 
nie, hulle beskinder jou, ens. 
 
1. Jy moet jou verbeelding gevange neem (“vain imaginations”). 
 
2 Kor 10:5  “5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die 
kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,” 
   
2. Stel ‘n wag aan oor jou gedagtes.  Weet dat satan jou wil mislei.  Hy spesialiseer in 
misleiding en al is jy hoe geestelik, jy kan nog mislei word. 
3. Weier om jou verbeelding teenoor enige iemand anders te uiter.  Dan word dit ‘n 
werklikheid vir jou.  Werp dit neer. 
4. Laat toe dat tyd eers verloop en dan sal God aan jou die waarheid openbaar. 
 
 
V  EK HOU NIE VAN MENSE NIE 
 
“Ek wil op my eie wees”. 
 
1. Jy moet vir die Here vra om binne in jou die begeerte te plaas vir verhoudings, begin 
om jou hart oop te maak en mense te vertrou.  Liefde is ‘n aksie. 
2. Kry iemand wat in dieselfde area ‘n probleem het en soos wat jy hulle bedien, vind 
genesing ook in jou plaas. 
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Om mense lief te hê, is ‘n keuse.  Deel jouself met ander – gee jou tyd. 
3. Moet nooit mense verwerp wat jou verwerp nie.  Onthou:  soos wat jy na ander 
uitreik, sal daar diegene wees wat jou verwerp.  Dan staan jy by ‘n kruispad:  Of jy wil 
kwaad met kwaad vergeld en verwerp die persoon (verwerping = haat);  Of jy kies om 
hulle lief te hê, dan is jy die volwasse een – genesing kan dan deur jou vloei na hulle 
toe. 
 
 
VI  KOMMUNIKASIE-GEBREK 
 
Om te kommunikeer beteken om te sê hoe jy werklik voel. 
 
As jy dit moeilik vind om met mense te kommunikeer, praat met die Here (Psalms) soos 
wat jy nog nooit met ander kon praat nie. 
 
 
VII  WANTROUE TEENOOR MENSE 
 
Jy moet die vrees om verraai te word, onderdruk.  Sommige mense sal jou verraai, 
maar onthou dat Jesus ook verraai is.  Soos wat jy diegene vergewe, word jy net 
sterker en meer volwasse. 
 
 
VIII  BESITLIKHEID 
 
Die sleutel vir die lewe van ‘n Christen is:  Wees ‘n gewer en nie ‘n ontvanger nie.  
Moenie selfgesentreerd wees nie. 
 
Bid elke dag dat die Here jou ‘n seën vir ander sal maak, ‘n oase van verkwikking. 
 
(“Barnabus – Seun van bemoediging”) 
 
 
GEVOLGTREKKING 
 
God wil hê dat jy vry moet wees om Hom en ander lief te hê. 
 
Emosionele genesing en geestelike groei is afhanklik van verhoudings. 
 
Geestelike volwassenheid is nie afhanklik van die hoeveelheid kennis wat jy besit nie, 
maar hoeveel liefde jy besit in jou eenwording met die Liggaam van Christus. 
 
Ons word volmaak deur liefde soos wat ons genesing ervaar, dan kan Sy Liefde deur 
ons vloei om ons EEN te maak.  Soos wat ons aan mekaar gekoppel word, kan Sy 
Bloed deur ons vloei wat Liefde, Lewe en Genesing voortbring. 
 
Ons is afhanklik van mekaar om volwasse te word in Christus. 
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WOEDE HANTERING 
 
DEEL I: 
 
Onthou, as ouer besit jy die grootste invloed oor jou kinders, goed of 
sleg. 
Die faktor wat die meeste invloed oor hulle het, is die manier waarop 
jy jou woede hanteer.  Hierdie manier affekteer jou kinders se: 
1. selfrespek; 
2. sin van identiteit; 
3. vermoë om met ander mense te verkeer; 
4. beskouings van die wêreld; 
5. vermoë om spanning te hanteer en in die samelewing te 
funksioneer. 
 
Indien jy nie jou woede reg hanteer nie, kan jy veroorsaak dat jou kinders gesindhede 
ontwikkel van: 
1. passief-aggressief; 
2. anti-outoriteit; 
3. self-verydelend. 
 
Wanneer jy egter jou woede op ‘n volwasse wyse hanteer, bied jy jou kinders een van 
die mees wonderlike omgee-gawes wat daar bestaan – ‘n werklike voorbeeld wat hulle 
sal help om op te groei tot hul eie volwassenheid, sonder die beproewinge waarmee so 
baie volwassenes vandag worstel. 
 
Dit is wonderlik om te sien hoedat jou kinders ontwikkel in konsensieuse, energieke, 
gemotiveerde en gewilde volwassenes, maar hierdie proses neem tyd. 
 
Die manier waarop jy jou woede hanteer, sal ‘n geweldige invloed uitoefen op hoe goed 
en hoe vinnig jou kinders sal ontwikkel. 
 
Die rede waarom ouerlike bestuur van woede so belangrik is, is dat kinders van 
alle ouderdomme uiters sensitief is vir hul ouers se woede.  Dit is vir hulle 
onmoontlik om dit af te skud of sommer ligtelik op te neem.  Selfs net een 
insident van woede wat nie reg hanteer is nie, sal uiterste pyn veroorsaak, net 
soos die volwasse hantering van woede die liefde tussen ouers en kinders kan 
verdiep. 
 
Elke dag het jy ‘n keuse oor hoe om jou emosies te hanteer in verhouding met jou 
kinders.  Indien jy op ‘n volwasse manier optree, sal jy jou bande in die gesin verstewig. 
 
Soos ons almal weet, kan ons bedoelings goed wees aangaande ons emosionele 
reaksies maar ons word maklik onkant gevang deur ‘n onverwagte verandering in 
gebeure. 
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TEGNIEKE OM WOEDE TE BESTUUR 
 
Almal word gereeld kwaad.  Dus, die vraag is nie of jy gaan kwaad 
word nie, maar hoedat jy hierdie emosie gaan bestuur wanneer dit 
gebeur! 
 
Die volgende voorstelle om jou gevoelens van woede te hanteer, 
sal jou met jou jong, volwasse kinders help, en ook op ander 
gebiede van die lewe. 
 
1. Neem verantwoordelikheid 
 
Die eerste stap in die bestuur van woede is ‘n gewilligheid om verantwoordelikheid 
daarvoor te neem.  Dit is so maklik om iemand (of iets) te blameer vir jou woede, en om 
die persoon dan verantwoordelik te hou vir dit wat die woede jou “laat” doen of sê het. 
Ongelukkig gebruik baie mense hul woede as ‘n verskoning vir wat hulle ookal wil 
regverdig.  Bewustelik of onbewustelik, soek hulle redes om kwaad te word, sodat hulle 
hul eie verkeerde optrede kan verskoon. 
 
Voordat jy verantwoordelikheid vir jou woede kan neem moet jy dit eers identifiseer.  
Ons sien dikwels mense wat jaloers, gefrustreerd of seergemaak voel, en nie daarvan 
bewus is dat woede die basis van daardie gevoelens is nie.  Alhoewel hierdie mense 
nie bewus mag wees van hul woede nie, voel hul kinders minder respek teenoor hulle.  
Maar indien die ouers die woede identifiseer, is hulle in staat om dit ‘n naam te gee en 
te erken, “ek is kwaad.”  Slegs dan kan hulle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. 
 
Om ‘n kind te blameer vir jou woede is self-verydelend.  Dit is ook gevaarlik, omdat jy 
haar/hom natuurlik sal blameer vir ander woede-gevalle wat veroorsaak word deur 
heeltemal ander situasies. 
 
Bv., jy het dalk ‘n onopgeloste argument by die werk gehad waarvan jy “vergeet” het. 
Wanneer jy by die huis kom, ontstel jou kind se gedrag jou.  Indien jy haar/hom 
blameer vir jou woede, kan jy hom/haar net sowel blameer vir jou vroeëre probleem by 
die werk.  Dit bring jou by die punt waar jy opgehoopte woede op jou kind uithaal.  
Hierdie geneigdheid om woede op iemand uit te haal, is ‘n algemene probleem wat 
meeste ouers ondervind wanneer ‘n kind vanuit ‘n afhanklike posisie na ‘n meer self-
voorsienende posisie beweeg. 
 
2. Onthou die woede. 
 
Omdat jy nie trots voel op jouself wanneer jou woede buite beheer raak nie, is dit 
maklik om te “vergeet” wat gebeur het.  Dit is noodsaaklik om te onthou hoe jy opgetree 
het, of jy sal later geneig wees om jou woede op iemand anders te verplaas, of dit 
oormatig onderdruk en dan passief-aggressief word. 
Dus, wanneer jou gevoelens ’n bietjie bedaar het, herroep dit.  Onthou jou optrede en 
hul impak op ander, al is dit baie pynlik vir jou. 
 
Die beste manier om die woede te hanteer, is verbaal, aangenaam en direk met die 
persoon teenoor wie jy die woede ervaar.  Indien moontlik, sal jy na versoening en ‘n 
groter begrip tussen julle wil beweeg. 
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3. Gebruik Self-gesprek. 
 
Wanneer jy voel jy is besig om beheer te verloor, sê  iets soos:  “Ek verloor beheer.  Ek 
wil nie ‘n pop maak van myself en iets sê waaroor ek later sal spyt wees en verskoning 
sal moet maak nie.  Ek moet liewer nou dadelik bedaar!”  “Ek wil nie hê my kinders 
moet ontwikkel in onverantwoordelike mense nie.  Ek moet ‘n goeie rolmodel wees.” 
 
4. Vra Vergifnis 
 

Indien jy iets gesê of gedoen het waaroor jy spyt is, het jy ‘n uitstekende 
geleentheid om die goeie voort te bring uit ‘n slegte ervaring.  Hierdie 

eenvoudige, maar moeilike taak om jou kind se vergifnis te vra, plaas 
jou verhouding terug op ‘n liefdevolle basis.  Ten spyte van die 

onmiddellike reaksie, verhoog hierdie daad jou kind se respek vir 
jou en leer hom die noodsaaklikheid van vergifnis aan ander en 
jouself. 
 

 
 
 
DEEL II: 
 
HOE OM JOU WOEDE TE HANTEER 
 
Ons kan ons woede op ‘n produktiewe manier verwerk.  Hier volg die vyf stappe om 
vanuit woede, oor te beweeg na positiewe, liefdevolle aksie. 
 
1. Erken bewustelik aan jouself dat jy kwaad is. 
Sê die woorde hardop.  “Ek is kwaad hieroor!  Wat gaan ek nou doen?”  So ‘n 
verklaring maak jou bewus van jou eie woede en help jou ook om beide jou woede en 
die aksie wat jy gaan neem, te herken.  Jy het die platform voorberei om rede te voeg 
by jou woede. 
 
2. Weerhou jou onmiddellike reaksie. 
Vermy die algemene, maar afbrekende reaksies:  (1)  verbale of fisiese ontlading; of 
die teenoorgestelde, (2)  onttrekking en stilte.  Weier om daardie reaksie te kies wat 
jy altyd gekies het wanneer jy kwaad geword het.  Deur te wag kan jou help om te 
vermy om beide dinge te doen en te sê wat jy nie bedoel nie, en later daaroor spyt 
wees. 
 
3. Bepaal die fokus van jou woede. 
Watter woorde of aksies van die ander persoon het jou woede veroorsaak?  Wat ookal 
die oorsaak van jou woede, lokaliseer dit.  Indien die ander persoon werklik verkeerd 
teenoor jou opgetree het, identifiseer daardie persoon se sonde.  Hoe het hy/sy 
verkeerdelik teenoor jou opgetree?  Bepaal dan hoe ernstig dit is.  Soms is dit maar 
klein dingetjies, en soms is dit groot goed.  Deur die erns daarvan te bepaal, kan jou 
reaksie affekteer. 
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4. Analiseer jou opsies. 
Kennelik behoort die reaksie positief en liefdevol te wees.  Vra jouself af, “Het die 
reaksie wat ek oorweeg enige potensiaal om met die verkeerde optrede te handel en 
die verhouding te bevorder?  Is dit die beste vir die persoon vir wie ek kwaad is?”  Die 
twee mees opbouende opsies is (1) om die persoon in liefde te konfronteer en/of (2) 
bewustelik te besluit om die saak oor te sien. 
 
5. Neem konstruktiewe aksie. 
Indien jy kies om “die saak te laat vaar”, sê dit dan vir God.  In gebed moet jy jou woede 
bely asook jou gewilligheid om die persoon oor te gee aan ‘n Regverdige en 
Noukeurige God.  Gee dan jou woede vir Hom.  Indien jy kies om die persoon in liefde 
te konfronteer, doen dit sagkens.  Luister na enige verduideliking;  dit kan jou ‘n ander 
perspektief gee op die persoon se optredes en intensies.  Indien die persoon erken dat 
wat hy/sy gedoen het, verkeerd was, en jou om vergifnis vra, gee dit. 
 
 
DEFINITIEWE,  VERSUS VERDRAAIDE WOEDE 
 
Om verdraaide woede te herken en daarmee af te reken, is noodsaaklik. Definitiewe 
woede is geldig, maar verdraaide woede nie en moet anders hanteer word.  Die 
verskille tussen definitiewe en verdraaide woede is meer as bloot in definisies.  Die 
volgende tabel toon verskeie maniere hoedat die twee soorte woedes verskil. 
 
   DEFINITIEWE WOEDE   VERDRAAIDE WOEDE 
 
Definisie  Woede jeens enige soort  Woede jeens ‘n waargeneemde  
   misstap: mishandeling,  misstap; die waarneming is on- 
   onregverdigheid,   akkuraat – geen misstap het 
   verbreking van wette  plaasgevind nie 
  
 
Algemene Oortreding van reëls/wette  Lewelose voorwerp (soos papwiel), 
Oorsake  of morele waardes   mense wat ons seermaak of in die 
        verleentheid bring, stres, moegheid, 
        onrealistiese verwagtinge. 
 
Maniere om Wees gereed om ja te antwoord Gevoelens van frustrasie of teleur- 
Te Herken op twee vrae: (1) Is daar ‘n  stelling blaas die woede aan. 
   misstap begaan? (2)  Beskik ek 
   beslis oor al die feite? 
 
Behoorlike Kies om of die persoon in liefde Stop die woede, en verkry inligting  
Reaksies te konfronteer of besluit om dit oor hoe om jou woede te verwerk. 
   oor te sien. 
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VERWERK JOU VERDRAAIDE WOEDE 
 
Net soos definitiewe woede, moet verdraaide woede ten volle verwerk word sodat die 
woede nie opbou tot ‘n wrok nie.  Die benadering verskil ietwat van dié van definitiewe 
woede.  In beide soorte woedes egter, is jou doel dieselfde:  om konstruktiewe, i.p.v. 
afbrekende metodes te vind om die woede te verwerk. 
 
Daar is vier stappe hoe om moontlike verdraaide woede te hanteer. 
 
1. Deel inligting. 
Vertel die ander persoon van jou kwelling op ‘n nie-veroordelende manier, en vra vir ‘n 
geleentheid om daaroor te mag praat.  Maak seker dat jy op die saak fokus wat jou 
gevoelens gestimuleer het, en nie op die persoon nie. 
 
2. Kry al die feite. 
Wanneer jy die feite behoorlik bymekaar gemaak het, kan jy vasstel of jou woede 
definitief of eintlik maar verdraai is. 
 
3. Onderhandel vir begrip 
Gee uitdrukking aan jou worsteling op ‘n nie-bedreigende manier en versoek begrip.  
Luister dan na die ander persoon se reaksie.  Hierdie tweeledige proses help jou om 
die ander persoon se aksies te verstaan, en op sy beurt kan hy weer jou gevoelens 
verstaan.  Dit vereis openhartige en eerlike gesprekvoering. 
 
4. Vra vir verandering. 
Hierdie finale stap is opsioneel, maar dit kan lei tot ‘n groot vermindering van die 
irriterende optredes wat woede stimuleer.  Baie mense sal goed reageer op so ‘n 
versoek, solank jy dit nie afdwing of manipuleer nie.  ‘n Algemene, positiewe 
verhouding met die ander persoon sal hulle meer gewillig maak om gehoor te gee aan 
so ‘n versoek. 
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VERSIGTIG, MOENIE INPLOF NIE! 
 
Alhoewel ontploffende reaksies op woede meer dramaties (en dus meer opmerklik) 
is, is inploffende reaksies meer algemeen.  In teenstelling met wat baie glo, kan 
inploffende reaksies meer afbrekend wees as ontploffende reaksies.  Hier is ‘n 
opsomming van die impak van inploffende woede. 
 
 
Aard van Inploffende Woede  Innerlike woede waaraan nooit uitdrukking 
       gegee word nie. 
 
Motivering     Vrees vir konfrontasie;  glo dat die voel 
       van woede of uitdrukking gee daaraan, 
       verkeerd is. 
 
Simptome     Ontkenning dat jy kwaad is; onttrekking 
       vanaf die ander persoon. 
 
Algemene stellings    “Ek is nie kwaad nie, net gefrustreerd.” 
       “Ek is nie kwaad nie, net teleurgesteld.” 
 
Gevolge      Passief-aggressiewe gedrag; herleide 
       woede na iemand anders; fisiologiese en 
       psigologiese stres, kan lei tot wrokke, 
       bitterheid en haat, of selfs tot ‘n ont- 
       ploffing in die vorm van geweld. 
 
 
III. HERKEN EN PROSESSEER  LANGTERMYN WOEDE 
 
Wanneer woede oor jare aankom, kan die gevolge krities wees, en die mens of 
fisiologies of emosioneel aantas.  Daar is minstens vier en soms soveel as ses stappe 
hoe om langtermyn woede te verwerk. 
 
1. Maak ‘n lys van misstappe wat teen jou begaan is deur die jare. 
 
2. Kyk na die lys en vra jouself,  “Hoe het ek my woede oor hierdie gebeurtenis 

verwerk?”  Dit sal jou help om enige onverwerkte woede te identifiseer.  Onthou, 
maak nie saak hoe lank gelede hierdie gebeurtenis plaasgevind het nie, dit is nooit 
te laat om met onverwerkte woede af te reken nie. 

 
3. Gee jou woede vir God en dank Hom dat Hy regverdiglik en liefdevol sal handel 

met diegene wie misstappe teen jou begaan het.  Neem hierdie stap ook m.b.t. 
diegene wat selfs nie meer leef of beskikbaar is vir versoening nie. 

 
4. Vir diegene wat nog leef, moet jy besluit of jy versoening wil bewerkstellig of die 

“saak laat vaar”.  Indien jy kies om die misstap te laat vaar en oor te sien, gee 
uitdrukking hieraan tot God.  In gebed moet jy jou woede bely en jou gewilligheid om 
die persoon oor te gee aan ‘n Regverdige en Noukeurige God.  Gee dan jou woede 
oor aan Hom. 
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Indien jy besluit om voort te gaan met versoening, sal ek stap 5 aanbeveel.  Bring ‘n 
meelewende derde party saam na die ontmoeting.  Neem bv. ‘n betroubare pastoor, 
berader of vriend na jou ontmoeting.  Die derde party kan optree as ‘n bemiddelaar of 
fasiliteerder gedurende die dispuut, kan herken wanneer die gesprek van die punt 
afdwaal en die twee help terugkeer na die hoofsaak, en, as ‘n getuie, beide partye 
herinner aan die belangrikheid en dringendheid van so ‘n versoening. 
 
Met versoening, moet ook na ‘n sesde stap aanbeweeg word.  Vra vergifnis.  
Versoening het feitlik altyd vergifnis nodig, gewoonlik deur jouself, maar soms ook van 
die ander party wie jy dalk onbewustelik aanstoot gegee het. 
 
 
IV  DIE PAD NA VERGIFNIS 
 
Wanneer iemand jou woede veroorsaak het, en daardie woede is geldig, gebaseer op 
‘n ware oortreding, kan versoening plaasvind deur vergifnis.  Die pad na vergifnis het 
drie merkers. 
 
1. Bestraf die persoon wat aanstoot gee, d.w.s., bring die saak van aanstoot onder 
die persoon se aandag.  Die bestraffing behoort in liefde gegee te word, met die hoop 
en gewilligheid dat vergifnis daaruit sal vloei.  Gee die bestraffing slegs nadat jy 
emosioneel tot bedaring gekom het. 
 
2. Wag dat die persoon sy misstap bely.  Hy/sy moet bely.  Hierdie belydenis sluit in 
‘n bekentenis dat die aksie verkeerd was en ‘n begeerte moet uitgespreek word om 
weg te draai daarvan sodat dieselfde misstap nie in die toekoms weer begaan word nie.  
Wanneer die individu dit doen, het Jesus gesê, moet ons die persoon ook vergewe. 
 
3. Besef dat sommige van die resultate van die sonde sal agterbly, selfs wanneer 
vergifnis plaasgevind en die verhouding herstel is.  Die verhouding kan tyd nodig hê om 
te genees, veral wanneer vertroue verbreek is.  Besef dat jy in staat mag wees om die 
persoon te help om geleidelik na ‘n sterker verhouding te beweeg, maar jy mag dalk nie 
die gevolge heeltemal uitwis nie.  In sommige gevalle is daar blywende sosiale, 
emosionele of fisiese gevolge.  Saam met jou emosies nadat jy vergewe het, mag dalk 
teleurstelling of selfs woede agterbly, elke keer as jy weer aan die saak dink. 
 
Onthou bloot dat vergifnis nie ‘n gevoel is nie;  dit is ‘n voortdurende 
toewyding om die persoon te aanvaar ten spyte van wat hy of sy 
gedoen het.  Gaan voort om te vergewe wanneer sulke gevoelens na 
vore kom. 
 
 
V  HANDEL MET WOEDE TEENOOR JOU EGGENOOT 
 
Hier volg ses stappe hoe om met die woede wat jy teenoor jou eggenoot voel, af te 
reken.  Meeste van hierdie ses stappe behoort in plek te wees voordat die woede kom, 
sodat, wanneer dit plaasvind, ‘n vooraf besliste plan kan help om die bespreking te 
kalmeer en rigting te gee. 
 
1. Erken die realiteit van woede.  Of jou woede nou regmatig is, definitiewe woede is 
of verdraaide woede, moenie jouself veroordeel wanneer jy woede ervaar nie.  Herken 
dit en erken dit, terwyl jy onthou dat woede op sigself, nie sonde is nie. 
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2. Besluit saam om jul woede teenoor mekaar te erken.  Gee duidelik uitdrukking 
aan jou gevoel van woede wanneer dit na vore kom;  moenie dat jou eggenoot moet 
raai n.a.v. jou gedrag nie.  Beide jy en jou eggenoot verdien om te weet wanneer die 
ander een kwaad is en waaroor hy/sy kwaad is. 
 
3. Besluit saam dat verbale of fisiese ontploffings teenoor die ander persoon nie 
paslike reaksies op woede moet wees nie.  Watter soort ontploffing ookal, sal altyd 
dinge erger maak. 
 
4. Besluit saam om ‘n verduideliking te soek voordat ‘n oordeel gevel word.  
Onthou dat jou eerste indruk altyd tentatief is;  by tye sal dit verkeerd wees.  Dit is 
maklik om die woorde en aksies van jou eggenoot verkeerd te vertolk, dus moet jy jou 
maat se perspektief probeer insien.  Hy/sy mag dalk waardevolle, vermiste inligting 
voorsien wat jou begrip van die hele saak kan verander. 
 
5. Besluit saam om ‘n oplossing te soek.  Met meer inligting van jou eggenoot en die 
groter perspektief daarmee saam, is jy gereed om ‘n bevredigende oplossing vir albei 
van julle te soek.  Om die gevoelens van woede op te los, mag dalk vereis dat jy die 
persoon se belydenis en erkentenis soek – indien die misstap geldig en definitief was – 
of herken jou woede as ongeldig en miskien selfsugtig – indien die woede verdraai is.  
Dit mag selfs belydenis vereis en die vra van vergifnis van jou kant indien die misstap 
van jou kant is.  Wat ookal die oorsaak, werk in die rigting van ‘n versoening tussen die 
twee van julle. 
 
6. Besluit saam om jul liefde vir mekaar te bevestig.  Nadat die woede opgelos is, 
verklaar verbaal jul liefde vir mekaar. 
 
 
VI  LEER JOU KINDERS OM MET GEVOELENS VAN WOEDE AF TE REKEN 
 
Daar is drie primêre metodes waarmee ons ons kinders kan leer hoe om hul woede 
positief te kan hanteer.  Die drie metodes word genoem in volgorde van belangrikheid, 
alhoewel almal belangrik is. 
 
1. Modelleer behoorlike gedrag. 
Kinders sal die gedrag en reaksies wat hulle by hul ouers waarneem, nadoen.  Kinders 
sal net so op woede reageer soos die ouer wie se persoonlikheid die naaste aan hulle 
s’n is, dit doen.  Indien ‘n ouer afbrekende patrone het, kan hy/sy nuwe, gesonder 
reaksies op woede aanleer.  Wanneer kinders in hul ouers werklike positiewe 
veranderinge jeens woede waarneem, verhoog dit hul gevoel van sekuriteit en dit sal ‘n 
positiewe impak begin uitoefen op hul eie woede-hantering. 
 
2. Neem ‘n aktiewe rol op om die kinders te lei deur hul eie woede episodes. 
Begin by die kind se huidige vlak van ontwikkeling en help hom om groeiende stappe te 
neem.  Maak seker dat jy luister na die kind, sodat jy goed kan verstaan wat dink hy  is 
onregverdig of verkeerd.  As ouer het jy die finale woord op wat gedoen sal word, maar 
jou kind het ook nodig om te voel dat jy dink sy gevoelens en idees is belangrik.  Wees 
versigtig om nie toe te laat dat die kind se gedrag jou woede aanroer sodat jy op ‘n ewe 
afbrekende manier teenoor hom reageer nie.  Elke woede ervaring bied die ouer ‘n 
geleentheid om die kind deur hierdie woede episode te begelei, te handel met die sake 
ter sprake,  en ‘n oplossing te vind. 
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3. Gee onderrig. 
Jou onderrig moet gewortel wees in die grond van onvoorwaardelike liefde, positiewe 
modellering en liefdevolle leiding. 
 
 
VII  WANNEER JY KWAAD IS VIR GOD 
 
Woede is die normale, menslike reaksie wanneer ons te doen kry met wat ons ervaar 
as onregverdig.  Wanneer ‘n situasie groot pyn meebring en jy glo God kon dit 
afgeweer het, is dit dikwels natuurlik om te voel dat God jou onregverdig behandel het.  
Jy ervaar dus woede teenoor God.  Dit is verdraaide woede (gebaseer op ‘n 
waargeneemde onreg), maar is nog steeds woede.  
Hoe hanteer mens hierdie woede jeens God?  Daar is drie vlakke waarop 
verantwoordelik gehandel kan word met sulke woede. 
 
1. Neem jou woede na God. 
Jy kan vry voel om jou waarneming van dinge aan God te vertel.  Jy sal nie “Sy 
gevoelens seermaak nie”, Hom ook nie kwaad maak nie.  God is ons meelewende 
Vader en wil graag ons klagtes aanhoor.  Terselfdertyd is Hy ook die soewereine God 
wat niks verkeerd sal doen nie.  Hy wil ons óf help om Sy perspektief te verstaan op 
hierdie huidige situasie waarin jy jou bevind, óf Hy sal ons bloot vra om Hom te vertrou 
(soos bv. met Job). 
 
2. Luister na God se boodskap. 
Nadat ons ons eerlike sorge aan God oorgedra het, is ons in ‘n posisie om te luister na 
Sy “stille fluistering” aan ons.  Dit kom soms deur ‘n betroubare Christenvriend, ‘n 
pastoor se boodskap, of ‘n Christelike boek, geskryf deur ‘n gelowige wat ‘n soortgelyke 
pad as ons gestap het.  Ander kere sal Sy doel of bloot Sy vrede kom deur die woorde 
van ‘n ou liedjie, ‘n kontemporêre koortjie, of in jou persoonlike stiltetyd met die Woord.  
Wanneer ookal God praat, sal jy weet dit is Sy stem indien die boodskap wat jy 
ontvang, saamstem met die Skrif. 
 
3. Meld aan vir verdere diens. 
Solank ons lewe is God nie klaar met ons nie.  Ons sal bruikbare werktuie wees, 
gereed vir die Meester se goeie planne. 
 
 
VII  WANNEER JY KWAAD IS VIR JOUSELF 
 
Of die bron van persoonlike woede nou ‘n werklike of waargeneemde misstap is, moet 
ons leer om persoonlike woede konstruktief te prosesseer.  Ontploffende of inploffende 
reaksies is nie opbouend nie.  Hier is vyf gesonde stappe om met woede teenoor 
jouself te handel. 
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1. Erken jou woede. 
Erken dit aan jouself en selfs teenoor iemand anders.  As jy wil, skryf dit neer.  Sê dit 
hardop aan jouself en sê dit in gebed aan God. 
 
2. Ondersoek jou woede. 
Stel vas of die woede definitief of verdraai is.  Definitiewe woede is gebaseer op 
werklike misstappe waarmee gedeel moet word, terwyl verdraaide woede onegte skuld, 
skaamte en vernedering kan veroorsaak. 
 
3. Bely misstappe voor God en aanvaar Sy vergifnis. 
Wanneer woede teenoor jouself kom vanuit jou eie sonde, is die toepaslike reaksie ‘n 
belydenis voor God en aanvaarding van Sy vergifnis.  (Lees 1 Johannes 1:9).  Indien 
jou misstap iemand anders seergemaak het, behoort ons hierdie misstap voor 
hom/haar te bely en vergifnis te vra. 
 
4. Kies om jouself te vergewe. 
Ons ervaar pyn a.g.v. ons misstap.  Wanneer ons egter ons sonde voor God bely en Sy 
vergifnis ontvang het, moet ons onsself vergewe.  Daar is niks positiefs daarin om 
onsself af te kraak deur ontploffend of inploffend te wees nie.  Sulke gedrag is 
afbrekend en dus ‘n sondige reaksie op ons woede.  Ook dit moet bely word voor God 
in gebed en toelaat dat God die Getuie is van ons self-vergifnis. 
 
5. Fokus op positiewe aksies. 
Leer uit jou foute;  neem positiewe stappe om te verseker dat die misstap nie weer 
begaan word nie. 
 
 
IX  HOE OM TE REAGEER TEENOOR IEMAND WAT KWAAD IS 
 
Die volgende sewe stappe kan gevolg word in reaksie op ‘n persoon wat kwaad is om 
hom/haar te help kalmeer, kalm te hou, en die nodige begrip in te bring om hierdie 
persoon te help om sy woede op ‘n gesonde manier te hanteer. 
 
1. Luister na die persoon.  Die beste ding wat jy vir ‘n persoon wat kwaad is kan 
doen, is om na sy storie te luister.  Terwyl jy luister, bepaal jy die omvang van sy woede 
en jy kry ‘n paar basiese punte bymekaar van die persoon se storie bymekaar. 
 
2. Luister na die persoon.  Nadat jy sy storie aangehoor het, vra hom om dit te 
herhaal.  Deur dit te doen, kom hy agter dat jy hom ernstig opneem, dat jy werklik 
probeer verstaan wat gebeur het.  Die persoon ervaar ook dat jy nie sy woede 
veroordeel nie. 
 
3. Luister na die persoon.  Nadat jy ‘n tweede keer geluister het, vra addisionele vrae 
om die situasie duidelik te verstaan.  Dit neem minstens drie rondtes van luister, soms 
vier, vir die persoon om al sy/haar kwellings te verwoord. 
 
4. Probeer die persoon wat kwaad is, se posisie verstaan.  Terwyl jy probeer 
verstaan wat die persoon se woede gestimuleer het, vra jouself af, “Sou ek ook kwaad 
geword het in dieselfde situasie?”  Probeer identifiseer met die persoon deur jouself te 
visualiseer in dieselfde ervaring wat die ander een gehad het. 
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5. Gee uitdrukking aan die persoon dat jy die situasie verstaan.  Jou verklaring van 
begrip behoort meelewend en met empatie uitgespreek te word.  Selfs al het die 
persoon sommige feite verkeerd beet, moenie dadelik probeer verander daaraan of met 
hom verskil nie;  dit kan wag vir later.  Bevestig liewer die persoon se gevoelens van 
woede. 
 
6. Deel addisionele inligting wat lig mag werp op die onderwerp.  Wanneer jy op 
hierdie punt sulke inligting aanbied, gee jy nie aanstoot nie.  Jy help die ander persoon 
sodat sy woede bedaar en ook moontlik te besef dat jy hom nie kwaad aangedoen het 
nie. 
 
7. Bely enige misstappe en voer restitusie uit.  Indien jy besef dat die persoon wat 
kwaad is se woede definitief is; d.i. dat jy wel ‘n misstap teen hom gepleeg het, het 
die tyd aangebreek vir jou belydenis sowel as om pogings aan te wend om dit wat jy 
verkeerd gedoen het, reg te stel. 
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VERHOUDINGS – HOE DIT WERK 
 

A.        
 

 
 
 
 
 
 

B.                                                                                 
   

  
  
                                                                     
                                                          
 
 
 
 
 
C.                                                  
 
                                                               
 
 
   
 
 
 
D.      
“As jy net sal …..”                                           “Klim net van jou perdjie af!” 
 

 
 
                                                            
  
 
 
 
                  EENSAAM                     EENSAAM 

                       
Spreuke 27:17  “Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.” 
 

SY 

Hoe nader hulle aan mekaar beweeg,  
dink die een dat die ander al die foute het,  
en hy/sy is perfek! 

HY/SY 

Ras,  
kultuur,  

nasionaliteit, geloof, 
vorming deur ouers, 
struweling tussen  
boeties en sussies, 
wonde, vrese, oordele, 
vermoëns, mislukkings,  
sukses, drome,  
moets en  
moenies 

JANNIE SANNIE 

Sannie en Jannie voor die kansel –  
dink hulle pas presies bymekaar.                                
 
Ideale beeld van mekaar. 
 

 
Vriendinne 
Telefoon 
Inkopies 
 
Kinders 
Stokperdjies 

 
Etes 
Gholf 
Werk laat 
 
TV 
Koerante 
 

I.p.v. dat albei besef dat 
hulle nie volmaak is nie, 
onttrek hulle weens die 
seerkry en bou ‘n muur 
om hulself te beskerm. 
 

M
 U

 U
 R

 

HY 
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E.                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
(As God nie toegelaat word om met die negatiewe dinge in die hart te werk nie, dan sal 
‘n tweede huwelik dieselfde gevolge hê). 
 
F. 
 
Daar is net EEN antwoord vir enige verhouding:  verruil die skeidsmuur vir die Kruis van 
Jesus. 
Bely mekaar julle misdade. 
 
 
 
                                                                    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verhoed dat eise gestel word aan mekaar. 
“Here, wat is daar in my wat moet verander om soos Jesus te wees?” 
 
Al is dit net die een wat wil verander in die Here, is die belofte nog steeds dat die 
ongelowige geheilig word deur die gelowige.  1 Kor 7:14. 
 
Die patroon word gebreek wanneer die eie-ek sterf sodat Christus deur ons kan lewe! 
 
 
 
 
 
 
 

SY 

“Die huwelik voel nie goed nie – ek is 
met die verkeerde persoon getroud – 
God het ons nie bymekaar gevoeg nie.” 
 
Een of albei begin soek na die “ideale 
maat” wat hom/haar kan aanvul. 
 

Perfek 

M
 U

 U
 R

 

Verwerp 

ID
EA

A
L 

HY 
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VERHOUDINGS 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

                                                                                                           
   
 
 
 
 
HOE MAAK ONS TOE VIR MEKAAR? 
 
 Harde woorde word gespreek 
 
 Verkleinering van ‘n ander se opinie 
 
 Onwillig om te erken dat jy verkeerd is 
 
 Neem mense vanselfsprekend aan 
 
 Maak grappies / sarkastiese opmerkings ten koste van ander persoon 
 
 Wantroue 
 
 Forseer iemand om iets te doen waaroor hy ongemaklik voel 
 
 Om ongeskik te wees teenoor daardie persoon voor ander 
 
 Om die persoon se opregte behoeftes te beskou as onbelangrik. 
 
HOE WEET EK DAT IEMAND SE GEES VIR MY TOE IS? 
 
1. ‘n Gevoel van spanning tussen julle en jy kan dit nie wegredeneer nie. 
 
2. Altyd reg om te argumenteer of weier om enige iets te bespreek.  Sal jou vermy, 
nooit advies vra nie of jou kritiseer om enige rede. 
 
3. Verlies aan fisiese intimiteit.  Soentjies, drukkies – vergeet dit!!  Romantiese 
gevoelens verdwyn. 
 
4. Negatiewe nie-verbale tekens.  Gesigsuitdrukkings is negatief, maak kamerdeur toe, 
wil chronies privaat wees, draai rug op jou terwyl jy praat, wil nie by die huis wees nie, 
wil nie alleen met jou wees nie. 
 

 
GEES 

SIEL 

LIGGAAM 

Oop hand na 
mekaar toe. 

 

Harte toe vir 
mekaar. 
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HOE OM ‘N TOE GEES WEER OOP TE MAAK 
 
1. Verander en word sag en teer met die persoon. 
 
Spreuke 15:1  “1 ‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar ‘n krenkende woord 
laat die toorn opkom.” 
 
2. Probeer om soveel as moontlik te verstaan wat die ander persoon deurgegaan het.  
(Luister na wat gesê word en moenie reageer op die woorde wat gebruik word nie.) 
 
3. Erken dat die persoon seergekry het en wees bereid om te erken dat jy skuldig is 
deurdat jy hom kwaad gemaak het. 
 
4. Raak persoon saggies aan. 
 
5. Vra om vergifnis en wag vir ‘n respons. 
 
 
VERGIFNIS (“To release, set free, untie”) 
 
As ons iets doen of sê wat vir ander offensief is, bind ons hulle emosioneel en 
geestelik.  (“Tie in knots”).  Miskien doen ons dit as ‘n resultaat omdat ander weer 
knope in ons binneste gelaat het. 
 
“As jy bereid is om die knope los te maak van die een wat jou seergemaak het, dan sal 
God jou knope binne-in jou losmaak”.  (Hy sal jou vergewe). 
 
Woede blokkeer die werking van God se Gees. 
 
As iemand vir jou kwaad bly, bly hulle in duisternis asook vasgebind met knope. 
 
Doen jou bes om jou naaste se woede teenoor jou te dreineer. 
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WAT MAAK JOU LEWE VOL? 
 
 
 
       “EK … EK … EK!” 
 
  

Man       Kinders      
                     Ouers        Huis    
                           Tuin      
                     Swembad    

Motor        Werk    
                   Woonbuurt    Dorp   
   Geld Bediening 
  

 
Die lewe word verwag vanaf ‘n verkeerde bron. 
 
Resultaat:  Onvervuld, leë lewe, negatiewe emosies, woede, frustrasies, seergemaakte 
gevoelens, bekommernis, angs, vrees, onrustigheid, onsekerheid, verwarring, naywer, 
jaloesie, vergelyking. 
 
Bogenoemde is gawes van die lewe, nie die bron van die lewe nie.  Daarom word ons 
bekers gedreineer van energie en lewe. 
 
As negatiewe emosies ervaar word, gebruik dit positief.  Bely dat jy op ander dinge 
fokus om lewe te kry i.p.v. om op God te fokus.  Mat 6:33;  Ps 62. 
 
Hoe meer ek verwagtinge op ander mense plaas, hoe meer beheer gee ek aan hulle 
oor my emosies en geestelike toestand. 
 
Hoe vryer ek is om minder van ander te verwag en meer en meer op God te vertrou, 
hoe meer suiwer en opreg sal my liefde vir ander wees. 
 
 
 
 
 
 
                 Wysheid, liefde, vrede,  
                   blydskap, ens.  ALLES  
                   wat jy nodig het!!! 
                  Joh 17:3.  “Om God te  

ken is lewe.”   
                  Efes 3:19,20 “en die  

liefde van Christus te ken  
… sodat julle vervul kan  
word tot al die volheid  
van God”       

 
 

Hierdie vlak wissel: 
 Dag vir dag 
 Telefoon oproepe 
 Omstandighede, ens 

HERE 
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GODSDIENSTROTS?  PASOP!! 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Ons probeer so hard om die Wet van die Woord te onderhou, om die vrug van die 
Gees te openbaar en om op te tree soos Jesus graag sal wil hê ons moet. 
 
Alle irritasies, woede, seer gevoelens, ens., onderdruk ons en as ons nie weet hoe om 
daarvan ontslae te raak nie, dan bou dit op soos ‘n drukpot wat een of ander tyd 
ontplof! 
 
Soos wat ons strewe om die Wet te onderhou, lei dit na onderdrukking wat uitdrukking 
vereis. 
 
Ons vlees eis vergelding, maar ons weergebore gees weet dat vergifnis ‘n vereiste is. 
 
In plaas van om Kruis toe te gaan met al ons probleme, onderdruk ons ons ware 
gevoelens en openbaar liefde en vergifnis in die vlees!!  Dan is ons baie trots daarop 
en verwag erkenning van mense!  (Godsdiensgees). 
 
Ongelukkig hou dit nie lank nie, want die vlees word moeg. 
 
In werklikheid is ons almal leuenaars want ons is nie wat ons sê ons is nie.  Niemand 
kan suiwer liefhê nie.  Niemand kan werklik gaaf en sagmoedig wees nie. 
 
Joh 15:5 “Sonder My kan julle niks doen nie.”   

 
 
 
 
 
 
 

Vergewensgesind 

Kalm 

Geduldig 

Sagmoedig 

Goedhartig 
 
Opreg 

Eerlik 

Liefdevol 
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Ons selfbeeld, 
afgod van self. 
Die God wat ons 
in werklikheid 
aanbid. 

 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons pogings om soos Jesus te wees, word ‘n afgod.  Vrees vir mislukking moedig ons 
aan om harder te probeer (steun meer en meer op die vlees). 
 
As iemand ons kritiseer, korrigeer of oor ons skinder, kan ons dit nie vat nie omdat ons 
afgod aangeval word. 
 
“….Hoe durf hulle ….?” 
“Na alles wat ek gesoen het …..!” 
“Hoe kan hulle so iets van my dink …?” 
 
Hoe gouer ons besef dat ons geen geregtigheid van ons eie het nie, hoe beter.   
 
Rom 7:18  “18 Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; 
want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.” 
 
Dan eers is ons vry om die Heilige Gees kans te gee om Jesus deur ons te laat lewe. 
 
As ons probeer om liefdevol te wees, is dit ‘n bewys dat ons die afgod van ons vlees 
dien en nie God self nie. 
 
 
 
 
 

Liefdevol 

Vergewensgesind 

Kalm 
Goedhartig 

Geduldig 

Sagmoedig 

Opreg 

Eerlik 
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DIE ANTWOORD 
 
 
 
                      

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elke keer wat iets gebeur of gesê word om my seer te maak, kwaad te maak, te irriteer, 
te ontstel, ens., praat eerlik met die Here. 
 
“Jesus, ek is seer.  Ek is kwaad.  Ek is verkleineer.  Ek wil hom graag terugslaan.  Help 
asseblief om vergifnis deur my te laat plaasvind.” 
 
So is ons emosioneel eerlik. 
 
Jou pyn is nie net onderdruk nie.  Jou hart word onmiddellik los en lig om Christus se 
Liefde uit te dra.  Liefde, vergifnis, vriendelikheid, sal vryelik deur ons vloei en so gee 
ons alle eer aan Koning Jesus! 
 

Liefdevol 

Vergewensgesind 

Kalm 

Geduldig 

Sagmoedig 

Goedhartig 

Eerlik 

Opreg 

WOEDE 
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Probleem 

Saam – sy-aan-sy 

STAP SAAM MET JESUS TOT VOLKOME VRYHEID 
 
Opgekropte woede is so tipies en kan reeds in die kinderjare begin.  Ons moet dit in 
ons lewe identifiseer en laat toe dat Christus jou hart reinig. 
 
Daar is ‘n proses van ware vergifnis (sonder kortpaadjies). 
 
1. Identifiseer die feite. 
 
2. Stap saam met Hom na Getsemane.  Lê jou eie geregtigheid neer en word een met 
die een wat jou seergemaak het.  Erken jou aandeel en sien julle albei skuldig aan die 
voet van die Kruis staan.  Vergeet wie reg / verkeerd is. 
 
Moenie reguit na die Kruis toe hardloop met jou seer nie – Jesus het in Getsemane Sy 
eie kleed van geregtigheid uitgetrek en met die mens se sondes geidentifiseer. 
 
Dit is ook die proses wat ons moet volg om werklik vry te wees sonder om te voel dat jy 
‘n martelaar was om te vergewe.  Ons kan so maklik dink ons is beter as die ander een. 
 
Rom 12:14-21  “14 seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;… 
20 As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets 
om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. 
21 Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. 
 
“Seën die wat jou vervolg” 
“sal jy op sy hoof vurige kole ophoop” 
“oorwin die kwaad deur die goeie” 
 
3. Seën diegene wat jou seergemaak het – die vlees kan nie! 
 
Na Getsemane – kan jy uit jou hart uit seën.  Vra om vergifnis vir jou aandeel in die 
hele saak. 
 

 
FINALE SLEUTEL 
 

Wie Jesus waarlik liefhet, kan nie ‘n wrok in sy hart koester nie, omdat ons weet dit 
maak Sy Hart seer en bedroef Sy Gees.  Moet nooit die persoon sien as die 
probleem nie. 

 
Neem die probleem, plaas dit  
“aan die ander kant van die  
tafel”, en laat albei van julle,  
sy aan sy, na die probleem kyk. 
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Die Twee Dele van die Verstand (Eph. 3: 19): 
 
1. Logiese Databasis / Waarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Nie-emosionele 
o Seminare 
o Bybelstudies 
o Benodig nie vertolking nie 
 
2.  Ervarings-kennis 
 
Dit wat ons glo, gebaseer op ons ervaringe.  Meeste 
hiervan is in onbewuste vorm. 
 
Dit vra dat ons tot ‘n slotsom/vertolking kom. 
 
In ‘n werklike lewenssituasie – Ervarings-kennis neig om die logiese 
waarheid te oorheers.  Wat ons “voel”, is waar, i.p.v. wat ons 
“weet” die waarheid is. 
 
Ons gedrag en emosies is direk verbind met ons 
ervarings-kennis. 
 
Ons kan ons brein vul met logiese data en ‘n mate van sukses 
hê, maar daar sal steeds ‘n worsteling wees totdat die krag van 
sonde (die leuen) gebreek word deur Jesus wie die waarheid 
inbring in ons ervaring. 
 
 

 

 


