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Die boek van Pete Scazzero oor Emosioneel Gesonde Leierskap het groot byval in 

die Kerk gevind.  Behalwe die Voortgesette Teologiese Toerusting, of te wel die VTT-

bywoning deur die predikante, het ’n redelike aantal gemeenteleiers ook vanjaar se 

VTK (Voortgesette Toerusting Kerkraad) deurloop.  Die oorwoë mening is dat 

Scazzero se insigte vir leiers op alle vlakke betekenis het.  

Die eerste deel van die boek soos wat in 2018 behandel is, het oor primêr oor die 

selfsorg van die geestelike leier gehandel.  Aspekte soos jou skaduwee, jou 

verhouding met jou huweliksmaat of enkellopendheid, tyd saam met God gespandeer 

en die hou van ’n gereelde sabbatdag, het ’n mens onder die indruk gebring dat hierdie 

aspekte grootliks deur geestelike leiers verwaarloos word.  Dit wil tog lyk dat ’n groter 

bewussyn van hierdie aspekte in die lewens van ons leiers begin posvat het – iets 

waaroor daar groot dankbaarheid heers.  

Vanjaar se werk handel oor die kritiese aspekte in die bediening soos beplanning en 

besluitneming, kultuur en spanbou, mag en grense en eindes en nuwe beginne.  Die 

beginsel is dat ’n emosioneel gesonde leier, wat die eerste vier aspekte begryp en 

geïntegreer het, vanuit ’n sterker emosionele basis kan leiding neem.  Die tweede 

helfte van die boek bied riglyne oor hoe om met gemeenteleiers en lidmate 

kerngesonde verhoudings te kweek, hulle na groter selfverwesenliking te lei wat 

uiteindelik die bediening in die gemeente sal bevorder.  

Dit is vanjaar ook die tweede keer dat predikante VTT aanlyn 

kan doen.  Hierdie opsommende werkboek is op die Kerk se 

webtuiste beskikbaar en kan ook vir die VTK (Voortgesette 

Toerusting Kerkraad) en toerusting in die algemeen gebruik 

word. Indien jy PowerPoints of ander materiaal wil bekom, 

kontak my by onderstaande e-posadres. 

Ek hoop dat hierdie stuk toerusting vir jou waardevol sal 

wees. Werk gerus hierdeur en voltooi die ‘refleksie’ in elke 

hoofstuk.  Dit kan skriftelik of per stemboodskap aan my 

gestuur word by andre.ungerer@up.ac.za of 082 940 8201 

(WhatsApp). Sodoende kan jy vir jouself 15 VBO-krediete 

verwerf.   

André Ungerer (samesteller)  

mailto:andre.ungerer@up.ac.za


Hoofstuk 6 
Beplanning en besluitneming 

Dr Christo van der Merwe 
 

Inleiding –  

Kyk gerus die video by - https://youtu.be/JkyGxvZArvE 

Scazzero sê: Hy het vir jare met die volgende verkeerde veronderstellings gewerk: 

• Indien ons ons vergaderings open met Skriflesing en gebed sal God ons in al 
ons besluite lei. 

• Dit was altyd God se wil dat ons gemeente of kerk in ŉ seisoen van groei en 
vrug dra sal wees en selde indien ooit in ŉ seisoen van snoei. 

• Indien ŉ inisiatief strategies beplan  is en impak sal hê is dit vanselfsprekend 
God se wil. 

• Dit was altyd God se wil vir ons dat ons die perke/”limits” moet oorkom wat 
ons in die gesig staar. 

• Elke lid van ons span het gereelde aandag gegee aan wat binne hulle aan die 
gebeur was sowel as om die Bybel te raadpleeg, sowel as om wyse raad te 
bekom om God se wil te onderskei wanneer ons beplan en besluite neem.   

• Elke gemeenteleier daag biddend by ŉ vergadering op. 

• Getalle bepaal ons sukses as gemeente. 

• God ignoreer ongesonde motiewe wat gemeenteleiers mag hê. 
• Elke lid van ons span daag by vergaderings op met onverdeelde aandag, 

terwyl hulle hulself voor die tyd geanker het in liefdevolle eenheid met God en 
gebed. 

• Numeriese groei en verhoogde vlakke van deelname in ons bedienings 
programme is bewys van outentieke groei in Christus. 

• God sien alle gemengde motiewe wat ons mag hê oor solank as wat ons 
planne en besluite in die regte rigting neig. 
 

Elkeen van hierdie veronderstellings is verkeerd: Ons definieer sukses te eng, ons 
maak planne en neem aksie sonder God, en ons gaan verder as God se perke. 

 

Kenmerke van ondeurdagte beplanning en besluitneming  
Kenmerke van ondeurdagte beplanning en besluitneming is dus: 

• Sukses word eng gedefinieer. 
• Planne en aksies sonder God. 
• Ignoreer of omseil beperkings. 

 

1. Sukses word eng gedefinieer  
Sukses word normaalweg gedefinieer deur die volgende as maatstaf te neem:  

• Bywoning . 
• Finansies soos byvoorbeeld bydraes, is die begroting gehaal of oortref ens. 
• Lidmatetal. 
• Getal mense wat tot in geloof in Christus kom. 

https://youtu.be/JkyGxvZArvE


• Getalle wat deelneem aan kleingroepe of ander bedienings programme. 
 

Getalle kan belangrik wees wanneer sukses gedefinieer word, maar op sig self is 
bogenoemde nie sonder gevare nie. 

Wat ons normaalweg uit boeke/kursusse leer oor sukses fokus dikwels uitsluitlik op 
eksterne dinge soos: 

 

• Uitbreiding van die bediening 

• Om meer mense te mobiliseer wat met hulle gawes te dien 

• Om strategieë te bepaal oor hoe om meer lidmate te werf 

• Om ons kleingroepe te vermeerder 

• Hoe om ons eredienste te verbeter sodat meer mense by ons sal aansluit 
ens. 

 
Al hierdie dinge is natuurlik belangrik! Maar die probleem is dat die hoeveelheid tyd 
wat aan die eksterne aspekte bestee word by verre die tyd oorskry wat ons aan die 
innerlike aspekte van transformasie bestee soos: 
 

• Die stand van mense se persoonlike verhouding met God 

• Die kwaliteit van ons huwelike en enkellopendheid  

• Die vlak van ons eie en ander se emosionele volwassenheid 

• Die integriteit van ons verhoudings as ŉ geloofsgemeenskap  
 

Ons minimaliseer die belang van die onder-die-oppervlak transformasie in ons eie 
lewens as die bron van krag van waaruit ons die wêreld kan bereik. 

 
“Sukses” moet eerder gemeet word aan mense se groei in hulle persoonlike 

verhouding met God, die kwaliteit van verhoudings, emosionele 
volwassenheid, die verhouding met die gemeenskap en geestelike 

transformasie. 
 

2. Planne en aksie sonder God 
Planne en aksie sonder God  - die volgende kan as voorbeeld geld: 

• Abraham en Sara – Gen 16:1-4 
• Moses – Eks 2: 11-23 
• Die ou Israeliete verlang  ŉ koning – 1 Sam 19-20 – met die gevolg: 

spanning, konflikte, afgodery en uiteindelik ǹ verdeelde koninkryk (1 Kon 
12).  

• Salomo Deut. 17: 14-17, 1 Kon. 10: 23-11:6 
• Saul wat Dawid probeer doodmaak. 
• Jona wat vlug van God se opdrag om Nineve toe te gaan. 
• Judas Iskariot 
• Petrus wat geweier het om saam met die heidene in Galasië te eet. 
• Jesaja 55:8-9 

 
Hoe pas ons planne in die groter prentjie van die wil van God? Genoeg tyd en wil 
om na die stem van God te luister. 
 
 



3. Oorskryding van God se perke 
Christen leiers het baie beperkings. Die volgende dien as voorbeelde: 

 
• Persoonlike beperkings 
• Span beperkings 
• Bediening- of organisatoriese beperkings 
• Beperkings wat betref tyd, energie, gawes ens 
• Beperkings wat betref bronne en fasiliteite 

 
Ander verantwoordelikhede plaas beperkings op die hoeveelheid tyd beskikbaar om 
aan bepaalde sake aandag te kan gee. Perke raak die kern van ons verhouding met 
God:  Voorbeeld: God het vir Adam en Eva perke gestel Gen 2:17 

 
Watter van hierdie drie sou jy sê is die grootste versoeking en waarom dink jy is dit 
so? 

 
• Om sukses te eng te definieer 
• Planne te maak sonder God 
• Die perke wat God stel te wil oorskry 

 

Indien enige van bogemelde aspekte jou beplanning en besluitneming domineer  is 
die vraag: – hoe sal emosioneel gesonde beplanning en besluitneming dan lyk? 

Kenmerke van emosioneel gesonde beplanning en besluitneming 
Die basis van emosioneel gesonde beplanning en beplanning berus op die radikale 
doen van God se wil.  Vir Scazzero begin dit reeds by die implementering/be-oefening 
van die vier “inner-life” kwessies wat in die eerste deel van sy boek behandel is: (2018 
VTT/VTK) 

• Ontmoet jou skaduwee 

• Lei vanuit jou huwelik/enkellopendheid 

• Bring jou werks - en lewenspas af vir ŉ liefdevolle gemeenskap en lewende 
verhouding met God. 

• Beoefen Sabbatsvreugde. 
 

Emosioneel gesonde beplanning en besluitneming berus op vier  “outer-life” 
aspekte 

Emosioneel gesonde beplanning en besluitneming berus op vier  “outer-life” aspekte: 

1. Definieer sukses as die radikale doen van God se wil 
2. Skep spasie vir hart voorbereiding 
3. Bid vir versigtigheid, wysheid oftewel “prudence”. 
4. Soek God in ons menslike perke 

 

1. Sukses is die radikale doen van God se wil 

• Jesus se waardering van Johannes die Doper Lukas 7:28 – Johannes se 
bediening het tot en met sy onthoofding ŉ bestendige afname getoon 

• Die profeet Jeremia – profeteer in gehoorsaamheid en passievol, tog word 
hy bespot. 



• Die profeet Amos se sukses was daarin geleë dat hy sy bediening in die 
suide los sodat hy in die noordelike ryk kon preek waar mense nooit op sy 
boodskap gereageer het nie. 

• Jesus het ŉ groeiende bediening in Kapernaum gelos om nuut te begin in 
ander stede (Markus 1:39-40). 

 

Sukses is bo alles om te doen wat God ons vra om te doen, en dit volgens sy wil en 
op sy tyd te doen.  Die volgende hoofpunte bied aanduidings van wat Scazzero 
onder sukses verstaan: 

i) Sukses is wanneer mense diep onder die oppervlak getransformeer word. 
Die volgende beginsels van New Life (Scazzero se gemeente) word streng 
gehandhaaf: 

• Elke leier sal sy/haar verhouding met God ontwikkel deur in die oggend 
tien tot dertig minute in gebed en Skriflesing te bestee en ook in die 
middag/aand tyd in gebed en nadenke. 

• Die personeel, kerkraad en sleutelleiers sal hulle lewenspas afbring deur 
weekliks die Sabbat te onderhou vir 24 uur. 

• Hulle personeel, kerkraad en sleutelleiers sal as geloofspraktyk die 
Examen ten minste een keer per dag doen, om sodoende God se wil in 
hulle lewe te onderskei. 

• Elke lid van die gemeente se pastorale en administratiewe personeelspan 
sal konstant emosioneel gesonde vaardighede in hulle bedieninge en 
verhoudings integreer  

• Elke lidmaat van die gemeente sal ŉ persoonlike “rule of life” (= gebed, 
rus, verhoudings, werk) ontwikkel wat hulle in staat sal stel om God se 
liefde te ontvang en te gee. Hulle moet hulle unieke “rule of life” kan 
verduidelik wanneer hulle aanmeld vir die lidmaat onderhoud. 

• Vyf en tagtig persent van ons lidmate sal deel word van die kleingroep 
bediening as deel van hulle geestelike ontwikkeling. 

• Elke kind/tiener sal deel word van ŉ dissipelskap kleingroep met ŉ 
aangewysde leier. 

• Vyftig persent van getroude pare sal opleiding/toerusting deurloop  sodat 
hulle huweliksverhouding as lewende teken van God se passievolle liefde 
vir die wêreld kan dien. 

 

ii) Sukses is die oorbrugging van rasse, kulturele, ekonomiese en gender 

grense 
Scazzero se gemeente was van meet af bewus van hulle roeping om die dinge wat 
mense verdeel te oorbrug as ’n profetiese getuienis van die krag van die evangelie.  

• Hulle is verbind om hierdie beginsel op elke vlak van hulle bediening 
toe te pas. 

• Elke vlak van leierskap – ouderlinge, personeel, bediening, leiers ens 
reflekteer die gemeente se diversiteit.  

• In die poging om dit wat hulle verdeel te oorbrug maak hulle gereeld 
tyd om na mekaar se stories te luister as deel van “doing life together”.  

• Hierdie radikale doen van God se wil het hulle in gesprekke en 
situasies gebring wat sowel pynlik as verterend was.  

• Dit is nie maklik om sulke diverse gesprekke te voer nie – tog is dit 
noodsaaklik om die gapings te oorbrug tussen alles wat ons van 
mekaar skei. 



Scazzero se gemeente praat openlik en gereeld oor die spanningspunte van 
versoening in personeel vergaderings, in preke, kleingroepe, en toerustings 
geleenthede.  Hierdie definisie van sukses het effek op die prediking, die plekke waar 
hulle lewe, die wyse waarop ons ons kinders opvoed, ons dag tot dag vriendskappe, 
en die manier hoe moeilike politieke kwessies bespreek word. 

iii) Sukses is om die gemeenskap en die wêreld te dien. 
Scazzero se gemeente sien hulleself as geroep om ŉ gemeente van armes en  
gemarginaliseerdes te wees en nie ŉ gemeente vir die armes en gemarginaliseerdes 
nie.  Hulle stel bv. skoon storte vir die haweloses van die gemeenskap beskikbaar. Dit 
beteken dat hulle geboue en fasiliteite baie „wear and tear” ondervind. Kosgee projek 
om maatskaplike dienste en skole te ondersteun. Bied ook mentor programme by 
skole aan.  

 

Refleksie: Wat mag dalk verander in jou konteks as jy sukses nie definieer by wyse 
van getalle nie maar deur die radikale doen van God se wil?  Reflekteer hieroor in 
ongeveer 300-500 woorde. 

2. Skep spasie of geleentheid vir hart voorbereiding 
Emosioneel gesonde beplanning en besluitneming beteken nie om vergaderings met 
Skriflesing en gebed te open en dan onmiddellik met die vergadering weg te val nie.   
Hulle begin deur ŉ spasie te skep vir hart voorbereiding.  Hulle gee bewustelik ŉ tree 
terug van die afleidings en druk rondom hulle sodat hulle God se wil kan onderskei.  

 
Hierdie voorbereiding vind plaas op twee vlakke – persoonlike hartsvoorbereiding en 
span hartsvoorbereiding.  Voordat leiers die vergaderlokaal binnegaan word van hulle 
verwag om hulle harte voor te berei.  Die beginsel is hoe ernstiger/groter die besluit 
hoe meer tyd is nodig vir hartsvoorbereiding. 

 
Jesus se voorbeeld geld hier. Lukas 6:12-13; Lukas 4:42-43; Matteus 26: 39; 
Hebreërs 5: 7-8 

 
Beginsel van Ignatius van Loyola – “indifference” – dit impliseer nie apatie of 
belangeloosheid nie.  Dit impliseer onverskilligheid teenoor alles behalwe God se wil. 
Ignatius het hierdie staat van “indifference” gesien as ŉ staat van geestelike vryheid.  

 
Om op die punt van “indifference” te kom is moeilik.  Ons is onbewustelik te verknog 
aan allerhande sekondêre dinge: Titels, posisies, eer, plekke, persone, sekuriteit, en 
die posisie van ander. 

 
Wanneer hierdie verknogtheid buite verhouding belangrik is word dit verwarrende 
aanhangsels of verwarrende liefdes wat telkens God se plek inneem in ons beplanning 
en besluitneming en word sekondêre goed sodoende die kern van ons identiteit. 
 
Scazzero sê: “I pray for indifference so I can pray the prayer of indifference”  Sy 
gebed vir “indifference”:  “Father, I am indifferent to every outcome except your will. I 
want nothing more or less than your desire for what I do.”  
 
Hy berei ook sy hart voor met die Benediktynse monnike praktyk wat statio genoem 
word. Dit doen hy veral wanneer hy meervoudige vergadering per dag moet bywoon. 
Die praktyk van statio erken die betekenis van oorgang of “tussen tye”. 
 

 



Statio word beskryf as: 

The practise of statio is meant to center us and make us conscious of 
what we’re about to do and make us present to God who is present to 

us. Statio is the desire to do consciously what I might otherwise do 
mechanically. Statio is the virtue of presence. 

Dit beteken om tussen vergaderings ŉ paar minute van stilte te neem om jouself te 
heroriënteer. 

3. Bid vir wysheid, omsigtigheid verstandigheid 
Wysheid, omsigtigheid, verstandigheid is van die belangrikste kwaliteite/deugde van 
effektiewe leiers. 
 
Die woord wysheid beskryf mense wat die insig het om alle aspekte in berekening te 
bring om die LAN  termyn implikasies van besluite te bedink.  Sien Spreuke 14: 8a; 
Spreuke 14:15; 19:2;  22:3; 24: 7. 
 
Wysheid, omsigtigheid verstandigheid word die uitvoerende deug genoem wat ons in 
staat stel om helder te dink en nie meegesleur te word deur ons emosies en 
impulsiwiteit nie.  

 

4. Soek God in beperkings 
Ons beperkings mag dalk die laaste plek wees waar ons God sal soek.  Ons is geleer 
om beperkings te oorwin, rondom ons beperkings te beplan, ons beperkings ontken, 
ons beperkings  beveg, te deurbreek ens.  In standaard leierskapspraktyk, word dit 
selfs gesien as ŉ teken van moed/dapperheid/krag/geloof wanneer ons poog om ons 
beperkings te oorkom.  Wanneer ons egter misluk om God te soek in ons beperkings 
in plaas van te poog om ons beperkings te oorkom– mis ons Hom juis dikwels.  Die 
begeerte na groei en uitbreiding is dikwels so sterk dat ons nie sien dat God ook 
teenwoordig is in en dat Hy ŉ verskil maak in die kleine en die min nie. 

 
Dink aan die volgende voorbeelde: 

 
• Moses – het berus in sy beperking van spraak.  Eks 4:10-12 God maak dit 

duidelik dat Hy teenwoordig is in en deur Moses se beperking.  Daarna lei 
Moses vir 40 jaar sy volk die krag van God. 

• Jeremia – was gepla deur ŉ melankoliese geaardheid.  Berus daarin en 
God was teenwoordig in en deur sy beperking en Jeremia het die insig 
ontvang om miljoene mense tot vandag toe te raak met sy insig in God se 
hart. 

• Johannes die Doper – semi monnik in die woestyn en tog herken hy wat 
niemand anders kon nie – die Lam van God. 

• Abraham – met net een seun by Sara.  Word uiteindelik die vader van alle 
gelowiges Rom 4:17 

• Gideon – 300 manskappe en ons ken die res van die verhaal 
• Die 12 - word beperk deur net vyf broodjies twee vissies om 5000 mense 

kos te gee.  Jesus voed die menigte deur hulle en openbaar Homself as die 
Brood van die lewe. 

 

 

 



Die vier vrae 
 

1. Ontmoet/konfronteer jou skaduwee: watter impak het my eie of die ander 
lede van my span se skaduwee op die besluite wat ek neem en die planne wat 
ek maak? Wat is my grootste vrese? Hoekom?  

 
2. Lei vanuit jou huwelik of enkellopendheid: Hoe gaan die besluite wat ek 

neem my vermoë om vanuit my huwelik of enkellopendheid te lei beïnvloed? 
 

3. Bring jou lewenspas af vir liefdevolle eenheid: Hoe gaan die besluite wat ek 
neem en my beplanning my vermoë om in ǹ liefdevolle verhouding met Jesus 
te bly raak? 

 
4. Beoefen Sabbat vreugde: Hoe gaan die besluite wat ons neem en die planne 

wat ons maak ons Sabbat-ritme raak? 
 

Kanaries 
Wees op die uitkyk vir die kanaries. Kanaries se funksie in die myne van ouds was 
hulle vermoë om myners vroegtydig te waarsku dat giftige gasse hul veiligheid bedreig 
het.  Elke leier het ’n kanarie of twee in sy/haar lewe nodig om as waarskuwingsagente 
op te tree.  

Wie of wat is jou besluitnemings kanaries? 
 
Hoe identifiseer jy by jouself wanneer jy besluite neem of planne maak dat dit dalk 
nie van God af is nie? 
 
Wie is die mense wat God in jou lewe geplaas het wat jou lief genoeg het om te sê 
as die gevaar vlakke begin styg en dinge dreig om te ontplof in jou beplannings- en 
besluitnemingsprosesse. 
 
As jy nie so iemand het nie, vra God om een of twee mense te gee wat hierdie 
funksie kan vervul.  
 

Voorbeeld van die examen . 

Die examen is ŉ oefening om die stem en aktiwiteit van God in die vloei van die dag te leer 
onderskei. Dit is ŉ middel om “God in alle dinge” te leer raaksien. Dit behels om Coram Deo 
twee vrae op verskillende maniere te vra: 

 
• Wat was vandag die mees lewe-gewende deel van my dag?  Wat was die 

mees lewe-vernietigende deel van die dag? 
• Vir watter oomblik was ek die dankbaarste?  Vir watter oomblik vandag was 

ek die minste dankbaar? 
• Wanneer vandag het ek die meeste liefde gegee en ontvang?   
• Wanneer het ek vandag die minste liefde gegee en ontvang? 
• Wanneer vandag het ek die diepste ervaring van verbintenis met God, 

andere en myself beleef? 
• Wanneer het ek hierdie ervaring van verbind-wees die minste beleef? 
• Waar was ek daarvan bewus dat ek vanuit die vrug van die Gees leef? 
• Wanneer was die vrug van die Heilige Gees afwesig? 
• Waar het ek “desolation” ervaar en waar het ek “consolation” beleef? 



Hoofstuk 7 
Kultuur en Spanbou 
Dr Frikkie Labuschagne 

 
 

Inleiding 
Kyk gerus die video by - https://youtu.be/9lNpyI42T5Q 

Die Emosioneel Gesonde Leier is geskryf vanuit ŉ posisie van emosionele en 

spirituele verval.  ŉ Gebrek aan emosionele volwassenheid en saamwees-met-God is 

een van die primêre redes vir die emosionele en geestelike verval van gemeente 

leiers.  

Gevolglik is introspeksie voortdurend nodig  Dit beteken dat jy die verskillende fasette 

van jou lewe in oorsig sal neem, sal opruim en aan die kant maak.  Die eise wat die 

leierskap paradigma daarstel maak dit feitlik onmoontlik om ŉ geestelik volhoubare en 

emosioneel gesonde pas en lewensritme te handhaaf.  

Een van die primêre take van ‘n leier is om ‘n emosioneel gesonde kultuur in die 

geloofsgemeenskap te skep en gesonde spanne/groepe te vestig.  Laasgenoemde 

bly uitdagend as gevolg van die feit dat kerklike kultuur en groepe radikaal anders 

funksioneer as die van sekulêre organisasies. 

Vanuit die leierskap paradigma (doen-vir-Jesus/konstant besig wees) is die behoefte 

aan praktiese hulpmiddels en vaardighede groot.  Sonder ‘n gesonde fokus op die 

innerlike lewe (wat in die kontemplatiewe begrond word) is die uiterlike vaardighede 

en take korttermyn van aard en in vele opsigte onvolhoubaar. 

Scazerro spreek hom duidelik en ferm uit insake die diskonneksie wat bestaan tussen 

ŉ geestelike verhouding met Jesus Christus en die ongemodifiseerde 

besigheidspraktyke wat sekulêre takke vorm en vrug tot gevolg hê. 

Die gemeente is ’n unieke Geesvervulde werkruimte waar die Gees van 

God aktief teenwoordig en werksaam is... 

... die gelowige word deur hierdie werklikheid in beweging 

gebring... 

Die gevolg van ’n Geesvervulde lewe saam met God is eenheid met Jesus Christus 

en ’n lewe van liefde en diensbaarheid. 

https://youtu.be/9lNpyI42T5Q


Scazzero het aanvanklik oorweeg om die indeling van die hoofstukke (The Emotionally 

Healthy Leader) wat in twee dele vervat is andersom aan te bied.  Na deeglike 

oorweging het hy tot slotsom gekom dat die uiterlike lewenstake in die lewe van die 

geestelike leier net gesond en volhoubaar kan wees as die innerlike lewenstake die 

lewegewende energie daarvoor bly bied.  Om die rede was dit nodig om eers ’n basis 

te vestig waarop die uiterlike take kon volg.  Daar bestaan dus ’n organiese konneksie 

tussen die wortels van die boom wat diep en gesond gevestig is en die takke wat 

konstant gesonde vrug lewer.    

Kultuur en spanbou 

Spanbou kan soos volg gedefinieer word: 

Mobiliseer mense met diverse vaardighede en behoeftes wat tot ’n 

gesamentlike visie en gemeenskaplike doelwitte verbind is. 

Definisie van kultuur:  

Die ongeskrewe reëls van hoe dinge hier gedoen word... Die 

onsigbare teenwoordigheid en persoonlikheid van ŉ plek/omgewing wat nie 

sonder die ervaring daarvan maklik beskryf kan word nie. 

Binne die werkruimte van die NHKA impliseer die volgende begrippe ’n nuanse van 

kultuur:  

Etos: gees, karakter, atmosfeer en milieu  

Usansie: gewoontes en gebruike (usantia) 

Habitus: gewoontes, gebruike en karaktertrekke 

Elke Kerk, gemeente en leier het ’n bepaalde styl wat die spiritualiteit/etos van daardie 

spesifieke gemeenskap konstitueer.  In die meeste gevalle gebeur laasgenoemde 

sonder dat ons intensioneel daarvan bewus of daarmee besig is.   

Kultuur sluit onder andere die volgende aspekte in (die kultuur-wiel verwys): 

Visie 
Waardes 
Strategie 
Gemeenskaplike gebruike en styl 

Organiese 
konneksie 
tussen die 
wortels en  
die takke  
wat vrug 

lewer. 



Taal 
Benutting van spasies 
Verhoudings 
Persoonlike en spirituele groei ontwikkel 
 

Die identiteit van die geloofsgemeenskap is ’n saak van wesenlike belang.  Dit bepaal 

wie ons is, wat ons sê, dink en doen.  Die identiteit van ’n gemeente wat deel in die 

liggaam van Christus kan tog nie anders as ’n in-Christus identiteit wees nie.  Die 

kultuur en waardes van die geloofsgemeenskap lê dus diep geanker in hierdie 

identiteit.  Hoe kan die leier met ’n bepaalde intensie die chaos (die somtotaal van die 

diversiteit en verskeidenheid in die geloofsgemeenskap) omskep en ’n nuwe kultuur 

daarstel waar al die gelowiges as familie van Jesus Christus handel?    

Lloyd Kwast se lae van ’n ui-model is ’n lens wat ons help om te verstaan dat die 

meeste mense konstant leef en doen sonder om te vrae: hoekom doen ons wat ons 

doen? 

Terwyl ons oor alles met betrekking tot onsself, ander en die lewe nadink werk ons 

normaalweg van buite na binne waar ’n sterk verbruikers ingesteldheid die keuses 

wat mense maak, beïnvloed. 

 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj82v6dgI7jAhVO0uAKHQAYB-oQjRx6BAgBEAU&url=https://propempo.com/missions-paths/missionary/learn-5/how-does-church-an-1/&psig=AOvVaw02Du3rbo8ncMHBwbkmVMi8&ust=1561873932214559


Christene dink en doen andersom.  Hulle handel van binne af na buite.  Christene 

oefen keuses uit met n sterk fokus op die verstaan van ’n nuwe werklikheid wat hulle 

waardes en lewenstyl direk beïnvloed en bepaal: die lewe en krag van die 

opstanding van Jesus Christus ons Here is ’n lewegewende bron waaruit elke 

gelowige leef. 

Karaktertrekke van emosioneel gesonde kultuur en spanbou 

Die onderskeie karaktertrekke het ontwikkel vanuit ’n konteks waar gelowiges in terme 

van hulle verhoudings met mekaar dikwels onverskillig was (immorele optrede, harde 

taal tydens vergaderings/byeenkomste en rassisme).  Konflik en kortsigtige besluite 

het langtermyn effek op spanne en die bediening gehad.  Die skep van ’n gesonde 

kultuur en spanne vra egter na intensionele en geloofsonderskeidende handelinge.   

1. Werkverrigting en persoonlike geestelike vorming is onskeibaar  

Die groepslede se werkywer en uitsette is baie belangrik.  Elkeen is hier om te dien!  

Die verwagting is gevolglik dat elke taak behoorlik en kragtens die langtermyn visie 

effektief uitgevoer word.  

‘n Gesonde, groeiende innerlike en geestelike lewe is onskeibaar van jou werkopdrag 

en werkywer.  Dit is belangrik dat elke groepslid dus eienaarskap aanvaar vir sy/haar 

eie innerlike/geestelike lewe.  

i) Persoonlike geestelike ontwikkeling: 
Die wêreld waarin ons onsself bevind verander vir Christus as lidmate ook bereid is 

om te verander!  Die verandering waarop gelowiges hoop begin by jouself sodat dit 

weer aan ander gemodelleer kan word.  Die wyse waarop werkywer en persoonlike 

geestelike groei gekommunikeer word is deur modellering (Jesaja 61:1).  Die 

transformasie in en deur Jesus Christus is die belangrikste waarde wat in ons groepe 

en kultuur gevestig en herbevestig kan word.  Toegeruste mentors en afrigters kan in 

hierdie verband van groot waarde wees.  

AKTIWITEIT: 

Hoe word dinge dan hier gedoen ... 

Is die gewoontes en gedrag van die lidmate in u gemeente sodanig dat die kultuur van ’n familie in-

Christus bevorder word al dan nie? 

Dra die manier waarop dinge hier gedoen word daartoe by dat die geloofsgemeenskap hulle roeping 

in-Christus ten volle en behoorlik nakom? 

Word die identiteit in-Christus deur die kultuur in ’n u gemeente ondersteun? 

Watter bybelse en christelike waardes (wat ons as goed, wenslik en nuttig beskou) vorm die basis vir 

ons die wyse waarop ons met mekaar en ander handel? 



Leierskap en leiding in die geloofsgemeenskap gebeur vanuit wie ons is! 

Deur die gedrag en optrede van die gelowiges word die kernwaardes wat die onderbou 

van die kultuur uitmaak, bevestig. 

ii) Groepslede se geestelike ontwikkeling: 
Wanneer werkywer en persoonlike spirituele ontwikkeling met mekaar geïntegreer en 

gemodelleer word, kan die gebreke/tekortkominge in die groep aandag geniet.  

Laasgenoemde gebeur intensioneel en biddende.  

Die leer van integriteit is ’n volgende lens in hierdie hoofstuk wat ’n groepslid kan help 

om te verstaan wat binne hom/haar aan die gang is en jouself op waardige wyse te 

handhaaf wanneer verskeidenheid en diversiteit binne die groep die eenheid bedreig.  

Die leer van integriteit is ’n sistematiese benadering tot eerlikheid en deursigtigheid 

terwyl konflik en ander kwessies aangespreek word.   

iii) Die leer van integriteit: 
Die kern faktor hier is dat elke leier bedagsaam en biddend teenoor elke groepslid sal 

optree terwyl daar met die probleme en konflik van ander gehandel word. Die leer van 

integriteit vra na ’n sensitiewe en biddende benadering ten opsigte van elke groepslid 

se rol en funksie in die span.  Elke individu funksioneer vanuit die unieke posisie van 

wie hy/sy in-Christus is? 

Om ’n uitvoerige verduideliking van die leer van integriteit te kry, kan die boek gelees 

word of ’n soektog onder “The ladder of integrity” bring jou by “podcasts”, YouTube en 

Vimeo-aanbiedings uit.  Doen gerus die moeite om te kyk of te luister sodat hierdie 

kennis ook in die praktyk neerslag kan vind.  

  



 

 

  

9 – 10 

Wat hoop ek? 

10 Ek hoop en sien uit na ...                    

9 Ek dink my eerlike mededeling 

sal ons verhouding bevoordeel 

 

 

5 – 8 

Waaraan heg 

ek waarde? 

8 Die belangrikste wat ek wil hê jy 

moet verstaan is ... 

7 Die een ding wat ek kan doen om 

die situasie te verbeter, is ... 

6 Ek is gewillig/onwillig om ... 

5 Hierdie saak is vir my belangrik 

omrede ek waarde heg aan … en 

ek sal daardie waarde minag as ... 

 

1 – 4 

Wat gaan hier-

binne aan? 

4 My gevoel/emosies hieroor is … 

3 My behoefte in terme van  hierdie 

saak is … 

2 My aandeel hierin is .... 

1 Op hierdie oomblik is die saak ... 

ek is angstig oor ... 

  

 

2. Die olifant in die kamer word gekonfronteer 

Die olifant verwys na die voor die hand liggende onaanvaarbare gedrag en 

optrede wat nie aangespreek word nie. Sulke olifante is oral in groepe 

aanwesig.  Dit is ‘n leier se taak om hierdie olifante nie net te ontbloot nie, maar 

ook te verken.  Olifante in die groep teer op stilte.  Groepslede leef hulle 

onverskillige en onvolwasse gedrag in die groep uit.  Emosioneel gesonde 

leiers bewaar en bevorder die waardes in ’n groep wat die kultuur in die 

geloofsgemeenskap verder komplimenteer.  



Scazzero verwys na agt emosioneel gesonde vaardighede wat ten doel het om 

mense toe te rus om in die nuwe familie van Christus op ’n bepaalde wyse te 

leef en lief te hê.  Die agt vaardighede wil olifante in die groep spesifiek 

teenwerk: 

Nuwe vaardighede + nuwe taal + intensionele opvolg = transformerende 

gemeenskappe 

Die gemeenskap temperatuur lesing 

Hou op met gedagte lees 

Klaar verwagtinge uit 

Genogram jou familie 

Verken die ysberg 

Geïnkarneerde luister (360⁰ Luister) 

Klim die integriteitsleer 

Skoon konflik/veg skoon 

 

3. Tyd en energie word belê in die geestelike ontwikkeling van groepe 

Emosioneel gesonde leiers is altyd besorg oor die intensionele geestelike 

ontwikkeling van individue en groepe. Jesus het ’n kerngroep van twaalf opgelei 

en toegerus vir hulle evangeliese opdrag.  Leiers in geloofsgemeenskappe het 

nodig om hulle energie te verskuif van programme en vergaderings na die 

ontwikkeling van kerngroepe.     

Kerkspieël (NCLS) help gemeentes om nege kernkwaliteite in die gemeente te 

identifiseer en in bepaalde groepe daarop te fokus: 

 Intern kwaliteite:  Geloof, erediens en behoort 

 Inspirerende kwaliteite:  Visie, leierskap en innovasie 

 Ekstern kwaliteite:  Diens, uitlewing van geloof en insluiting 

Die kultuur van die gemeente kan verder uitgebou word deur ‘n proses van 

geloofsonderskeiding aan die hand van verskeie geloofsgewoontes:  

Die praktyk van die Sabbat; vaste gebedstye, lectio divina, wandel in die Woord, ens. 

 

 



4. Die kwaliteit van mense se verhoudings is bepalend 

Die kwaliteit en standaard van die leier se huwelik en/of enkellopendheid is 

bepalend vir die vorming en opbou van gesonde verhoudings.  Die gehalte van 

jou huwelik/enkel lopendheid is in die korporatiewe omgewing in vele opsigte 

van geen belang.  

Die waardestelsel in die Kerk en/of ander Christelike instansies vereis dat jou 

lewenswandel op n bepaalde standaard sal wees.  In die lig hiervan is sekere 

gedrag onaanvaarbaar: buite-egtelike verhoudings, pornografie, ens.  

Komplimenteer jou leierskapstyl jou huwelik!  Of is jou bepaalde styl besig om jou 

huwelik te vernietig? 

 

Refleksie 

Reflekteer (300 – 500 woorde) aan die hand van hierdie hoofstuk hoe jy die kultuur in 

jou leierskorps kan verbeter en hul ook in groter spanverband kan laat saamwerk.  

  



Hoofstuk 8 
Mag en Grense 

Dr Annelie Botha en ds Janine Bevolo-Manders 
 

 

Inleiding 

Kyk gerus die video - https://youtu.be/IUqZbqTh5sk 

 

Wat is "Christelike" mag? Die mees elegante beskrywing van mag (skrywer), is 

hierdie:  Mag is die moontlikheid om ander te beïnvloed.  Mag as invloed is altyd 

relatief tot ons bronne ...  

 

Een van die belangrikste selfondersoeke wat ons kan doen, is om ons bronne van 

mag te noem, want ons grootste risiko van etiese wangedrag is wanneer ons ons mag 

minimaliseer ontken of ignoreer.  

 

Min van ons is bewus van of reflekteer oor ons Godgegewe mag.  Dit kan gebeur dat 

mag roekeloos hanteer word, daar aggressief daarmee omgegaan word sodat dit tot 

ernstige misbruik kan lei.  

 

Die ander uiterste is wanneer leiers huiwering is en terugdeins van die gebruik van 

mag.  Hulle versigtigheid en onwilligheid om ferm op te tree laat die deur oop sodat  

die “verkeerde” mense die magsposisie vul - wat allerhande chaos veroorsaak. 

 

Ons verstaan dikwels nie waar ons mag vandaan kom nie, en ons verstaan ook nie 

hoe om dit verantwoordelik uit te oefen nie.  Om regtig te verstaan hoe ons mag 

uitoefen en ander beïnvloed, moet ons duidelikheid kry oor waar daardie mag vandaan 

kom.  Elke leier moet bewus wees van die ses primêre bronne van mag. 

 

Posisionele mag 

Dit is, mag wat gepaard gaan met die posisie of titel, amp wat jy het. 

 

Persoonlike mag  

Persoonlike mag is geleë in die unieke persoon wat God ons elkeen gemaak het. 

Persoonlike mag kom vanuit die gawes wat ons ontvang het, jou persoonlikheid, 

kennis, opvoeding en bekwaamhede. 

 

 

 

https://youtu.be/IUqZbqTh5sk


"God faktor" mag  

Dit verwys na mag wat aan ons toegeken word as gevolg van die posisie wat ons as 

predikante beklee as, mense wat God se Woord verkondig, in diens van God staan. 

Wanneer ons God en die kerk verteenwoordig, kyk mense anders na wat ons sê en 

doen. Ons verteenwoordig God se teenwoordigheid, selfs al voel ons nie opgewasse 

vir die taak nie. Ons dien mense in die naam van Jesus. Mense vertrou ons. 

 

Geprojekteerde mag   

Geprojekteerde mag is die mag wat ander mense onbewus op ons projekteer. 

Dit is wat wanneer ander hulle eie onvervulde behoeftes en onopgeloste probleme 

aan ons oordra (transfer) in die hoop dat ons in daardie behoeftes sal voorsien, en 

hulle sal help om daardie probleme op te los. As 'n algemene beginsel, hoe meer 

benoud 'n persoon is, hoe meer onsigbare mag sal hy of sy op 'n leier projekteer. 

 

Relasionele mag   

Ons mag groei as mense hulle vrese en geheime aan ons toevertrou. Om dinge van 

mense te weet wat min mense weet of niemand anders van weet nie, is 'n uitdrukking 

van intimiteit. Ons staan met mense in hul mees kwesbare oomblikke - Wanneer hulle 

sterfgevalle (selfdood, verlies van familielede,  egskeiding),  lewens oorgange soos 

(geboortes, gradeplegtighede, afgetrede), tragedies (misbruik, ongelukke, verraad) en 

krisisse van geloof (donker nagte van die siel, twyfel , gebroke verhoudings) ervaar is 

ons daar. Elke keer wanneer hulle ons vertrou met een van hierdie oomblikke maak 

dit ons mag meer.  

Kulturele mag   

Binne elke kultuur word daar verskillende vlakke van mag toegeken op grond van hulle 

ouderdom, gender en bevolkingsgroep waaraan hulle behoort.  

Hoe gesond is jou gebruik van mag op ’n skaal van: 5 = Altyd waar van my,  4 = 

Dikwels waar van my,  3 = Soms waar van my, 2 = Selde waar van my,  1 = Nog nooit 

waar van my nie   

1.  Ek is baie bewus van my Godgegewe mag en die invloed wat ek as gevolg 

daarvan op diegene rondom my het ____ 

2.  Ek monitor deurlopend hoe my skaduwee my gebruik van, of gebrek aan 

gebruik, van mag beïnvloed ____ 



3.  Ek bou veiligheidsmaatreëls in my verhoudings met mense wanneer ek ’n 'n 

vriend/vriendin is, ’n pastor vir gemeentelede en ’n mentor vir digene wat na 

my opkyk. _____   

4.  Ek is sensitief vir die impak wat kultuur, etnisiteit, geslag en ouderdom het op 

hoe ek mag gebruik en hoe dit ’n invloed het op hoe ander my sien. ____  

5.  Ek reflekteer ook oor hoe mag in my gesin van herkoms gebruik is en 

verstaan hoe dit beide my gebruik van en reaksie op mag in die hede 

beïnvloed. ____   

6.  Ek neem die verantwoordelikheid om die rolle in die bedieningspan noukeurig 

te verduidelik en dit so duidelik moontlik te hou. ____  

7.  Ek is bewus van hoe lede van my span hul mag en invloed gebruik of versuim 

om dit te gebruik. ____  

8.  Ek voel vol vertroue om ander te help om hul gebruik van mag te verstaan en 

hulle raad te gee oor hoe om hul mag verstandig uit te oefen. ____  

9.  Ek weerstaan die versoeking om voordeel te trek uit mag (voordele) wat aan 

my  aangebied word as gevolg van my leierskaprol. ____  

10.   Ek soek wyse raad en voer eerlike gesprekke met ander voordat lede van 

dieselfde familie, of naby vriende, toegelaat word om saam in leierskap te 

dien.____ 

 

Eienskappe van emosioneel gesonde gebruik van mag 

Die grootste toets vir 'n leier se karakter is hoe hulle omgaan met mag.  As ons ons 

mag as dissipels van Jesus goed wil gebruik, is daar drie dinge wat belangrik is om 

te doen. 

• Identifiseer en neem inventaris van jou mag 

• Wees ’n versigtige bestuurder van jou mag sodat dit ‘onder ander’ kom. 

• Erken en monitor dubbele verhoudings (pastor en vriend)  

 



1. Identifiseer en neem inventaris van jou mag  

Emosioneel gesonde leiers is bewus van die bronne van hul mag sowel as die maniere 

waarop hulle hul mag gebruik. En met "inventaris neem " word bedoel dat ons nie net 

oor ons mag dink nie, ons maar dit ondersoek en eienaarskap daarvan neem. 

 

2. Mag as ’n ‘mag onder’ lewenswyse 

Wat sou jy sê, is die grootste versoeking waarvan ons bewus moet wees?  Entitlement 

(eiegeregtigheid) verander mense.  Entitled-leiers tree op asof die wêreld om hulle 

draai. Hul denkproses is soos volg: Ek is geseënd.  Ek het gawes en invloed.  Ek het 

hard gewerk en verdien om goed behandel te word.  Dit is wat die skrywer na verwys 

as ‘mag oor’ ander leierskap.  Die teenoorgestelde van 'n entitled- leier is 'n dankbare 

leier.  Dankbare leiers verwonder hulle voortdurend oor alles wat hulle van God 

ontvang het. Dit is wanneer leiers se gevoel van dankbaarheid krimp, dat hulle gevoel 

van entitlement groei.  Terwyl die wêreld 'n "mag oor" -strategie gebruik, wat 

gekenmerk word deur oorheersing en wen-verloor mededingendheid, het Jesus 'n 

‘mag onder’ lewe geleef wat deur nederigheid en offerdiens gekenmerk is. 

In Markus 10: 42-44 sê Jesus: Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle 

sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag 

oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle 

kring groot wil wees, moet julle almal se dienaar wees. 

In Filippense 2: 6-7 lees ons die volgende van Paulus se verstaan van Jesus se 

gebruik van mag: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 

Godgelyke wyse nie beskou as iet waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy 

het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaag aan te neem en aan mens 

gelyk te word. 

Die kerk is nie ’n besigheid nie. Ons is nie uitvoerende hoofde (CEO’s) wat besluite 

moet neem neem.  Die kerk is nie ons familiebesigheid nie.  Ons is die liggaam van 

Christus, die tempel van God, die nuwe familie van Jesus.  Die keuse van die woord 

Rentmeester is belangrik.  Die kerk behoort aan God en nie aan ons nie.  Ons moet 

nooit vergeet dat die mag wat ons uitoefen, aan Jesus behoort nie.  Ons mag word 

aan ons gegee om ‘onder’ mense te kom sodat hulle kan floreer, nie sodat ons goed 

sal lyk nie. 



Ons kies vir mag oor mense eerder as om onder mense met ons mag te kom, kan 

baie verskillende vorme aanneem.  Een van die maniere waarop ons weet dat ons 

doelbewus ons mag gebruik om onder mense te kom, is wanneer ons iets moeilik 

doen vir ander al omdat dit voordeel van daardie persoon gaan wees en nie 

noodwendig tot voordeel van onsself gaan wees nie.  'n Aanwyser om te monitor of jy 

jou mag gebruik om ‘onder’ mense te kom, is om jou eie hart te ondersoek, te kyk of 

jy steeds dankbaar is vir die voorreg om Jesus te verteenwoordig en 'n mate van 

invloed in die lewens van ander mense te hê.  Miskien is die beste toets om te weet 

of ons mag gesond te gebruik, ons reaksie wanneer ander ons behandel soos die 

dienaars wat ons beweer ons is.   

Tien beginsels vir die uitoefening van mag  

1. Doen 'n eerlike inventaris van die mag wat God aan jou toegestaan het. 

Om getrou te wees, moet ons deeglik bewus wees van die kragbronne wat God 

ons toegestaan het. Ons is in gevaar om ons mag verkeerd te gebruik as ons 

die omvang van ons mag ignoreer of ontken.  

2.  Praat met iemand wat jy vertrou wanneer jy voel jy is gesneller deur iets wat 

gebeur het, wat dalk kan maak dat jy jou mag misbruik.   

3.  Vra vir raad oor die bestuur van dubbele verhoudings, wanneer dubbele 

verhoudings (bv. Werkgewer en vriend) deel van jou leierskap is.  

4.  Kyk vir vroeë waarskuwingstekens van gevaar. Mense verander. Ons 

verander. Die kerk verander. Voer eerlike gesprekke met mense as jou 

verhouding met hulle spanning en ongemak veroorsaak. 

5.  Wees sensitief vir kulturele, etniese, gender- en generasie verskille. 

6.  Laat mense wat bepaalde posisies beklee het (betaald en vrywillig) op 'n 

liefdevolle manier gaan 

7.  Onthou dat die verantwoordelikheid om grense te stel en te handhaaf op die 

persoon met groter mag berus.  



8.  Wees vriende met vriende, 'n pastoor vir gemeentelede.  Vra jouself die 

vraag:  "Watter rol is my primêre rol in hierdie verhouding?  Wie is ek vir 

hierdie persoon? Wie is hierdie persoon vir my? "  

9.  Mediteer oor Jesus se lewe as jy die lyding en eensaamheid van leierskap 

ervaar.  

10.  Vra God vir genade om jou "vyande" te vergewe - en jouself. 

 

3. Ons erken en monitor dubbele verhoudings 

’n Dubbele verhouding is wanneer jy meer as een rol in iemand se lewe het. Die 

skrywer glo nie dat dit gesond of Bybels is om dubbele verhoudings van Christelike 

leiers heeltemal uit te skakel nie. Om rigiede professionele grense in die kerk te hê 

kan in die pad staan van wat God in die kerk wil doen.  Hierdie grense moet net 

omsigtig en noukeurig gemonitor word.  

 

Die uitdaging van noue vriendskappe 

Martha Ellen Stortz (wat navorser is van etiek van vriendskap binne Christelike 

bediening) toon aan hoe vriendskappe in konflik kan wees met die bediening aan 

ander.  Vriende kies mekaar wat by implikasie beteken dat ander uitgesluit word.  Deur 

ander uit te sluit kan kan dit lyk of ons kant kies wat mense laat voel dat sommige ‘in’ 

is en ander ‘uit’ is. 

 

Grense 

As die woord grense by my opkom dan dink ek aan “Self-sorg”.  Self sorg gaan oor 

meer as net om gesond te eet en te oefen.  Selfs mense wat gesond eet en oefen sal 

stres beleef as hulle nie grense stel nie.  

So wat is selfsorg?  Is selfsorg = aan om selfsugtig te wees? 

Nee, alles behalwe.  

As mens dink aan die veiligheidsmaatreëls wat aan boord van ‘n vliegtuig aan mens 

gekommunikeer word – die lugwaardinne sal altyd sê dat indien jy saam met ‘n kind 

reis, moet jy in geval van ‘n noodgeval, eers die masker oor jou eie gesig trek en dan 

oor die van jou kind. Vreemd nè? Maar as ek suurstofnood het, hoe kan ek dan my 

kind help. So ja, selfsorg is juis om na jouself om te sien, sodat jy weer op jou beurt 

na ander kan omsien.  



Selfsorg – gaan oor hoe ek myself behandel en hoe ek met myself praat. Selfsorg - 

gaan oor hoe jy plesier vind, hoe jy speel, hoe jy geluk, balans, rus en kameraadskap 

vind.  Ek sal die eerste een wees om te erken dat selfsorg baie moeilik kan wees. 

As predikant is baie van ons werkoliste.  Tegnologie het die illusie geskep dat ons 

almal ‘n toestel is wat altyd beskikbaar is en aan is.  Nou meer as ooit moet jy jouself 

beskerm en na jouself omsien.  Ons dink – wat maak dit saak dat ons 7 dae ‘n week 

beskikbaar is, 24 uur van die dag?; wat maak dit saak dat ons slapelose nagte het oor 

die kerk se begroting en ons eie?; wat maak dit saak dat ons siek word van al die 

begrafnisse wat ons hanteer en trauma wat ons sien?  So wat maak dit saak dat ons 

sekondêre trauma beleef; wat maak dit saak dat ons ander gesinne en mense se 

kinders meer van ons sien as ons eie gesinne en kinders?  So wat maak dit saak..?“Dit 

maak baie saak!!!”  Ons verwaarloos ons eie selfsorg. 

Tot op ‘n stadium - dan breek iets binne in ons.  Iets binne in ons wil uitbreek – wil 

net skree!  Ek kan nie meer nie!!!  

Ons gaan uitbrand as ons nie leer om “nee” te sê nie.  

En dit beteken ek moet selfs kan “nee” sê vir goeie goed, om by die beste uit te kom.  

Ons weet om nee te sê vir verkeerde goed.  Maar wat van nee vir goeie goed.  Jy 

gaan dalk baie mense teleurstel wat jou tyd en energie wou hê.  Net omdat mense 

behoeftes het, is dit nie te sê jy moet al daardie behoeftes bevredig nie.  

Hoekom is dit so moeilik?  Want om grense te stel is meer ‘n geestelike spier wat ek 

moet oefen.  Dit is vir ons moeilik om nee te sê as ons weet so baie mense het ons 

nodig.  Maar ongelukkig ter wille van jou eie welwese gaan jy moet nee sê. 

Ons is almal in die middel van ons lewenstories en ons storie word gevorm deur dit 

was ons ja en dit waarvoor ons nee sê. 

Wat is ‘n grens?  Is dit iets sleg?  Nee, glad nie. 

‘n Grens is ‘n beperking; dis ‘n lyn wat nie gekruis moet word nie; dis iets wat dit wat 

aanvaarbaar is skei van dit wat nie aanvaarbaar is nie. 

Grense is nie mure wat ander mense uit hou nie, maar parameters om jou veilig te 

hou.  

Moontlik het jy gehoor van die eksperiment wat gedoen is by ‘n Kleuterskool wat langs 

‘n besige pad geleë was.  Die Kleuterskool se speelgrond was duidelik omhein gewees 

en die kinders kon te heerlik die hele speelgrond vol speel, ten spyte van die baie 

motors wat heel dag by die speelgrond verby gery het.  Die kinders het tot reg teenaan 

die heining gehardloop en bal geskop.  Die volgende deel van die eksperiment het 

behels dat die heining om die speelgrond verwyder is.  Die gevolg was dat die kinders 

in die middel van die speelgrond saamgebondel het pouses en nie naby die grens 

gekom het waar eens ‘n heining was nie.  Die blote feit dat daar tevore ‘n heining om 



die speelgrond gespan is, het die kinders laat veilig voel.  Die afwesigheid van die 

heining  het hulle beangs en onseker gemaak.  

Hoekom aanvaar ander mense of onsself nie ons grense nie? 

Ons het hulle nie gestel nie. Ons moet ons eie grense stel.  As ek grense het, sal ek 

ook ander se grense respekteer. 

Selfsorg is ‘n manier om met ander te kommunikeer dat jy self waarde en self respek 

het en dat jy nie toelaat dat ander jou bepaal nie.  Dis NB in alle verhoudings dat ek 

sal weet waar ek eindig en iemand anders begin.  Wanneer jy nie duidelike grense het 

nie, kan jy maklik misbruik of gemanipuleer word. Grense is ‘n manier om dit wat jy 

dink en voel te skei van wat ander dink en voel.  Om hierdie rede is dit feitlik onmoontlik 

om goeie en gesonde verhoudings te hê sonder duidelike grense. 

Ek vat saam: Is grense sleg?  Is dit selfsugtig!  Nee, alles behalwe.  Grense is gelyk 

aan self sorg.  Ons dien ‘n God van grense.  God stel grense – nie om ons in te beperk 

of ons vryheid te steel nie, maar juis sodat ons binne daardie grense die lewe kan 

geniet (soos kleuterskool kindertjies).  Wees goed vir jouself want ek belowe jou as jy 

nie gaan wees nie, gaan niemand anders nie.  Kyk na jouself sodat daar iets van jou 

oor is om na ander te kyk.  

Vrae om oor na te dink 

1. Dink aan ‘n area in jou lewe waar jy dink jy grense nodig het. Dit kan wees 

rondom jou verhoudings, rondom geld, jou kinders, jou gewig, of selfs 

tegnologie.   

2. Dink aan hoekom dit vir jou persoonlik moeilik is om grense te stel.  

3. Wat kan jy prakties doen om sekere grense vir jouself in plek te stel. Wees 

realisties tog waagmoedig. 

 

Wenke hoe om grense te stel 

Bepaal wat is onderhandelbaar en wat is nie. 

Oefen om “nee” te sê – en besef die wêreld gaan nie inmekaar val nie. 

Wees duidelik oor wat jy beheer en invloed oor het. 

Kies woorde wat minder geneig sal wees om verdediging te ontlok. (Dit gaan dikwels 

meer oor wat jy sê as hoe jy dit sê.)  

Wees kalm. Probeer om nie die woord “Hoekom” te gebruik nie. Die woord 

“Hoekom” en die stemtoon wat dikwels daarmee saamgaan, ontlok dikwels sekere 

emosies van verdediging. Vra eerder: “Help my verstaan?”  



Stel ‘n grens wanneer jy kalm is. Hoe kalmer jy is hoe makliker sal dit wees vir ander 

om jou grens te aanvaar. 

Wees so direk en presies as moontlik. 

Gebruik “Ek” stellings. “Ek voel teleurgestel wanneer jy nie doen wat jy gesê het jy 

gaan doen nie.”  

Sê vir die persoon wat die gevolge gaan wees, indien van toepassing. 

Volg op met gevolge. 

Gee erkenning aan die persoon vir hulle nuwe gedrag. (As iemand by ‘n grens hou 

sê vir hulle dankie. “Dankie dat jy nie meer die deur toeslaan as jy uit my kantoor 

gaan nie, dis baie gaaf van jou.”) 

Dink aan wat se verligting dit sal wees as jy ‘n grens stel.  

Refleksie 

Reflekteer (300 -500 woorde) oor dubbele verhoudings en die stel van grense. Wat 

is jou ervaring hiervan en hoe hanteer jy dit in jou bediening? 
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Hoofstuk 9 
Eindes en nuwe beginne 

Dr André Ungerer 
 

Inleiding  

Kyk gerus die video - https://youtu.be/Uiby3--KWOw 

Dalk het jy nog altyd daarvan weggeskram om ’n sukkelende projek in jou gemeente 

’n natuurlike dood te laat sterf.  Jy en almal betrokke het telkens net harder gewerk 

om te slaag en die pynlike dood uit te stel.  Hoekom is ons bang om iets tot ’n einde 

te bring?  Die grootste rede is ons vrees vir mislukking.  Ons samelewing, die kerk en 

ons families hanteer mislukkings nie baie goed nie   

In die video (gekoppel aan hierdie dokument) gaan ons op teologiese en praktiese 

wyse oor eindes en nuwe beginne nadink.  Ons kan dit ook met die seisoene in die 

natuur vergelyk.  Die herfsseisoen dui op die naderende einde en in die winter gaan 

baie plante (oënskynlik) dood om weer in die lente nuwe tekens van lewe te toon.  

Hopelik gaan eindes vir jou voortaan nie meer ’n verskrikking wees nie.  Jy sal dalk 

selfs die moed van oortuiging hê om eindes te verwelkom en doeltreffend deur te sien.  

Weet net – na elke einde wink daar ’n nuwe begin.  Mag hierdie vir jou ’n opwindende 

reis wees wat jou by horisonne uitbring waarvan jy nog net gedroom het.   

Die kontinuum van eindes in leierskap 

Ons moet die kuns aanleer om eindes te omhels ten einde nuwe beginne te ontvang 

omdat dit een van die fundamentele take van ’n spirituele lewe is.  Nie alle probleme 

kan oorkom word nie; sommige dinge moet eenvoudig toegelaat word om tot ’n einde 

te kom.  Op persoonlike vlak beleef ons eindes op verskillende maniere: ’n Geliefde 

wat doodgaan, ’n kankerdiagnose, egskeiding, aflegging by die werk, ekonomiese 

agteruitgang, verhoudinge wat tot niet gaan, ’n droom wat aan skerwe lê of die gewone 

verouderingsproses wat elkeen beleef.  Prediker 3:1 sê juis dat elke ding in hierdie 

wêreld ’n vaste tyd het.  

Ook op die gebied van leierskap beleef ons eindes, trouens dit wil voorkom of leiers 

meer dikwels met eindes en verliese gekonfronteer word.  Sulke verliese kan in skaal 

van grootte en intensiteit wissel maar eindes dreineer altyd in ’n mindere of meerdere 

mate jou energie en maak dit moeiliker om ’n volgende uitdaging die hoof te bied.  

Kleiner eindes 

Die volgende kan as voorbeelde van kleiner eindes dien: 

• Jou gemeente gaan deur ’n proses van afstigting of kerkplanting en vyftig 

lidmate verlaat die gemeente. 

https://youtu.be/Uiby3--KWOw
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• ’n Familie grootte gemeente groei vinnig en daar vind ’n verlies aan identiteit 

plaas. 

• Die demografie in gemeenskap verander en dit beïnvloed jou gemeente. 

• ’n Staatmaker gesin verlaat jou gemeente en skakel by ’n ander gemeente in. 

• ’n Kerkraadslid wat baie ondersteunend is kry ’n betrekking in ’n ander 

stad/dorp en dit laat jou met gevoelens van verlies. 

• ’n Gesin wat finansieel goed bydra stel jou in kennis dat hulle minder gaan 

bydra ten einde meer geld aan ’n ander instansie oor te betaal. 

Groter eindes  

Groter eindes is meer ingrypend en verg meer insig en energie om deur dit te werk.  

Die volgende kan as voorbeelde dien: 

• ’n Betroubare leier in die gemeente word uitgevang na ’n langtermyn 

verhouding met ’n ander leier se eggenoot. 

• Jy word met kanker gediagnoseer en is verplig om aanpassing ten opsigte 

van jou leierskaprol aan te bring.    

• ’n Medeleraar met wie jy lank saamgewerk het en goed mee klaargekom het, 

aanvaar ’n beroep na ’n ander gemeente en laat ’n groot leemte. 

• ’n Egpaar wat ’n sleutelrol in jou gemeente vertolk het besluit om te skei. 

• ’n Beduidende aantal lidmate verlaat die gemeente omdat hulle ongelukkig 

oor seker besluite is. 

• Iemand wie jy vertrou het begin gerugte oor jou versprei wat van alle 

waarheid ontbloot is. 

Al die voorbeelde oor kleiner en groter eindes tot dusvêr, klink vir ons wat kerkwerk 

ken, redelik bekend.  Ons het dalk eerstehands daarmee te doen gehad of minstens 

daarvan in ’n ander gemeente gehoor.  Tog leef ons in ’n kultuur waar eindes meer 

dikwels as mislukkings gesien word en iets om liefs te vermy.  Ons sal egter een van 

die mees belangrike take van leierskap nalaat as ons nie ons mense help om deur 

belangrike oorgangsproses te werk wat op eindes volg nie.  Ons sal mense moet help 

om nie in die strikke van bitterheid, verharde harte of weerstand verstrik te raak en die 

oop deur van God se nuwe begin mis te kyk nie.  

Kom ons kyk vervolgens hoe eindes en nuwe beginne oor die algemeen in die kerk 

beskou word. 

’n Ongesonde siening van eindes en nuwe beginne in die kerk 
Wanneer ons by eindes en nuwe beginne in die kerk kom, is ons geneig om ’n sentrale 

teologiese waarde mis te kyk, naamlik dat dood ’n noodsaaklike voorspel tot 

opstanding is.  Sommige dinge moet sterf sodat iets nuuts in die plek daarvan kan 

groei.  Wanneer ons eindes met mag en mening wil ontduik, mis ons die geleentheid 

tot iets nuuts. 
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1. Ons beskou eindes as mislukkings en iets wat vermy moet word 

Mislukkings en eindes is pynlik en daarom wil ons dit vermy.  Ons as leiers oordeel 

verkeerdelik dat dit ons verantwoordelikheid is om alles aan die gang te hou, selfs al 

werk dit nie meer nie – én natuurlik wil ons ons mense teen die verlies van mislukking 

en pyn te beskerm.  Ons moet leer om eindes te verwelkom sodat ons ’n nuwe 

toekoms tegemoet kan gaan.  Eindes behoort as ’n normale deel van die lewe beskou 

word en nie noodwendig as ’n mislukking nie. 

2. Ons onderskat die geleentheid tot geestelike groei wanneer ons met 

eindes te doen het 

Ons sien eindes as struikelblokke om te verwyder of om om te keer – sodra moontlik!  

Ons angsvlakke styg in die proses, ons stort meer energie in die reddingspoging terwyl 

die gewenste resultaat ons op die lange duur ontwyk.  In die proses besef ons nie dat 

’n einde juis ’n geleentheid tot geestelike groei is nie.  Ek is doof vir wat God vir my in 

en deur my pyn en worsteling wil sê.  Ons vergeet ook die groot waarheid van die 

evangelieboodskap in die proses naamlik dat Jesus se lyding en dood is ’n sentrale 

tema in die evangelie is.  

 

3. Ons bring nie eindes met ons familie van oorsprong in verband nie 

Gebeure in ons kinderdae is diep ons ons psige gewortel en speel ’n besliste rol in 

ons hantering van eindes.  Ons sou ook van ’n familie-afdruk kon praat wat ’n lewende 

teenwoordigheid in ons binneste handhaaf en wat ons optrede gedurig beïnvloed.  Die 

wyse hoe ons familie van oorsprong pyn en verlies hanteer het, het ’n invloed op ons 

hantering van verlies en eindes.  Dit is goed om dalk die volgende vrae oor jou familie 

se hantering van verlies en eindes te vra: 

• Het my familie verlies en eindes ontken of die uitwerking daarvan 

geminimaliseer? 

• Het my familie ander geblameer? 

• Het my familielede hulleself vir verlies en eindes blameer, hulself geïsoleer en 

in ’n toestand van depressie verval? 

• Het my familie eindes en verliese op ’n intellektuele wyse probeer rasionaliseer 

of het hulle halwe waarhede vertel om hulle pyn en gebeure te verdoesel? 

• Het my familie pyn met destruktiewe, kompulsiewe en verslawende gedrag 

probeer hanteer? 

• Het my familie hoop gekoester oor wat die toekoms, ten spyte van verlies, kon 

inhou – selfs wanneer dinge op hul slegste gelyk het of het hulle in ’n toestand 

van hopeloosheid verval? 

Bogenoemde gee ons ’n idee van ons familie se invloed in ons hantering van verlies 

en eindes.  Die waarheid is dat ons samelewing, ons kerke en ons families ons nie 

regtig toerus om eindes as deel van die ritme van die lewe te hanteer nie.  Dit is 

daarom noodsaaklik om vas te stel wat emosioneel gesonde eindes en nuwe beginne 

behels. 
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Die kenmerke van emosioneel gesonde eindes en nuwe beginne 
Die oorgang van ’n einde na ’n nuwe begin geskied gewoonlik in fases, hoewel nie in 

’n spesifieke volgorde nie. Die volgende fases word kortliks bespreek.  

1. Ons aanvaar dat eindes ’n dood is 

Eindes is soos dood en dood is finaal!  Daar gaan niks nuuts sonder ’n einde plaasvind 

nie.  Die Romeinse filosoof, Seneca het gesê: “Elke nuwe begin kom van ’n ander 

begin se einde.”  Daar is natuurlik ook Bybelse figure by wie ons hierdie waarheid kan 

sien: 

• Job het die pynlike eindes ervaar toe hy sy 10 kinders, sy gesondheid, sy 

rykdom en sy vorige verstaan van God moes prysgee.   

• Die profeet Jeremia het ’n einde as dood beleef toe Jerusalem en die tempel 

met die grond gelykgemaak is. 

• Die dissipels het Jesus se dood as werklik ervaar toe Hy aan die kruis gesterf 

het en Hy al hulle hoop en drome met Hom na die graf geneem het. 

Sommige eindes kan brutaal wees soos Jesus se kruisiging terwyl ander sagter kan 

wees.  Eindes as dood is ’n werklikheid en Scazzero het 4 beginsels wat hom help om 

op koers te bly wanneer hy met eindes gekonfronteer word.  

• Hy kyk die harde werklikheid in die oë (face the brutal facts) deur harde vrae 

aan homself te vra, selfs as sy innerlike mens daarvan wil wegdeins. 

• Hy herinner homself om hom nie deur gevoelens te laat lei nie.  Gevoelens 

laat jou gewoonlik van die harde werklikheid vlug. 

• Hy gesels met deurwinterde mentors wat ouer en meer ervare as hy is. 

• Hy kry ‘closure’ deur homself twee vrae af te vra: Wat moet ek in my 

persoonlike lewe en leierskap laat vaar? En, as ek hierdie dood omhels - 

watter nuwe dinge wag vir my in my persoonlike lewe en leierskap?  Hierdie 

tweede vraag herinner hom daaraan dat God iets goeds vir hom in die 

toekoms in gedagte het, selfs al is dit nie nou raak te sien nie. 

2. Ons aanvaar dat die verwarrende liminale tussenin-tyd lank kan duur  

Dit is vir ons moeilik om te wag.  Om op God te wag is ’n integrale deel van die lewe 

as Christen.  Ook hier kan ons baie uit die lewe van Bybelfigure leer: 

• Abraham moes dekades lank wag vir die vervulling van God se beloftes ten 

opsigte van ’n nageslag. 

• Josef moes lank in Egipte wag voordat hy weer sy familie kon sien. 

• Moses en die volk moes 40 jaar in die woestyn rondswerf voordat God nuwe 

rigting gegee het. 

• Hanna het jare vir ’n kind gesmeek. 

• Dawid het lank gewag voordat hy die koningskap by Saul kon oorneem. 

• Job het jare gewag voordat God aan hom verskyn het en ’n nuwe toekoms 

gegee het. 

• Paulus was twee jaar in die tronk in Sesarea voordat hy na Rome kon vertrek. 
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Mense vra dikwels: “Hoe lank moet ek nog wag?”  Die antwoord volgens Scazzero:  

Die wag gaan veel moeiliker wees en baie meer tyd in beslag neem as wat jy gedink 

het.”  Dit blyk die norm vir ’n Christelike leier te wees.   

Hoekom is wag so belangrik?  God is nie net besig om uiterlike omstandighede te 

plooi nie – Hy is met veel meer besig – Hy is besig om dieper vlakke van transformasie 

in jou as leier te bewerkstellig... vêr meer as wat jy mag dink. 

3. Ons sien geleenthede tot persoonlike- en geloofsgroei 

Eindes en beginne bring ons van aangesig tot aangesig in kontak met die kruis, met 

dood en wat soms as die ‘donker nag van die siel’ beskryf word.  Dit is gedurende 

hierdie tye wat God ons lei om groter wasdom in die geloof te bereik.  God gebruik die 

donker nag van die siel en woestyntye om ons te louter en ons geestelike lewe te 

verdiep.  Baie mense het hulle beste insigte ten opsigte van hulle roeping gedurende 

sulke tye gehad.  Dit is dikwels gedurende hierdie tye dat ’n mens nader aan God is, 

al voel dit nie altyd so nie.  

4. Ons besef dat eindes en die gepaardgaande wagtyd die poort na nuwe 

beginne is 

Die sentrale boodskap van die evangelie is dat Jesus uit die dood opgestaan het en 

dat dit ons herinner dat eindes (dood) altyd die poort na nuwe beginne is.  Die 

wagwoord is WAG en sodoende spandeer ons baie tyd met God en in gesprekke met 

ander oor hierdie wagtydperk in soeke na antwoorde.  Ons luister en leer, ons is 

gedurig op die uitkyk na nuwe tekens van lewe.  En skielik gebeur dit.  Te midde van 

die donker gang, ’n skrefie lig wat begin deurskyn.  Lig wat aan die ander kant van die 

deur is.  Parker Palmer beskryf dit baie treffend: 

On the spiritual journey ... each time a door closes, the rest of the world 

opens up.  All we need to do is to stop pounding on the door that just closed, 

turn around – which puts the door behind us – welcome the largeness of 

life that now lies open to our souls. 

 

Die Hervormde Kerk se storie van ’n einde en ’n nuwe begin 
Die sinodale Dienssentrum was altyd die Hervormde Kerk se trots.  Die kantore was 

ruim, daar was ’n saal waarin ’n paar honderd mense kon sit en het ook een van die 

beste kerkargiewe in die land gehuisves.  Gedurende die afgelope 2 dekades het die 

demografie ingrypend verander, die Kerk se lidmaatgetalle het gedaal, die 

instandhouding van die gebou het buitensporig duur geraak en die behoefte was dat 

die gebou verkoop moed word.  Daar was verskeie voornemende kopers maar elke 

transaksie het deur die mat geval. 

Skielik gedurende Desember van 2016 was daar ’n koper wat die nodige waarborge 

gelewer het en met die intrapslag in 2017 was die personeel van die sinodale 

kerkkantoor in rep en roer.  Die gebou is verkoop en die kerkleiding is met moeilike 
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besluite gekonfronteer.  Vrae soos moet ons ’n ander gebou in ’n vriendeliker 

omgewing koop of moet ons dit oorweeg om te huur.  Ons het na verskeie geboue 

gaan kyk om moontlik te koop en telkens het ons teen die koste gestuit en die vraag 

of dit wenslik is vir die Hervormde Kerk om ’n sinodale kerkkantoor te besit of nie.  Hoe 

langer die proses geneem het, onrustiger het die personeel geword.  Die graad van 

spanning en onsekerheid was aanvoelbaar en die konflikpotensiaal het by die dag 

toegeneem.  Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het vroeg in Maart 

vergader en besluit dat die vergadering te lomp is om ’n ondersoek te loods en het 

gevolglik ’n vyfmankomitee aangestel om die werk te doen.   

Na ’n aantal vergaderings het ons gevoel dat daar nie vordering is nie.  Om te koop 

het al hoe meer na ’n verkeerde opsie gelyk en die geboue wat te huur was het vir ons 

buitensporig duur gelyk.  Ons het ’n vasgelooptheid ervaar – die einde (dood) van die 

Van der Hoff Sinodale Dienssentrum was ’n werklikheid en ek onthou goed hoe ons 

een vergadering oor gebed gepraat het, veral die Efesiërs 3:21 gebed – ... “God wat 

uitkoms gee vêr meer as wat ons bid of dink...”  Die deur agter ons was toe en die 

gang het donker voor ons uitgestrek.  Watter nuwe begin sou God voorsien – ons het 

bly bid.  

Die tyd het verbygegaan en nie veel het gebeur nie.  Onverwags was daar uitkoms, 

veral wat die kerkargief betref.  Die Erfenisstigting het vloerruimte gehad wat vir ons 

argief kon werk.  Die huurbedrag was uiters billik en skielik was daar hoop.  Nog later 

het die Erfenisstigting ons kantoorruimte aangebied waarin ons ons kernadministrasie 

kon huisves.  Weereens teen ’n uiters billike huurbedrag.  Die een ding het tot die 

ander gelei en ons het besluit om ons finansiële dienste by gemeente Derdepoort te 

huisves.  Die huurinkomste wat Derdepoort hieruit kon verdien, was vir hulle manna 

uit die hemel en vir ons ’n heerlike uitkoms.  Rata (ons barmhartigheidsorganisasie) 

was die volgende om te huisves en onverwags is daar kantoorruimte deur 

Montanagemeente aangebied – gratis!  Ons het gemeente Philadelphia genader vir ’n 

vergaderplek en hulle het ’n ruim vertrek beskikbaar gestel wat ons kon huur en in ’n 

baie doeltreffende raadsaal kon omskep.  Die raadsaal is tans die vergaderplek waar 

ons, naas die vergaderings, alle besoekers ontvang.  Tans is Wonderboomgemeente 

ons tuiste vir Algemene Kerkvergaderings wat op ’n driejaarlikse basis plaasvind.  Ook 

die MRCC (Maratha Reformed Church of Christ) het uiteindelik gratis huisvesting vir 

hulle sinodale kerkkantoor by Noordwestelike Pretoria gevind.  So is ons ‘sendingkerk’ 

ook gehelp.   

Waar laat dit ons?  ’n Baie dankbare Kerk.  Sinodale dienslewering wat oor die stad 

Pretoria versprei is en wat baie bekostigbaar is.  Ons besit geen eiendom en voel 

nader aan die Bybelse gedagte waar Christene met vreemdelinge en bywoners 

vergelyk word.   

Dit was ons einde – veel pynliker as wat ons voorsien het en die oorgang het ook 

langer geduur as wat ons gedink het.  Die tussenin-tyd was verwarrend en onseker en 

het baie stress en spanning opgelewer.  Uiteindelik het God deure oopgemaak en op 
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’n wyse voorsien – vêr meer as wat ons gebid of gedink het.  Ons kon nuut begin en 

die nuwe begin was ’n heerlike ervaring.  

Refleksie 

Reflekteer (300 – 500 woorde) oor eindes en nuwe beginne in jou gemeente. Gee 

voorbeelde van dinge waaraan jy ’n einde sal wil maak of gemaak het.  Wat weerhou 

jou of hoe het jy jou vrese oorkom en wat was die eindresultaat?  Watter nuwe beginne 

het gevolg? 


