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Wat kies jy vir jou en julle reis? 
          

      Ds Johan Bezuidenhout – Welstandskomitee 
       M.Th. Pastorale Terapie 

 
Die lewe bestaan nou maar eenmaal uit keuses. Hierdie voorreg van keuse is reeds bepaal in God 
se raadsplan. As kroon van God se skepping mag 
en moet ek kies. Soms vír sommige dinge en 
soms teen ander dinge. Die keuse wat ek maak 
bepaal en beïnvloed my ingesteldheid. 
Gesindheid syfer deur en beïnvloed my woorde 
en dade, wat bydra tot my lewensgeluk of –
ongeluk en hoe ek my toekoms en lewensreis 
tegemoetgaan en ervaar. Gaan ek die beste uit 
my gegewe situasie haal en ervaar? Gaan ek die 
beste uit my en ons stilhouplekke waardeer en 
geniet? Gaan ek goeie herinneringe koester of 
frustrasie, ontnugtering en seer saam met my 
neem? 

  
Hoe om vreugde te vind en ‘n sukses te maak van my gekose reis? 

 
i. Die bril wat ek dra: 

Vir die avontuur van die lewe het elke mens ’n bril nodig. Soos ons almal al ervaar het, kan ’n bril 
tot ons voordeel of nadeel dien. Dit kan jou beter, verder, helderder en gemakliker laat sien of 
jou sig benadeel, inperk en jou oë irriteer.  
 
Daarom is dit noodsaaklik om die regte bril op te sit. Vir die pastorielewe is daar nét een keuse - 
die bril van geloof. Dit wat eerste raakgesien moet word is die voorreg dat ekself aan God kan 
behoort en in ‘n lewende verhouding met Hom kan leef. Dit sal daartoe lei dat ek die 
verlossingswerk van Jesus my eie maak. In hierdie proses werk die Heilige Gees en oortuig my 
dat elke mens nie anders kan as om ‘n lewe van dankbaarheid vir hierdie genade te leef nie. Juis 

hier begin die regte perspektief en 
gesindheid. Hierdie wete van “Wie s’n is 
ekself?” en “Waarheen is ekself oppad?”, dra 
by tot ‘n bepaalde  geloofs- en 
lewensingesteldheid. Dit laat my verstaan 
“Wie s’n ek is” en in “Wie se diens ek leef” en 

“Waar my krag vandaan kom”. Dit beteken ‘n bewustelike in voeling leef met die Heilige Gees. 
  
In hierdie verstaan en belewenis word dit moontlik om vrede te maak met myself en met wie en 
wat ek is, met watter gawes ek geseën is en waar my tekortkominge lê. Dít dra by om net myself 
te wees. Wanneer dit gebeur, bevind ek my op die pad van geloofsvolwassenheid. Verder lei dit 
tot psigiese en emosionele volwassenheid. 
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Noudat ek sekerheid het van my eie plek onder God se son en my rol, kyk ek na dié een spesifieke 
mens wat ek, uit almal, uit vrye wil self gekies het om my lewe mee te deel en saam die ouers 
van ons kinders te wees. My eggenoot as geskenk uit God se hand. Wat hom dalk ”anders” en 
ook in ‘n mate “meer spesiaal”  in die oë van mense maak, is dat hy in sy hart oortuig is dat God 
hom geroep het om voltyds sy lewe te wy aan die verkondiging van Sy Woord en die uitbouing 
van Sy Koninkryk op aarde. Deel van hierdie reis is om die verteenwoordiger van Jesus te wees in 
die lewens en huise van lidmate. Dus, anders as ‘n beroep, gaan dit in ‘n roeping nié net om 
myself en die voordeel wat ek daaruit kan trek nie, maar om God. 
 

ii. Sien en waardeer ons nóg ons trougeskenke? 
Trougeskenke word gekies, gegee mét en uit die grootste liefde. Ons ontvang dit van die mense 
wat die heel naaste aan ons is en noem hulle ons ware hartsmense. Hierdie geskenke word 
deeglik oorweeg en met die heel beste bedoeling gegee om vir die bruidspaar hul lewe makliker 
en geriefliker te maak. Ons gee na die beste van ons vermoë om ook daardeur ons liefde uit te 
druk aan hierdie spesiale mense in my lewe. 
 
God Self het besluit dat dit nié goed is dat die 
mens alleen leef nie, maar het vir hom ‘n hulp 
gemaak om by hom te pas en haar toe self na 
die man gelei. Is dit nie waaroor al die 
opgewondenheid van die huweliksdag 
gegaan het nie? Hier sien ons mekaar as 
trougeskenke uit God se hand. Twee mense 
wat bymekaar pas en die pad saam kan 
aandurf en mekaar se vreugdes en hartseer kan deel. Hulle is bedoel om mekaar te bemoedig en 
aan te moedig en mekaar te ondersteun in elkeen se drome en ideale. Maar as kroon van Sy 
skepping het God ons ook die vermoë gegee, om onder leiding van die Heilige Gees, aan te pas 
indien omstandighede dit vra.  
  
My geloofsbril laat my toe om ook raak en in te sien dat my keuse van ‘n huweliksmaat, met ‘n 
bepaalde lewensroeping, ook aan my ‘n uitsonderlike geleentheid bied om op ’n unieke reis te 
gaan met talle belewenisse. God het immers my maat geroep. Ek, as sy lewensmaat, word deur 
ons huwelik deel van Sy groter prentjie in die bediening en ekself kan besluit hoé en hoéveel ek 
betrokke wil raak. My gesindheid sal egter ook bepaal of ek ‘n positiewe of negatiewe bydrae 
gaan lewer in hierdie opsig. 
  

iii. ’n Vervelige, onaangename reis of ’n besonderse en kosbare ontdekkingsreis? 
My eie ingesteldheid maw die bril wat ek kies en die manier hoe ek na my trougeskenk kyk en 
hom waardeer en gebruik, is hier deurslaggewend. Miskien dink ek: “Sjoe, wat ’n treurige bril. 
Aag, nóg ’n trougeskenk waarvan ek nie eintlik hou nie , maar nou het ek hom”. Of daarteenoor: 
“Hierdie bril help my só baie en laat my veel beter en sommer anders sien. Hierdie trougeskenk is 
kosbaar en vol liefde gegee met soveel moontlikhede. Ek kan my nie indink hoe my lewe 
daarsonder sou gewees het nie”.  
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Met die regte bril en besonderse trougeskenk, word die bediening onmiddellik gesien en benader 
as ‘n ontdekkingsreis. Gewooonlik nie een lang eentonige reis nie, maar ‘n veranderlike reis soos 
‘n aflosresies.  
 
Ons hardloop voluit en gee waartoe ons in staat is, maar dan moet ek die stokkie oorgee. God 
roep ons na ‘n ander gemeente. Elke gemeente is ‘n opwindende ekspidisie en elke lidmaat ‘n 
uitdaging. Ons verblyf en werkstermyn daar is die geleentheid om God se hart openlik en eerlik 
aan daardie spesifieke mense te openbaar en deel. Dit gebeur nie nét deur die predikant se 
prediking nie, maar deur ons as span en gesin se doen en late. Só kry ons ‘n nuwe geleentheid 
om met ons persoonlike ervaring en groei in menswees nuwe dinge te probeer, beplan, aan te 
pak, ‘n verskil te maak en te bou.  
 
Op hierdie ontdekkingsreis en in hierdie aflos wedloop leer, ervaar, beleef en ontvang ‘n 
predikantspaar só baie. Beslis nie bakkievragte vol groente, geslagte skape of sakke vol biltong 
nie. Daardie dae is lankal verby en van die stories is dalk bietjie soos vissermanstories soos die 
grootte van die vis.... Nee ons ontvang lewenswysheid, opregtheid, ervarings, hartlikheid, leer by  
mekaar, deel in hartsgebeurtenisse, warmte, geloofsgroei, aanvaarding, liefde, respek vir die 
bedienaars van God se Woord en ‘n gesamentlike liefde vir God en die kerk. 
 

iv. Elke reis het ’n begin en einde: 
Daar is ’n tyd vir kom en vir gaan. Soos alles en almal op 
aarde is ons reis ook nét tydelik. Terwyl ons deelneem aan 
hierdie bepaalde oorgee van ons aflosresies, is dit egter 
belangrik om nooit te vergeet dat elke predikant en 
predikantspaar, ook soos die moderne neiging met 
voorbereide kos op supermarkrakke, ook ‘n beperkte 
rakleeftyd het nie. Daar is ‘n tyd dat jy daar moet wees as 
die beste predikantspaar en moet voorsien aan die 
behoeftes.  
 
Dan is jou rakleeftyd verby en word jy vervang. Dan gee 
ons die aflosstok oor, verander ons van gemeente of 
emeriteer. Die wedloop gaan egter voort met die aflosstok 
in die hande van ‘n ander predikantspaar.  
 
Hierdie wedloop sal voortgaan tot aan die einde van die 
wêreld. 
 

 
v. ’n Reis bestaan uit verskillende komponente of boustene: 

Die boustene vir ‘n suksesvolle pastoriepaar is geloof, hoop en liefde. Die grondslag hiervan is die 
geloofsbegrippe: sonde, verlossing en dankbaarheid. Ons sekuriteit is geleë in die belofte wat 
God aan ons gee: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie”. Ons motivering: “Ek is tot 
alles in staat deur Christus wat my krag gee”.  
 



 

 

V
ro

u
ef

lit
se

 –
 S

o
m

er
 2

0
19

 u
it

ga
w

e 

5 

 

 
vi. Elke reis is ’n voorreg en ’n kosbare geleentheid: 

Beleef die vreugde en voorreg om in vrede saam met die liefde van jou lewe, met jou unieke 
menswees, die pad van predikantspaar met dankbaarheid en entoesiasme in diepe afhanklikheid 
van God aan te pak. Op hierdie pad kan jy verseker wees dat jy beslis die volgende sal ervaar: die 
onbeskryflike genade van ons Here Jesus Christus, die oorvloedige en onbegryplike liefde van 
God en die alomteenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees! 
  

vii. Elke mens se reis is gekies: 
God het gekies. 

Jou lewensmaat het gekies. 
Hy het jou as sy lewensmaat gekies. 

Jy het hom bó baie ander gekies. 
Kies nou om die bril van geloof op te sit. 

Die bril is jou hulp en is gegee om permanent te dra en dit gereeld skoon te vee vir duideliker 
visie. Jy moet dit van tyd tot tyd laat toets, aanpas en verbeter deur dit net nóg sterker te laat 

maak. Kyk elke dag opnuut met verwondering en waardering na jou kosbare trougeskenk. 
Bedink die voorreg om ’n reisiger te wees op hierdie besondere en verrykende reis. Dan is dit 
moontlik om enduit vreugde in die bediening te beleef en jou rol as ‘n voorreg en besonderse 

geleentheid, ’n roeping, te ervaar. 
Onthou die volgende:  

Alles en almal kom en gaan… 
Dinge verander en word vervang… 

Maar GOD nie! 
 Hy is die Ewige, Alwyse en Almagtige! 

  
Mag jy die voorreg en vreugde beleef om aan die sy van jou geliefde ‘n seën te wees! 
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Waardevolle wenke wanneer die Wanderlust jou laat wikkel na wie weet waar... 

          Mari-lizé Beukes 

Wanderlust is afkomstig van die Duitse woorde wandern wat beteken om rond te dwaal en lust 

wat beteken jy het werklik ‘n begeerte om dit te doen. ‘n Persoon met wanderlust het dus ‘n 

sterk begeerte om die wêreld te verken deur te reis na al die plekke wat hulle graag wil verken. 

Verskeie vrae kom by ‘n mens op wanneer jy ‘n 

plaaslike of oorsese reis beplan. Hoe lank gaan 

jou reis wees? Wie gaan almal saam op hierdie 

reis? Watter vervoer gaan jy gebruik? Waar gaan 

julle bly en hoeveel geld het julle nodig? Die 

belangrikste punt van hierdie reise is dat almal dit 

ten volle wil geniet met so min as moontlik 

probleme – veral as jy in ‘n vreemde land gaan 

vakansie hou. Uit vriende, familie en eie 

omswerwinge, deel ek graag die volgende idees. 

Geskiedenis van die land 

Dit is goed om ‘n boek of artikel te lees oor die land waarheen jy gaan reis, sodat jy ‘n basiese 

kennis het van hulle geskiedenis en kultuur. Dit behoort jou genoeg kennis te gee van die plekke 

wat jy besoek, sodat jy die regte agtergrond het om nog verder nuwe goed te gaan ontdek. 

Reisversekering 

Hierdie is een van die eerste dinge wat ‘n mens behoort te reël wanneer jy jou vakansie oorsee 

beplan. Niemand beplan om siek te word, seer te kry of beroof te word terwyl jy vakansie hou 

nie, maar dit kan enige tyd en plek gebeur. Reisversekering verskaf aan jou die gerustheid om jou 

wanderlust sonder kommer uit te leef! 

Leer frases van die land se taal 

Wanneer jy in ‘n vreemde land vakansie hou, is dit 

altyd nuttig om ‘n paar frases van daardie land se 

taal aan te leer. Jy kan enige taal op jou selfoon 

opsoek om jou te help om basiese vrae te vra om 

oor die weg te kom sonder moeite. 

Harde en digitale kopieë 

Maak ekstra harde kopieë van jou paspoort, 

bestuurderslisensie, geboortesertifikate, mediese 

kaarte en belangrike telefoon nommers - net vir 

ingeval jy een van hierdie belangrike items verloor. Neem ook foto’s hiervan vir ekstra rugsteun 

vir wanneer jy dit verloor. Jy wil nie in ‘n vreemde land gestrand wees nie. 
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Maak ‘n lys 

Wanneer jy nie deel is van ‘n toergroep nie, is dit belangrik om jou reis te beplan. Wees versigtig 

om nie te veel goed vir elke dag te beplan nie, want dit is belangrik om die land en sy kultuur te 

geniet sonder om dit af te jaag. Gebruik ‘n kaart op jou selfoon of koop een vooraf om jou te help 

met jou beplanning vir elke dag.  

 

Gesondheidswenke 

Dit neem partykeer tyd om aan ander lande se tydsones 

gewoond te raak, so maak dus seker jy slaap genoeg. Drink 

genoeg water, eet gesond en onthou jou sonblok elke dag. 

Stap of ry fiets  na die nabygeleë toeriste aantreklikhede - dit 

gee jou daagliks oefening en wakker jou eetlus aan! 

Buigbaarheid en geduld 

Partykeer word jou reis vertraag deur iets wat onbeplan 

voorval en dan is geduld die groot wagwoord! Jy kan jou skedule weer aanpas en seker maak dat 

dit nie weer gebeur nie. Partykeer ontdek jy iets wat nie deel was van jou reis nie – dit maak die 

lewe opwindend! 

Vroeg uit die vere 

Wanneer jy vroeg by die plaaslike besienswaardighede uitkom, spring jy gewoonlik die lang rye 

toeriste vry en het jy meer tyd vir jouself om hierdie toeriste aantreklikhede te geniet! Die sonlig 

is nog nie so skerp soos later in die dag nie en gee jou foto’s ‘n sagter agtergrond. 

Foto’s en herinneringe 

Daar is niks so sleg wanneer jy al jou kosbare foto’s verloor van jou ongelooflike vakansie nie. 

Maak daagliks ‘n rugsteun van jou foto’s op ‘n eksterne hardeskyf en op die internet. 

Kontant en kaarte 

Dit is altyd wys om ekstra kontant of ‘n ekstra bankkaart op ‘n ander plek te bêre as in jou beursie, 

net vir ingeval jy jou beursie verloor. Die meeste hotelle en gastehuise beskik oor kodekluise in 

elke kamer. Sluit liewer al jou belangrike dokumentasie (veral jou paspoort en oorsese 

bankkaarte) daarin toe en neem elke dag net met jou saam wat jy werklik nodig het vir die dag. 

Bring jou eie waterbottel 

Kraanwater is nie altyd veilig om te gebruik nie en dit is duur om elke dag water te koop. Kry vir 

jou ‘n waterbottel met ‘n filter wat jy oor en oor kan gebruik. Jy bespaar dus geld, hoef jou nie te 

bekommer oor higiëne nie en jy doen jou deel om plastiekrommel te verminder. 

Uit jou gemaksone 

Die doel van enige reis is om nuwe dinge te probeer wat nie deel is van jou alledaagse bestaan 

nie. Gesels met die plaaslike mense van daardie land vir idees vir lekker restaurante met hulle 

plaaslike kos. Vra uit oor plaaslike aktiwiteite en feeste. Ander lande se gebruike gee jou ‘n kykie 

in hulle leefstyl - stap in hulle skoene, beleef hulle kultuur en geniet die verandering! 


