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Inspirasie-fles laag?
Ds Annerie Conradie
Wanneer my fles met inspirasie leeg raak, vul ek dit graag aan met kyk-en-luister na een van
my grootste inspirasiegewers, Nick Vujicic. Hierdie Australiese motiveringspreker is in 1982 in
Melbourne, Australië gebore met die Tetra-Amelia-sindroom, ’n rare afwyking wat veroorsaak
dat jy sonder arms en bene gebore word.
Hy het wêreldwyd reusebekendheid verwerf as ’n
Christelike motiveringspreker. Nick is medisyne vir jou
siel en sy besonderse manier van kyk na die lewe is
aansteeklik. Dit is goed! Ons wêreld se mense het ’n Nick
Vujicic nodig.
Hy het in 2003 op die ouderdom van 21 jaar ’n dubbele
BCom-graad verwerf aan die Griffith Universiteit,
Queensland, Australië in Rekeningkunde aook
Finansiële Beplanning. Daarna verhuis hy na Kalifornië
en stig hy in 2005 die organisasie Life without Limbs, wat
hy gebruik vir geestelike bediening.
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In 2007 stig hy die organisasie Attitude is Altitude wat
dien as platform vir sy sekulêre motiveringspraatjies en
optredes. Hy ontmoet sy toekomstige vrou, Kanae
Miyahara, in McKinney, Texas, hulle trou in 2012 en is
die trotse ouers van twee dogters en twee seuns.
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Hy is die skrywer van verskeie motiveringsboeke, waarvan Unstoppable een van sy grootste
topverkopers is.
Ander boeke om op jou boekelys te plaas, is Life without Limits, Stand Strong, Be the Hands &
Feet, Limitless en Love without Limits.
Hier is twee van Nick Vujicic se wenke van inspirasie.
Toe hy laerskool toe moes gaan, skryf sy ouers hom in
by die plaaslike laerskool vir normale kinders.
’n Onderwyseres by die skool raai toe sy ouers aan om
hom eerder te plaas in ’n skool vir kinders met wie
daar iets verkeerd is.
Sy ma, wat ’n uitsonderlike positiewe rol in sy lewe
speel, antwoord dadelik dat daar niks met Nick
verkeerd is nie, hy kort net ’n paar stukkies.
Not disabled, just differently abled.
Dit sal ons goed doen om met hierdie lens na onsself
en ander mense te kyk.
Nie verkeerd nie, maar verskillend.

Nick vra dikwels vir ’n gehoor wat hulle sien wanneer hulle na
hom kyk.
Dan antwoord hulle dadelik: Jy het nie arms en bene nie!
Wat van sy aantreklike gesig, sy mooi vel, sy sjarmante glimlag,
hoe mooi hy aantrek, ensovoorts, ensovoorts?
Hoekom sien mense dit nie raak nie?

Ons moet moeite doen om reg te kyk – na onsself en na ander.
Soek na die baie dinge wat reg is, sien dit raak, fokus daarop.

Is jou inspirasie-fles laag? Bestee tyd saam die ongelooflike Nick Vujicic.
Hy is inspirasie in oorvloed en boonop ’n oog-lekkertjie!
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Hoekom sien ons eerste die een of twee goed raak wat dalk
verkeerd is, maar vir die klomp goed wat reg is, is ons blind?
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Konflikhantering
Ds Janine Bevolo-Manders
Een van die heel belangrikste lewensvaardighede wat ons sekerlik nodig het om aan te leer in
ons lewens, is konflikhantering. Hoe om konflik op te los; hoe om konflik te hanteer en hoe om
gebroke verhoudings te herstel. Doen jy dit nie, wag daar vir jou baie ongelukkigheid en pyn.
Konflik is nou maar een maal iets
waarvan ons nie kan wegkom nie,
want ons is mense en ons verskil van
mekaar – daar sal altyd iets wees wat
konflik veroorsaak.
Daar is dalk net een probleem:
Niemand het jou ooit geleer hoe om
konflik te hanteer nie. Jy het dit nie by
jou ouers geleer nie. Om die waarheid
te sê, hulle was dalk nie eens so ’n
wonderlike voorbeeld van hoe ’n mens konflik oplos nie, want niemand het húlle geleer nie. Daar
is nie ’n vak soos konflikhantering op skool nie. En tog is dit een van die belangrikste vaardighede
wat jy moet hê om gelukkig te kan wees.
Ons gaan kyk na ’n paar stappe hoe om konflik op te los en selfs gebroke verhoudings te herstel.
Jy het dit dalk nie vandag nodig nie, maar jy gaan dit beslis iewers in die toekoms nodig hê.
My uitgangspunt is ’n Bybelse een. In Matteus 5:9 lees ons: Geseënd is die vredemakers, want
hulle sal kinders van God genoem word (AFR83). Sou jy jouself bestempel as ’n vredemaker of ’n
skoorsoeker?

Het ons vredemakers in ons wêreld van vandag nodig? Dink maar net aan al die konflik wat daar
in die wêreld bestaan:
• Konflik tussen rasse;
• konflik tussen godsdienstige en politieke partye;
• konflik tussen families;
• konflik tussen mense wat in dieselfde aftreeoord bly;
• konflik tussen kollegas; want
• konflik is oral.
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Dalk moet ek begin deur vir jou te noem wat vrede-maak nie is nie.
• Dit is nie vermyding nie. Party dink: Ek bewaar die vrede in my huwelik; ek krap nie waar dit
nie jeuk nie; ek vee alles maar net onder die mat in; of ek sluk dit maar. Dit is nie vrede-maak
nie.
• Dit is nie om die ander party altyd te paai nie. Paai beteken jy gee altyd net in; ander kry altyd
hul sin; dis vrede ten alle koste.
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1. Blokkasies veroorsaak deur konflik
1.1 Konflik blokkeer my gemeenskap met God
Dit veroorsaak ’n blokkasie tussen my en God. Jy kan nie in ’n regte verhouding met God leef
en in ’n verkeerde verhouding met ander mense nie. In 1 Johannes 4:20 lees ons: As iemand
sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy ’n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien,
nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie (AFR83). Die Here sê in
hierdie gedeelte dus vir ons: Jy kan nie sê Ek en jy is so naby aan mekaar – jy kan My nie eens
sien nie – maar jy en jou broer of suster of ouers of skoonfamilie, wat jy wel kan sien, is so ver
van mekaar nie.
1.2 Dit blokkeer my gebede
Ons sê mos dikwels – dit voel of ek teen die plafon vas bid. Want daar is iets wat staan
tussen my en God – dis die onvergewensgesindheid of die swaar gevoel wat ek binne my
dra teenoor iemand vir wie ek kwaad is of teenoor wie ek nukkerig voel. En dit maak dat
ek voel my gebed word geblok.
1.3 Dit blokkeer my geluk
Jy weet dit uit persoonlike ervaring. Jy kan die bekendste en rykste mens op die planeet
wees, maar as jou verhoudings nie lekker is nie, dan is niks lekker nie. Jy kan hoeveel titels
voor jou naam hê, jy kan al wat ’n toekenning is, al ontvang het, maar as jou huwelik nie
werk nie of daar is struweling tussen jou en jou kinders of jy het nie vriende nie, maak al
daardie ander goed nie saak nie.

Dit is die wet van saai en maai. God het die wêreld
so geskape dat jy kan maai wat jy saai. Dit is waar
van sowel goed as sleg. As jy skinder, gaan jy
beskinder word. As jy bitterheid saai, sal jy
bitterheid oes. Wanneer jy gemoedelik is met
mense, is mense gemoedelik teenoor jou.
Dieselfde met vriendelikheid en komplimente. As
jy vriendelik is, is ander ook vriendelik. As jy
vrygewig is met opregte komplimente, huiwer ander nie om jou te komplimenteer nie.
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2. Sade van vrede
Hoe plant ’n mens sade van vrede? In Jakobus 3:18
lees ons: En die vrug van die geregtigheid word
gesaai in vrede vir die wat vrede maak (AFR33/53).
Hierdie gedeelte sê vir ons die vredemaker plant
saad van vrede en oes ’n oes van goedheid. Ons
kyk vandag na sewe sade van vrede wat jy kan
plant.

5

Die interessante van saai en maai, is dat jy nie presies terugkry wat jy insit nie. Jy kry meer
terug van dieselfde. Jy plant een koringkorreltjie, maar jy oes nie net een nie – jy kry ’n aar
met duisende korreltjies. Wat jy ook al plant, werk so.
As jy ter harte neem wat ek nou met jou gaan deel, gaan jy duisende rande spaar op
berading. Hier volg die sewe sade van vrede – as jy ’n vredemaker wil wees.
2.1 Gee die eerste tree / maak die eerste skuif
Jy wag nie vir die ander persoon nie. Jy neem die inisiatief. Ek weet jy dink: Dit was dan
alles hul skuld. Wanneer hulle na my toe kom, sal ons saam die saak uitpraat en oplos.
Nee – jy neem die eerste tree. Dit is wat dit beteken om ’n vredemaker te wees, nie ’n
vredebewaarder nie.
As jy op die oomblik in disharmonie met iemand
leef, is daar iets belangriker wat jy moet doen, as om
nou na my te luister.
Jesus draai nie doekies om nie as Hy sê dat om vrede
te maak ’n baie hoë prioriteit in ons lewe moet
wees. Hoeveel van julle het al op pad kerk toe ’n
lekker argument en woordewisseling gehad? Die
meeste van ons. Die Bybel sê dit sal eintlik beter
wees vir jou om in die kar te bly en die verskil uit
te praat, as wat jy gaan probeer om in die kerk te sit
en iets te probeer hoor. Dis so belangrik!

Konflik word nooit per ongeluk opgelos nie. Dit moet intensioneel opgelos word – jy moet die
eerste skuif maak. Dalk het jy al ook die uitdrukking gehoor: Tyd genees alles. Dit is onsin,
want dit is nie waar nie. Tyd genees nie alles nie. As jy vashou aan bitterheid, gaan dit nie met
tyd eenvoudig beter word nie – dit word met die tyd en die jare net erger en erger. Jou hart
word net harder en harder. As tyd alles genees het, sou jy nooit weer na ’n dokter toe hoef te
gegaan het nie – jy kan net in die spreekkamer gaan sit het en wag vir die tyd om sy ding te
doen.
Die enigste manier om konflik op te los, is om dit vierkantig in die oë te kyk. Wat maak dat ons
uitstel wanneer ons weet ons is nie in pas met iemand nie? Vrees. Ons is altyd bang vir konflik.
Groot manne deins terug as hul vroue die volgende drie woorde sê: Ons moet praat! Mense
hou nie van konflik nie!
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Versoening geniet prioriteit – jy stel nie uit nie; jy
soek nie verskonings nie. Dit maak nie saak of jy die
een is wat te na gekom is nie en of jy die een is wat
ander te na gekom het nie – maak die eerste skuif of
neem die eerste stap.
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Waar kry ek dan die moed om die eerste tree te gee? Waar kry jy die moed om te deel
met jou pa, jou ma, jou broer, jou suster... Daar is net een plek en dit is by God. Wat
motiveer ’n normale, regdenkende mens om in ’n brandende gebou in te hardloop? As jy
weet jou kind is in daardie gebou, word jou vrees oorweldig deur jou liefde vir jou kind.
Ons verander nie voordat ons liefde ons vrees oorweldig nie. Ons begin by God en ons bid:
Here, vul my met liefde, want die volmaakte liefde verdryf alle vrees. Nou het jy die moed
om die eerste tree te gee. Hoe kry jy dit? Vra vir God daarvoor.
2.2 Vra vir God wysheid
Ek is seker jy het lankal iemand in gedagte met wie jy baie goed weet jy sake het om reg te
maak. Sê vir die Here: Here, U weet dat ek tot die dood toe bang is vir konflik. Ek weet dit is vir
U baie belangrik dat ek vrede sal maak en in vrede sal leef met ander. Gee my die moed om te
versoen; om moeilike situasies wat onder die mat
ingevee is tot nou toe, te hanteer. Help my om opreg te
wees. Gee vir my integriteit. Gee die regte plek, die regte
tyd en die regte dinge om te sê, en help my om met die
regte gesindheid te versoen. Gee my u wysheid. In Jesus
se Naam bid ons dit. Amen.

Daar is twee oorsake van konflik. Die eerste is selfgesentreerdheid – dit wat binne my
aangaan. As ek gevul is met vrede, dan pla min dinge my. As ek gevul is met liefde, is daar
omtrent niks wat my irriteer nie. As ek gevul is met Jesus, is daar niks wat my laat
ontspoor nie. Maar aan die ander kant, as ek gevul is met my, ek, ego, trots,
selfgesentreerdheid, dan kan enigiets my laat ontspoor, irriteer en pla. Jy kan die kleinste
dingetjie doen en as ek vol van myself is, kan jy my gevoelens baie, baie vinnig seermaak.
Dit hang dus alles af van wat binne my is. As ek in vrede is met myself en met God, dan
krap dinge my net nie om nie, want ek het vrede.
Die tweede oorsaak van konflik is trots. My gevoelens kry gou seer as gevolg van trots. Kry ’n
ego seer, dan het ons konflik. Dink aan konflik waarin jy nou is – dalk is jy nou al vir jare daarin
vasgevang en het dit nog na geen kant toe gegaan nie.
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2.3 Ek begin met: Wat is my fout?
O, nou begin jy bietjie kriewelrig rondskuif. Die ding is jy
begin nie by die ander persoon se foute nie. Jy begin vir
seker nie met ’n klomp aantygings en beskuldigings nie.
Ek begin nie om al die maniere waarop ek seergemaak is,
uit te spel nie. Begin by die begin: Ek begin by my eie
foute. Die konflik mag dalk 99,99% die ander persoon se
fout wees. Maar jy kan iets kry om te bely. In plaas van
aanval of om ander mense te blameer, kyk ek dus eers
na myself.
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Ek wil jou ’n paar towerwoorde leer wat enige konflik sal oplos. Is jy reg? Dit is: Ek is jammer.
Ek het net aan myself gedink. As jou maat bykom nadat hy of sy flou geval het, sê dit weer vir
jou maat. Ek is jammer – ek het net aan myself gedink. Jou maat kan dalk weer flou word.
Wanneer laas het jy dit vir iemand gesê? Ek is jammer. Ek begin nie met hoe jy my seergemaak
het nie. Ek bely my foute.
Die nommer een rede vir huweliksprobleme wat ons hoor, is: Ons is eenvoudig net te
verskillend. Ons is te uiteenlopend. Onversoenbare verskille. Daar bestaan nie so iets nie. Die
waarheid is ons is almal uiteenlopend, want ons almal is verskillend. Niemand sal ooit
aanpasbaar met jou kan wees nie, want niemand is net soos jy nie. Dalk is die beste raad vir
enige paartjie wat in die moeilikheid is, net twee woorde – jy gaan dalk nie baie van die twee
woorde hou nie, maar die twee woorde is – Word groot! Dit is onvolwassenheid wat huwelike
laat sterf. Nie onaanpasbaarheid nie. Dit is onbuigsaamheid. Ek wil hê wat ek wil hê en jy wil
hê wat jy wil hê. En nie een van ons is groot genoeg, volwasse genoeg om te verander nie.
Dit is altyd meer lonend om ’n konflik te versoen as om ’n verhouding te beëindig.
2.4 Luister na hul seer en perspektief
Luister mooi na die ander persoon se seer, want daar is altyd seer in ’n konflik. Ons dink ons
argumenteer oor idees, maar eintlik stry ons oor emosies en gevoelens.
Elke konflik het sy seer en dit is nie die idee
wat die konflik veroorsaak het nie, maar wel
die emosie agter die idee.
Seer mense maak ander mense seer. Mense
sonder seer, maak nie ander seer nie.
Mense vol liefde is lief vir ander. Mense vol
vrede leef in vrede met ander. Maar as ek seer
het hier binne, dan wil ek ook seermaak.

Jou ore en oë bevestig jy het my aandag – jy is
waardevol vir my; dit wat jy sê, is vir my
belangrik.
Daar is ’n Chinese spreekwoord wat sê:
Probeer om te verstaan voordat jy verstaan
wil word.” Ons probeer so hard om die ander
persoon met wie ons in konflik is, ons kant te laat verstaan, dat ons nie na hul kant luister nie.
So beweeg ons verder en verder uitmekaar. Luister eers!

Vroueflitse – Lente 2021

Die sleutel om enige konflik te ontlont, is:
Luister. Luister altyd voordat jy praat. Altyd.
Dit is die sleutel om enige konflik te ontlont.
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2.5 Praat taktvol die waarheid
Die waarheid maak jou vry – maar jy moet dit met liefde, nederigheid en takt deel. Mense
sê ek gaan dit sê net soos dit is. Dit is lelik. Dit beteken jy gee nie om oor ander mense se
gevoelens nie – jy wil dit net van jou hart afkry.
Die waarheid alleen is nie genoeg nie – jy moet dit met liefde sê. As jy as ouer op jou kind
begin skree, luister hulle nie na ’n woord wat jy sê nie. Al wat hulle hoor, is emosie. Hulle gaan
die emosie onthou en nie die woorde nie.
Jy is nie oortuigend as jy aanvallend is nie. Niemand luister na jou as jy baklei nie. Mense
verander vinniger en makliker wanneer die waarheid in liefde gedeel word. Waarheid
sonder liefde word teengestaan. Waarheid met liefde word ontvang.
2.6 Val die probleem aan – nie die persoon nie
Dit is ook duisende rande werd in berading – val die probleem aan, nie die persoon nie.
Hanteer die saak en nie mekaar nie. Julle moet besef dat julle in dieselfde span is. Solank julle
mekaar aanval, hanteer julle nie die probleem nie.
Wanneer ons wel in ’n
konfliksituasie met iemand is,
moet ons vir onsself uitmaak
dat daar ’n klompie woorde is
wat taboe is en wat nie
gebruik mag word nie.
Ons gaan nie vloek nie, ons
gaan nie skel nie, ons gaan nie
beledig of verkleineer nie. Ons
gaan nie dreig nie.

2.7 Fokus op versoening – nie om al die verskille op te los nie
Versoening beteken jy herstel die verhouding – ons begrawe die strydbyle. Dit beteken
daar is vrede tussen ons. Jy klou nie bekrompe vas aan enige seer nie. Ons het versoen.
Oplossing beteken ons los alle verskille op. En dit gaan nie gebeur nie. Want die waarheid
is, daar is dinge in jul huwelik of die verhouding tussen jou en jou kinders waaroor julle
net nooit sal saamstem nie, want ons almal is verskillend. Maar ’n mens kan verskil in liefde.
’n Mens noem dit volwassenheid. Ons kan eensgesind wees sonder dat almal altyd
saamstem.
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Moenie die ander persoon probeer intimideer met jou woede of jou dreigemente nie.
Byvoorbeeld: Ek gaan van jou skei of ek gaan die kinders vat. Moenie ander probeer
seermaak nie en dinge sê soos: Jy is nes jou ma of jy is net soos... Val die probleem aan, nie
mekaar nie.
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So dikwels wanneer ons daarop fokus om die verhouding te herstel, word die saak waaroor
verskil is, onbelangrik. In plaas van om op die klein dingetjies wat krap te fokus, fokus op
die verhouding.
Ons uitdaging is: Die Here het vredemakers nodig in ’n wêreld gevul met konflik. Wil jy
nie ’n brugbouer wees in plaas van ’n muurbouer nie? Wil jy nie ook kyk hoe mense bymekaar
gebring word eerder as om hulle te help om mekaar te vernietig nie?
Wat vra die Here van jou en my?
Hy sê dat my en jou verhouding met God aan skerwe was as gevolg van ons sonde. Daar was
hewige konflik tussen ons en God as gevolg van ons sonde. Maar God het dit nie teen ons gehou
nie. Hy het Jesus gestuur om die verhouding tussen ons en Hom te herstel.
Nou verwag Hy van ons, omdat ons self iets van hierdie herstelde verhouding en vrede-maak
beleef het, om ander te help om vrede te maak waar daar konflik is, en ander te help om met
mekaar versoen te word waar daar onvrede en twis is. Hy verwag van ons om vredemakers te
wees.
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Moenie uitstel nie. Wanneer die Here nou iets op jou hart druk om te gaan regmaak, doen dit
nou. Mag jy sy vrede ervaar.
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