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 Ons is op Facebook: Gereformeerde Vroueblad. Gaan Like ons!

een Ewige
brief van die redakteur
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Bedagsaamheid (s.nw in 

Groot Tesourus van Afrikaans) 

deel plek met # oplettendheid 

# belangstelling # aandag # 

bewustheid # inagneming # 

opmerksaamheid # sorgsaamheid 

# sensitiwiteit # liefdevolheid 

# medelye # deelneming # 

goedgemanierdheid # hoflikheid 

# mooiheid # beleefdheid .... om 

maar net ‘n paar te noem!

Liewe gelowiges, 
Om bedag te wees op iets, beteken om versigtig en op die uitkyk te wees vir iets – dit kan wees dat ‘n mens 

bedag moet wees op jou omgewing wat dalk onveilig is. Dan moet ‘n mens fyn kyk sodat jy buite gevaar kan 

bly. 

Maar dan is daar ook die positiewe bedag wees – om bedag te wees op die mense rondom jou. Dit beteken 

om fyn te kyk na die persoon met wie jy getroud is, om fyn te kyk en op te let na wie elkeen van jou kinders 

is, of fyn te kyk na jou kollegas by die werk. Om só te kyk dat jy daardie persoon wat teenoor jou staan se 

geaardheid en omstandighede in ag sal neem. Dit is in wese waaroor bedagsaamheid gaan. En kyk ‘n mens 

in die Tesourus sal jy sien dat bedagsaamheid plekke deel met woorde wat wegkyk van die eie-ek af na 

ander toe: jy moet aandag gee aan ander om jou, jy moet liefdevol optree teenoor mense wat jou pad kruis, 

medelye met hulle hê, hoflik en gemanierd teenoor ander optree. 

En voordat al hierdie dinge dalk net na ‘n humanistiese gebrabbel klink, bedagsaamheid is ‘n opdrag wat 

direk van God af kom en vir elke kind van Hom geld. In Miga 6:8 hoor ons dat die Here vra dat elkeen van 

ons bedagsaam voor Hom sal lewe (want Hy sien mos elke handeling, elke gedagte, elke optrede van ons!) en 

hierdie versoek (of is dit dalk eerder ‘n vriendelike opdrag) vind sy Nuwe Testamentiese eggo in Titus 3:2 – 

dat gelowiges bedagsaam moet wees teenoor almal. 

Ons vrouens kan mos fyn kyk – ons is geskape om detail raak te sien. Kom ons skerp onsself op in ons 

alledaagse lewe om bedagsaam voor die Here en bedagsaam teenoor mekaar te leef. Kom ons zoem in op 

die mense wat ons pad kruis soos ‘n goeie fotograaf: Is dit nou reg dat ek met my kind wat waterpokkies 

het, gaan kuier by ‘n vriendin met ‘n klein babatjie? As ek nou met hierdie terminaal siek mens gaan praat 

oor hierdie ontstellende onderwerp, gaan dit haar goed doen? Gestel ek deel hierdie brokkie persoonlik 

toevertroude nuus van my beste vriendin met my buurvrou, wat gaan die gevolge wees? As ek nou my 

vingers oor hierdie selfoon laat dans het en die WhatsApp-boodskap is gestuur, hoe gaan die ontvanger aan 

die ander kant daaroor voel? 

Oefen jouself daarin om bedagsaam voor God en teenoor almal te lewe.

Cobie Steyn 
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IN DIEPTE: BEDAGSAAM

Leef 
bedagsaam 
voor God

DEUR JACOMIEN ZWEMSTRA

Hoe kan ons God gelukkig maak 
met wat ons doen?

Wat kan ons vir Hom gee om ons 
liefde en dankbaarheid te wys?
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IN DIEPTE: BEDAGSAAM

DEUR ABEL STEYN

Die sosiale media is ’n magtige 
medium waardeur ’n mens in 

’n oogwink kan sê wat jy wil sê. 
Daar verskyn woorde, of ’n beeld 

op die skerm en jy voel jy moet 
dadelik reageer op die gedagte 

of boodskap wat met jou gedeel 
word. Dit is asof die drang om 

te reageer jou nie wil los totdat 
jy jou standpunt gestel het nie. 

Dit maak in daardie oomblik van 
reaksie ook nie vir jou saak wat dit 
wat die gevolg is van wat jy sê nie. 
En so het ons oor die afgelope tyd 

gesien wat gebeur as mense nie 
dink voordat hulle praat nie. 

sosiale mediaBedagsaam op 
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Dit wat ons dink en sê stuur tog ’n getuienis van onsself en 

van ons verhouding met die Here die wêreld in. Deur jou 

profiel op die openbare media sê jy tog wie jy is en hoe jy 

jou medemens behandel. Dit is asof ’n mens so meegesleur 

word deur die medium en die menings van die mense dat jy 

glad nie dink oor die gevolge van dit wat jy doen nie. Daar is 

verseker reëls wat geld wanneer jy jou duime op die skerm 

van jou selfoon die werk laat doen. 

Die liefdesgebod het nie skielik in dun lug, of in die 

kuberruimte verdwyn nie: Jy moet God en jou naaste nog 

steeds liefhê en jou dade moet ook hier in die openbare 

domein steeds daarvan getuig. 

Dit gebeur byna onbewustelik dat jy dink jy kan maar sê 

wat jy wil, want die persoon of persone wat jy aanvat, sit daar 

ver – iewers. Jy kry ’n gevoel van mag en beheer en van: hier 

kan ek myself laat geld, want ek is ook ver van hulle af en 

daarom hoef ek nie te dink oor hoe hulle moet voel as ek my 

woordkartetse op hulle laat neerkom nie. So vergeet jy die 

persoon daar ver is – soos jyself  – ook ’n skepsel van God en 

het ook ’n hart van vlees en bloed nes jy.

Onthou wanneer jy iets vir iemand wil sê op WhatsApp,  
Facebook, Twitter of Instagram moet jy dit so sê asof daardie 

persoon hier reg voor jou sit. Jy moet bereid wees om hom, 

of haar in die oë te kyk en dan nog te kan sê wat jy wou gesê 

het. Natuurlik is ons ook nie altyd bedagsaam wanneer ons 

met mekaar praat en oogkontak het nie, maar des te meer op 

hierdie platforms.  Moenie hierdie media misbruik om byltjies 

te slyp met mense van wie jy nie hou nie of met wie jy tans in 

konflik is nie. Soos nog altyd, moet verskille op ‘n persoonlike 

vlak, hart-tot-hart en oog-tot-oog besleg word. 

Dink en bid voordat jy praat...

As jy vroeër (voor sosiale media) iets in die koerant gelees 

het, of ’n brief van iemand gekry het, het jy dadelik sonder 

om te dink, of te bid daaroor gereageer? Dit was nog altyd 

– en is ook vandag nog – ’n goeie idee om dit wat gesê is in 

verantwoordelikheid teenoor die Here en teenoor daardie 

persoon te oordink, voordat jy daarop reageer en jou 

antwoord gee. As jy getik het, het jy getik. Ek hoor daar is 

darem deesdae ’n geleentheid as jy jou boodskap gestuur het 

om dit weer dadelik te vernietig. Maar as jy dit laat gaan het, 

sal dit wat jy gesê het daar bly staan vir almal om te sien – en 

bo alles: Die Here is ook getuie van wat ’n mens dink en sê. 

Wat verwag die Here van ons? 

Die Here verwag van ons dat alles wat ons orals doen – ook 

wanneer ons optree en praat op sosiale media – van goeie 

smaak sal getuig. Te veel sien ’n mens hoe gemeen mense 

teenoor mekaar op die sosiale media optree. Dan bely daardie 

selfde mense boonop nog dat hulle kinders van ons hemelse 

Vader is. Dit wat ek op sosiale mediaplatforms sê moet getuig 

van die morele hoë grond waarop ek beweeg. Dit is nie nodig 

as die ander in die modder rol dat ek saam met hulle daarin 

moet rol en dan nog boonop sommer met die modder begin 

gooi nie. 

Ek stel ’n voorbeeld in die openbaar  – op sosiale media is 

ek so goed soos op ‘n verhoog of voor ‘n televisiekamera. Ek 

is besig om met my lewe – ook met my boodskappe in die 

openbaar – ’n getuigskrif oor my eie lewe te skryf. Dit is nou 

wel nie in ink geskryf nie, maar êrens in hierdie elektroniese 

doolhof word my “gevleuelde” woorde gebêre – selfs die 

delete-knoppie kan nie alles wat ek gesê het ongedaan maak  

nie, want kundiges kan dit weer opspoor. Boonop weet ek in 

my hart dat ek geskryf het wat ek geskryf het!

Gebruik hierdie medium sorgvuldig 

Afgesien van die liefdesgebod en die dink voordat jy praat, 

moet ’n mens nie te veel praat op sosiale media nie en as 

jy praat,  sê eerder net wat nodig is.  En vra jouself af: Kan 

enigiemand dit maar lees?  As jy spyt is oor wat jy gesê het, 

het jy die toets gedop. 

Soos alles wat ons tot ons beskikking het in hierdie lewe,  

moet ons die voorreg van sosiale media met oorleg en 

verantwoordelikheid teenoor die Here gebruik.  Die beginsel 

van bedagsaam leef – ook op sosiale media – is: doen aan 

ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. 

LIDMAATPRAAT

Karin Vermaak: Met sosiale media 
wat so ‘n belangrike rol in ons le-
wens begin speel, wil ek dink dat 
die Here dieselfde goue reël wil 
laat geld naamlik: Doen aan ander 
wat jy wil hê hulle moet aan jou 
doen. Neem die ander mense wat 
jou insette sou lees in ag en wees 
‘n getuie vir God.  Titus 3:2 sê dit so 
mooi: Om niemand te belaster nie, 
nie strydlustig te wees nie, vrien-
delik te wees en aan alle mense 
sagmoedigheid te bewys. Veral 
ook wanneer ons sosiale media 
gebruik. 
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Aanpassing na verhuising

Ek en my man is jonk getroud en het nog nie kinders nie. Ons het mekaar in my geboortedorp op die platteland 

ontmoet. Daar was ek van kleins af deel van ‘n groep vriendinne en het geweet dat hulle my aanvaar. 

Ons het net meer as ‘n jaar gelede na ŉ groot stad verhuis vir my man se werk. Alhoewel ons baie uitgesien het 

na die avontuur van 'n nuwe lewe in die stad, is dit nou vir my ‘n geweldige nagmerrie. Nou het ek skielik net 

nie die selfvertroue om met onbekendes ‘n geselsie aan te knoop nie. Die gevolg is dat ek besig is om totaal te 

vereensaam. 

Ek is heeldag by die huis. Ek het probeer werk soek, maar was tot dusver glad nie suksesvol nie. Ek is besig om 

al my moed te verloor. Ek probeer om myself besig te hou met die huis en met die maak van handwerkprodukte, 

maar is steeds stoksielalleen in die huis.

My man werk baie hard. Saans kom hy nogal laat en moeg by die huis weens die geweldige verkeer wat hy moet 

trotseer. Hy is heeldag tussen mense, en die naweke wat hy nie werk nie, wil hy net rustig wees. Sy werk is baie 

belangrik vir hom, en boonop baie stresvol.

My grootste probleem is dat my selfbeeld nou al hoe swakker word. Ek raak al hoe banger om met iemand wat 

ek nie ken nie in gesprek te tree, veral tydens werksonderhoude. Ek wens ons kan terugtrek na my geboortedorp 

toe waar ek nog “iemand” is. Ek sukkel om positief te bly en voel op die oomblik niks werd nie. Wat doen ek 

nou?

Die belangrikste aspek waaraan jy moet aandag gee, is dat jy as kind van God nooit alleen is nie. 

Gevolglik moet jy besef dat ook die feit dat jy in die stad 

Die houding wat jy uitstraal teenoor enige vreemdeling is ook van deurslaggewende belang vir hulle om teenoor jou oop te 

maak.
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Dr. Trudie antwoord

Stuur jou vrae aan Trudie Grobbelaar

SMS: 084 589 5965

Epos-adres: bertru@cyberserv.co.za

Landlyn: (012) 653 1195

Slakkeposadres: Posbus 11309

Wierdapark-Suid 0057
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