
 
 
 

Bly geestelik vitaal 

Sowat dertig jaar gelede het pensioenering nog beteken: gaan geniet ’n welverdiende rus. 
Deesdae is dit anders, skryf ds Pieter Boomsma in die Centraal Weekblad. Ouer mense is dikwels 
baie fikser en aktiewer. En baie kerke en organisasies bly aan die gang deur hierdie vitale 
vrywilligers. 

Maar wat ook verander het, is die gedagte van die welverdiende rus. Ons het ontdek dat wie gaan 
sit en niks doen nie, liggaamlik vinnig agteruit kan gaan. Wie vir niks meer verantwoordelik is nie, 
kan vinnig aftakel. Plaas dit oor op ons geestelike lewe. Hoe bly dit vitaal? Deur standaard 
prosedures te volg? Ek bedoel sake soos kerkgang (reëlmatig, maar nie te dikwels nie), Bybel lees 
(soos ons dit altyd gedoen het en sonder om ons af te vra na die inhoud en betekenis is) en bid (op 
vaste oomblikke en met vaste onderwerpe en formulerings). 

As dit daarop aankom, hou hierdie gewoontes ons geloofslewe op peil? Om van groei nie te praat 
nie. Lyk ons Christenlewe nie dikwels - soos vroeër - om in ’n aftree oord te gaan woon nie? Ons 
sou nog self kon, maar ons laat ons versorg - ’n welverdiende rus. Laat alles maar bly soos dit 
altyd was en ons verontrus ons nie met nuwighede en veranderinge nie. En moenie te veel vra nie, 
want daar is al só baie. 

Die beeld wat die Bybel van ’n Christen gee, is anders. Geen rus, inteendeel. Geen gebrek aan 
verantwoordelikhede, geen stilstand. ’n Christen is en bly ’n leerling en leef dienend. Ek bedoel nie 
daarmee dat daar van ons verwag word om altyd besig te wees nie, hygend en hollend. Groei 
veronderstel ook rus. Dit gaan daarom dat ons ons inspan om te bly by wat ons geleer het en aan 
ons toevertrou is (2 Tim 3). Dit is nie stilstand nie, maar ’n positiewe instelling en aksie. Jy is eintlik 
voortdurend daarmee besig. Steeds moet jy jouself afvra of jy só jou Here die beste van diens is 
en ook die mense. Nie krampagtig nie, maar omdat jy daarin plesier het om dit so goed moontlik te 
doen as Christen, as volgeling van Jesus, as mensekind van God. Plesier terwille van Hom. 

Ek dink die siekte van die kerk is: afstandelike gemaksug. Miskien is sake soos sekulariteit en 
ontkerstening daaraan te wyte, en die verswakking kom as gevolg van hierdie siekte. Dit is ’n 
hoender-en-eier-vraag. Maar wie las het van afvalligheid van God, kan moeiliker daaraan iets doen 
as aan gemaksug. Laasgenoemde kan maklik aangedurf word - en dan liewer: om Gods wil. 
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