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Geseënd is die wat teenstrydighede kan omhels want hulle sal
belofte in die parodoks ontdek…
Waterkloofkerk, Sondag 26 Julie 2015
Die verhaal oor die oud-professor wat sy hoogs suksesvolle ou studente na jare ontvang en vir
hulle van sy fynproewers koffie gaan maak het, is nogal deur heelwat gemeentelede onthou.
Ekself dink ook dikwels daaraan…
Die professor het verskillende koppies en bekers op die skinkbord gepak. En van nature het
elkeen vir homself die mooiste koppie uitgesoek. Wat die professor geleentheid gebied het om
te sê: ‘Let op hoe geneig ons is ons om die mooiste koppie te kies en heimlik met ander s’n te
vergelyk. So sorg ons ook dat ons huis gerieflik en mooi is, dat ons die regte klere dra, ‘n goeie
kar ry en vergelyk met ander. Gaan dit vir ons dan meer om die koppie as die koffie?
Die koffie-insident illustreer eintlik ‘n spiritualiteitsbeweging in die kerk. Die beweging is gebou
op Carl Jung se beskouing oor die twee dele van lewe. Die eerste deel gaan oor ego bou, oor ‘n
eie identiteit vestig, oor loopbaan, huis en kar. Oor die koppie.
Die tweede deel gaan oor die koffie. Oor wat jy in jou koppie gooi. Dit maak min saak oor hoe
aantreklik en hoe suksesvol jou koppie is. Jou koppie bepaal nie die koffie-kwaliteit nie.
Daarom die belangrike vraag vanoggend en dalk vir nog ‘n week of wat: Hoe laat ek my koppie
vul? Met wat? Ten diepste is dit ‘n geloofsvraag. Kitskoffie is net nie goed genoeg nie.
Begin ons nie reg hieroor dink as ons begin waar Jesus volgens die Matteus-evangelie begin
het nie?
Jesus begin nie soos ander Jode by ‘geseënd is die wat die Tora – die riglyne of wet van die
Here, oordink (letterlik: prewelend opsê)’ nie. As ‘n Jood het Jesus maar alte goed Psalm 1
geken waarmee hulle groot liedere- en gebedeboek, die Psalms ingelei is. Jesus begin egter
met ‘geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van G-d is’.
Kom ons lees Matteus 5: 1-12.
Volgens Jesus is die belangrike saak jou ingesteldheid jeens G-d, of daar ‘n soort verlange, ‘n
behoefte, ‘n afhanklikheid van God is om jou lewe met die goeie te vul.
Dit is nie dat Jesus teen die Tora is nie, maar Hy vra dat ons nie by die Woorde van G-d begin
nie maar nader aan G-d , by G-d self. Vir ons beeld beteken dit vul jou lewenshouer eerstens
met verlange na G-d nie met die woorde van G-d nie.
Gelykwaardig met hierdie behoefte is die bewusraak of eerder die aanvaarding van dit wat G-d
gee. Sy seën is nie soos ek en jy dit sal bestel nie. Dis ‘n vreemde geluk.
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‘n Geluk vol teenstellinge. ‘n Geluk vir dié wat saam treur oor die seer in die wêreld, ‘n vrede vir
dié wat met moed en sagtheid optree, wat medelye het met ander en nie wegvlug van swaarkry
en lyding nie. Die wat stry vir ander se geregtigheid en vir alomvattende vrede tussen almal.
Jy kry nie geluk as dit jou doel is nie maar alleen as ‘n byproduk volgens Eleanor Roosevelt.
Die vreemde seën wat G-d gee, dui dat G-d anders is as wat ons dikwels mag dink; dat G-d ook
anders werk. Nie die kitsgod van ons begeertes nie maar die groot misterie. Die onverklaarbare.
Nie heeltemal onkenbaar nie maar ook nooit heeltemal kenbaar nie dat ons volkome kan weet
nie.
As die eerste belangrike saak van lewensvervulling ons afhanklikheid van G-d, sy misterie en
vreemde geluk is, help dit ons om die aard van Bybelwoorde en –beelde beter te begryp.
Die soort taal wat ons gebruik om oor die groot misterie te probeer praat is beeldetaal. Alles oor
God word in metafore gesê. As jy dit letterlik alles op een vlak wil neem neem jy dit nie ernstig
genoeg op nie. Metafore of beeldetaal is nie wetenskaplike taal nie maar taal wat een aspek
bekend maak, maar ander verborge hou. Daarom is daar vir alles verskillende beelde en nie net
een nie.
Dit klink na dubbelsinnighede en teenstrydighede. Soms is dit. Dikwels is die teenstrydighede
net skynbare teenstrydighede, dit wil sê eintlik dubbelwaarhede of paradokse.
Van G-d word gesê dat Hy die gans andere is, maar ook dat G-d tegelyk naby ons is. Hy is
Opperwese maar Hy is ook ‘n vriend. Hy is soos ‘n goeie Vader maar Hy is ook ‘in die hemel’ in ‘n andersoortige bestaanswyse.
Van die mens word byvoorbeeld in ‘n Psalm gesê dat die mens wonderlik is, byna ‘n hemelse,
goddelike wese. Maar ook dat die mens die gevaarlikste skepsel is, dat dié wonderlike wese in
staat is om die afskuwelikste dinge te kan doen.
David Bosch het graag die spanninge van die Bybel as ‘kreatiewe teenstellinge’ bestempel en
Ferdinand Deist het gewys dat dit meebring dat geloof nie soos ‘n eenvoudige speletjie is wat
mens gou verveel nie, maar vol moontlikhede soos ‘n skaakspel is.
Nog ‘n Suid Afrikaanse geloofsdenker, Denise M. Ackermann, vertel in haar nuwe boek,
Surprised by the Man on the Borrowed Donkey, hoe haar lewe vervul is toe sy die
teenoorstaande werklikhede aanvaar het: ‘Geseënd is die wat die teenstrydighede omhels,
hulle sal belofte in die paradoks vind’.
Sy het die teenstellinge in haarself aanvaar: die goeie kwaliteite maar ook dit wat waaroor mens
skaam is. Ook vir die teenstrydighede van G-d het sy ruimte gemaak toe sy insien dat G-d ‘n
misterie is en dat ons nie net met die kop kan ken nie maar veral met die hart. En
daaruitvloeiend vrede met die uiteenlopende gebeure in die daaglikse lewe.
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Daar is ‘n sterk weersin teen teenstellinge en die spanning wat dit meebring en daarom vlug
mense eerder na sekerhede. Vir sommige is teenstrydighede nie dubbele waarhede nie maar
dubbelpratery. Ongeloofwaardig. Slegs wat ons kan sien kan ons glo, is hulle leuse.
Naas die ongeloofsmoontlikheid is daar die fundamentalistiese of rigiede geloofsopsie. Dit is nie
vir hulle moontlik om teenstrydighede as paradokse te erken nie want hulle verset hulle teen
waarheid as misterie. Hulle verstaan alles en ontken spanning in die lewe en geloofslewe. Vrae,
twyfel en selfkritiese ondersoek word vermy. Hulle harmoniëer verskille, bou dogmas uit
metafore en laat slegs hierdie vaste sekerhede toe in hulle lewenshouer.
Maar die belofte geld dat die wat teenstrydighede kan omhels, geseën word, hulle lewensbeker
sal oorloop:
•
•
•

•

•

Die wat hunker na G-d, die hart van die werklikheid, as die groot misterie, en daarom nie
meer voorgee hulle verstaan alles van die lewe en van G-d nie
Die wat teenstrydighede omhels, ontdek mettertyd dat dit teenstrydighede beide waar is,
dat dit dubbelwaarhede, paradokse is
In die paradoks skud en bars ons beperkinge, ons sekerhede, ons dogmas oop,
(Ackermann) ontdek ons G-d se belofte na dit wat meer is as wat rasioneel verstaan kan
word, breek die insig deur dat ons nie net met die kop kan ken nie maar met hart en siel
Leef mens gevolglik nie meer met ‘n lysie met mooi dinge wat moet gebeur om jou lewe
gelukkig te maak nie maar leef jy net in afhanklikheid van G-d, wat juis ook in deur pyn
en kruisdra vir my die goeie kan gee
‘n Oud lidmaat bel gister uit die Kaapprovinsie en vertel van die skrywer wat pleit dat ons
elke dag sal aanvaar dat ons rede sal hê om te dans en rede sal hê om te huil. Beide vul
ons lewenshouer.

Jesus wys ons immers G-d seën ons, G-d vul ons lewenshouer met kwaliteit juis wanneer ons
treur oor en stry vir reg in G-d se wêreld.
Om met G-d se soort vrede gevul te word, moet jy juis jou hele lewe verloor om jou lewe te vind,
jou idees afleer oor wat geluk sou bring en jou netjiese verstaansraamwerke van hoe G-d sou
wees, laat vaar. Jou koppie minder ag. Maar die koffie meer. Die bittersoetkoffie.
André vanNiekerk

