
Teks: Jakobus 1:17-26 en Efesiers 4:25-5:2 

Tema: Wat maak ek met my woede? 

 

Inleiding: 

 Aan die einde van 2016 het ons ´n gemeentebeplanning en retreat gebou. Een van die dinge wat 

daar na vore gekom het, is dat ons in ons gemeente gemakliker met emosie kan wees. Ek dink as 

gereformeerdes het ons bietjie oorreageer op sekere charismatiese kerke waar ons gevoel het 

mense word emosioneel opgesweep. Nou het ons gedink ons is veilig as ons omtrent alle emosie uit 

ons eredienste en byeenkomste verban. Ek dink egter emosie is baie belangrik. Dis deel van wie God 

ons gemaak het. Ons is nie net intellektuele wesens of fisiese wesens nie. Ons is emosionele wesens. 

Ek het ´n paar keer die laaste twee jaar gepraat oor wat om met ons angs en bekommernis te maak. 

Ek wil vandag met julle praat oor woede of anger.  

Daar is twee Griekse woorde in die Nuwe Testament vir woede of anger. Die eerste is orge. Dis 

nou woede wat stadig broei en meer word. Die tweede Griekse woord is thumos- die skielike 

uitbarsting van woede- om stoom af te blaas. Tim Keller het my baie gehelp toe hy anger beskryf 

het as the dynamite of the soul. As jy kwaad of woedend word klop jou hart vinniger, jou bloeddruk 

styg en allerhande hormone in jou liggaam word geaktiveer. Dit is soos dinamiet, want woede 

vernietig baie keer ons vermoë om goeie keuses te maak. Wat ons met ons woede doen, kan soos 

dinamiet verhoudings uitmekaar skiet. 

Ek dink ons weet nie altyd wat om met ons woede te maak nie. Dit klink beslis nie baie Christelik vir 

die meeste ons om kwaad en woedend te word nie. Ek self het nogal heelwat in my eie lewe met 

woede of anger gesukkel. Ek onthou dat toe my pa wat geboer het destyds sy plaas en alles daarmee 

saam verloor het, ek nie geweet het wat om te voel nie. Twee, drie jaar later het ek depressie-

simptome gekry en het my asma waarmee ek jare nie gesukkel het nie, my ernstig beetgepak. Deur 

die paar beradingsessies waardeur ek in daardie tyd was, het net een ding na vore gekom. My 

depressie-simptome en my asma wat so buite beheer was, was die resultaat van onverwerkte en 

onderdrukte woede. Ek was kwaad vir God oor Hy toegelaat het dat my pa en ons gesin alles verloor. 

My pa het dan altyd ander mense gehelp, hy het elke getrou sy stiltetyd gedoen. Hy het God gedien. 

Ek kon egter nooit aan myself erken ek is kwaad vir God nie. Hoe kan jy dan nou leer om ´n dominee 

te word en kwaad wees vir God? Dis eers toe ek kon erken, hardop, dat ek kwaad is vir God dat my 

liggaam en gees kon begin genees. Die hardop erken ek is kwaad vir God het my gehelp- dit help om 

jouself te hoor. 



Timothy Keller sê daar is twee verkeerde maniere om ons kwaad word of woede te hanteer: 

Die eerste noem hy blow anger. Jy laat gaan jou woede, jy kry dit uit jou sisteem uit en raas en blaas 

en skel en raak selfs gewelddadig om jou woede uit jou sisteem uit te kry. Ons het almal van tyd tot 

tyd hierdie opblaas woede of blow anger. Maar sekere mense is nogal gereeld daar. Hulle is baie 

openlik, in your face agressiewe mense. Dis nou daardie mense wat jou vertel hulle maak nie ´n 

moordkuil van hulle hart nie- hulle sê dinge soos wat dit is. Wat in hulle gedagtes opkom, kom baie 

vinnig by hulle monde uit. Hierdie mense lyk sommer gewoonlik ook kwaad. As hulle die geselskap of 

die winkel binnekom, scatter almal, want iewers gaan daar konfrontasie wees. Ek dink in die Weste 

waarvan ons deel is glo ons sterk- kry net die woede uit jou uit. Kanaliseer jou woede op 

konstruktiewe maniere. Moenie mense geweld aandoen nie, maar kry dit uit. Skop die bank of gaan 

speel rugby of boks die slaansak. Die individu en sy behoeftes is in Westerse kulture belangriker as 

die groep. Ek het een vraag: Hoe herstel die bal skop of die bank skop die verhouding teenoor 

iemand vir wie jy kwaad is of teenoor wie jy woede voel? Dit verlig dalk iets hier in jouself om die 

bank of die bal te skop, maar dit herstel verseker nie gebroke verhoudings nie. 

Die tweede is no anger. Nee, ek raak nooit kwaad nie. Ek is eintlik baie rustig. Dis nie my geaardheid 

om kwaad te word nie. Ek is ´n nice mens en nice mense raak nie kwaad nie. Mense, hierdie is ´n 

leuen. Ons almal raak kwaad. Dis ´n normale menslike emosie soos liefde of meegevoel. Efesiers 4:26 

begin: As julle kwaad word… Jy gaan kwaad word, die Bybel neem aan dat dit sal gebeur. As jy egter 

kwaad is en dit onderdruk of ontken is dit soos om gif te drink. Dan vra jou vrou of kollega by die 

werk jou: Wat is fout en jy antwoord: niks nie. Maar binne kook jy van woede. En die gif in jou broei 

en raak meer en meer. As jy glo jy raak nie kwaad nie is jy baie keer passief-agressief- jy wil nie die 

woede erken nie en jy wil dit nie hanteer of vir die een vir wie jy kwaad is, vertel dat jy kwaad is en 

hoekom jy kwaad is nie. Nou vermy jy hulle eerder of tree mislik teenoor hulle op sonder  om jou 

woede of anger te erken. Tim Keller vertel hierdie no anger of ontkenning van woede teenoor mense 

dra ´n baie slegte boodskap oor: Ek is eintlik bo jou- jy is nie eers werd dat ek jou wys ek is vir jou 

kwaad nie. I am taking the high road, sê mense mos wat kamtig nie kwaad raak of kwaad is nie. 

Hierdie no anger kom ook nogal in sekere kulture veral in die Ooste voor. Daar is die groep meer as 

die individu. Moenie die spyker in die plank wees wat uitstaan nie, is onder andere een gesegde in 

Japan. Hou jou woede of ontsteltenis vir jou self- selfbeheersing en om emosies in toom te hou word 

hoog aangeprys. Hier kan ons baie maklik met onderdrukte woede of ontkenning van woede te 

make hê. 

 



Die Bybelse manier om woede te hanteer: 

1.  Moenie te gou kwaad word nie (be slow to anger) 

Teenoor die blow anger en die no anger leer die Bybel ons slow anger. Jakobus 1: 19: Moenie te 

gou kwaad word nie. Be slow to anger. Hoe tree jy op as jy stadig is om kwaad te word? Dr Stella stel 

dit mooi. Hou eers jou hart vas, want dit gaan voel of jou hart uit jou borskas gaan spring! Begin 

eerste by die erkenning- ek is kwaad.  Dan ontleed jy die kwaad word of die woede. Dan vra jy in 

wat agter die emosie is. Hoekom het ek so kwaad geword toe die ou voor my inry? Jy kon my kinders 

by my in die kar verongeluk het! Of: Weet jy wie ek is en hoe belangrik die vergadering is waarheen 

ek op pad is! Natuurlik kan ek kwaad wees as iemand onverskillig is en my kinders se lewens en my 

as hul pa se lewe in gevaar stel. Maar as ons eerlik is, gaan ons agter baie van ons kwaad word en 

woede hierdie ek ding herken. Dis iets wat persoonlik my bloed laat kook. Mense wat ´n sleg dag het 

en dit dan gaan uithaal op die kassier by die winkel of die bankteller of die personeel by die apteek. 

Dis hierdie ek ding! Tim Keller leer my om oor my woede altyd te vra: What is the big thing I am 

defending? Een of ander beginsel, ander mense of draai dit eintlik maar oor myself alleen? 

Om eers hierdie kwaad word of woede wat ek in my voel te gaan ontleed en invra hoekom ek so 

voel, het al baie mense gehelp om nie buite verhouding op iets te reageer of te oorreageer nie. Dit 

het al baie mense gehelp om ´n oomblik terug te sit en te besef: weet jy, ek het dalk ook aandeel in 

hoe hierdie situasie uitgespeel het. Daardie oomblik wat jy eers hierdie kwaad van jou gaan ontleed 

het al baie mense daarvan weerhou om dinge te sê waaroor hulle later spyt is en wat verhoudings 

tussen vriende en familie vir altyd kon breek. Ek was al vir mense kwaad en het dan eers gebid voor 

ek met hulle gaan praat- want gaan ek met my woede alleen gaan ek verseker skerp en kwetsende 

dinge sê. 

2. Moenie vanuit woede sondig gaan optree nie. 

Paulus neem in Efesiers 4 aan dat ons kwaad sal word. Daar is egter iets by in vers 26: As julle kwaad 

word, moenie sondig nie en moenie die dag kwaad afsluit nie. Om kwaad te word is nie ´n sonde of 

die probleem nie. Dis wat ek uit reaksie op my kwaad word of woede doen. Kyk wat staan in Efesiers 

4:31: Moet nooit verbitter of opvlieend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet 

niks doen wat sleg is nie. Die sondig of doen wat sleg is glo ek is eerstens as ek my woede toelaat om 

onbeheersd uit te bars. Daar is min dinge meer destruktief as dit. Die dag nie kwaad afsluit nie 

beteken tweedens dat ek nie die kwaad voel of woede moet laat stoom en sluimer nie. Ons weet 

almal dat woede wat stadig hier onder die oppervlak bly kook ook iewers oorkook en uitbars. Een 

van die waardevolste dinge wat ek hierdie week gelees het is die volgende: "In the heart of the child 



of God anger should always be a visitor, but never a resident." Hy gaan jou kom besoek, maar 

moenie dat hy vertoef en by jou inwoon nie. Dan gee ek en jy die duiwel vatplek. Gaan praat liewers 

dinge met iemand uit as wat jy woede laat borrel en stoom onder die oppervlak. Moenie die dag 

kwaad afsluit nie. Ek sê dit vir jou as iemand wat al ´n hele paar dae kwaad afgesluit het omdat ek 

nie wou erken ek is kwaad of woedend nie en omdat ek hierdie klassieke konflik vermyder was. Ons 

praat partykeer nie oor ons woede met mense nie, want ons soek nie konflik nie. Of jy dit wil weet of 

nie- jy het nog steeds konflik- dis binne-in jou en dit vreet jou stuk-stuk op. 

3. Klaar uit en moenie beskuldig nie:  

Beskuldiging is jy-boodskappe. Jy het my aangevat voor die kinders of my ouers en daarom is ek 

kwaad. Uitklaar is ek-boodskappe. Ek voel kwaad omdat jy my voor my ouers of die kinders aangevat 

of beledig het. Dit was vir my baie sleg. Ek dink die meeste mense kan darem die verskil aanvoel 

tussen ek wil jou terugkry en beledig of beskuldig. Of ek praat reguit met jou om dinge uit te klaar en 

ons verhouding te beskerm. My kollega het my baie geleer oor dinge uitpraat en uitklaar om die 

verhouding te beskerm. Ek het net besef hoe meer jy woede laat broei, hoe groter is die kans dat 

verhoudings gaan seerkry en dat jy gaan uitbars in woede of gaan beskuldig of iemand nog meer 

gaan beledig as wat hulle jou beledig het. 

4. Die werk van die Gees van God in ons, bring ons by selfbeheersing: 

2 Timoteus 1 vers 7 verwys hierna: "Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, 

maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing." In Galasiërs 5: 23 is deel van die vrug van die 

Gees in ons lewens selfbeheersing. Selfbeheersing beteken nie ek gaan my woede of kwaad wees 

ontken of begrawe nie. Dit beteken dat wat ek met die woede maak nie verhoudings vernietig nie, 

maar verhoudings beskerm en herstel. Selfbeheersing beteken ek gaan deur die krag van die Gees 

nie op jou reageer soos wat jy nou net teenoor my opgetree het nie. Romeine 12:17-19 het my 

nogal vertel hoe hierdie selfbeheersing lyk: Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. As dit moontlik is, 

sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar 

laat dit oor aan die oordeel van G0d. 

 

5. Vergewe mekaar: 

As jy met iemand jou woede of ontsteltenis of kwaad wees gedeel en uitgeklaar het, moet jy 

vergewe. Moenie mense met dieselfde plank bly slaan of verwyte bly gooi oor iets wat julle 

uitgepraat het nie. Dan het jy hulle nie werklik vergewe nie. Wees ook ferm met mense wat met jou 



iets uitgepraat het of hul woede of ontsteltenis met jou gedeel het, maar jou met dieselfde plank bly 

slaan. Dan het hulle jou nie werklik vergewe nie. Vergewe mekaar soos God ons in Christus vergewe 

het- volkome, sonder om weer daarna terug te kyk of ons gedurig daaraan te herinner. 

 

Slot: 

Kwaad word of woede het sy plek in die Bybel. God word kwaad vir Israel wat agter afgode bly 

aanloop en Sy liefde verwerp. God se woede in die Bybel is altyd die resultaat van seergemaakte 

liefde. So ook die profete van die Ou Testament wat God se woede teenoor die volk se afgodery 

deel. Jesus word kwaad en keer die tafels van die handelaars in die tempel om omdat hulle van 

die tempel hul handelshuis gemaak het en so die plek en doel van die tempel as plek van 

aanbidding geskaad het. Tim Keller beskryf die goeie kant van anger of woede: Anger is love in 

action when somebody or something you love is in danger. Ons raak kwaad vir ons kinders as 

hulle slegte keuses maak omdat ons besef dat slegte keuses hulle in gevaar stel. Baie keer hoor 

hulle net te veel ons woede oor hul slegte keuses en nie genoeg van die liefde vir hulle wat aan 

die basis van ons woede en ontsteltenis is nie. 

Maar woede en kwaad word wat broei en borrel onder die oppervlak of sonder selfbeheersing 

uitbars, kan ongelooflik skadelik wees en skade veroorsaak. Dis een van die hoofredes hoekom 

mense skei, meen een berader: Often divorce is the bitter fruit of anger. 

Mag ons die Here toelaat om ons te help as hierdie bitter fruit of anger in jou en my lewe staan. 

Dat ons daarvan ontslae mag raak. Al is daardie mense ook al dood. Jy vergewe dan nie ter wille 

van hulle nie, maar ter wille van jou eie genesing en herstel. Mag terugkry en wraak vervang 

word met goedgesind en hartlik wees teenoor mekaar en mekaar onvoorwaardelik vergewe. 

Mag broei op woede vervang word met ek het jou lief genoeg om dit wat tussen ons staan- 

hierdie emosie of blokkasie te gaan uitpraat. Mag hoe ons ons woede en vergifnis hanteer 

mense laat sien Wie in beheer van ons lewe is. Mag hulle sien dis die Here en SY Gees. 

Amen 

 

 

  

 



 

 

 


