
Jan Steyn preek 23 Augustus 2015. 

Tema: Identiteit 

Teks: Johannes 10:3 en Jesaja 43:1 

Inleiding: 

Wat is hierdie moeilik woordjie identiteit? Ek dink ons almal voel dalk aan dit gaan oor wie ek is en 

oor wat vir my belangrik is en oor wat my waardes is. Dit gaan oor dit waarin ek ten diepste glo. 

Dit gaan ook oor hoe ek ten diepste myself sien en oor myself dink. (self-understanding en self-

regard) Timothy Keller wat my baie help dink het oor identiteit, beskryf mooi wat identiteit is: What 

am I really about?  

Dit gaan sekerlik ook oor die vraag oor waarom ek hier is. Wat is my doel en plek in die lewe? Dit 

gaan ook oor waar ek inpas in die groepe waar ek beweeg: Waar pas ek in in my gesin? Waar pas ek 

in in die skool, in die kerk, by die werk? Waar pas ek in in die samelewing? My identiteit gaan oor 

die self-regard, hoe ek myself sien, maar my identiteit word ook gevorm deur hoe ander mense 

my sien en wat hulle van my sê en hoe hulle teenoor my optree. 

As Christene sal ons sekerlik ook met mekaar kan saamstem dat ons identiteit ook gevorm behoort 

te word deur wat God van ons sê in Sy Woord. 

Hoe het identiteit in die ou tyd of vorige eeue gelyk? 

In die samelewings van die verlede het jy eer ontvang as jy die rol goed vervul het wat vir jou uitgesit 

is. Jou identiteit was bepaal deur die rol en pligte wat jy vervul het. Jy is as suksesvol gesien as jy ´n 

goeie pa, ma, boer of skrynwerker of bakker was. As jou pa en oupa in daardie samelewings 

skrynwerkers was en jy het hierdie droom gehad om te boer, het jou pa vir jou gesê: My kind, jy kan 

nie. Ons familie was nog altyd skrynwerkers, dis ons rol, dis ons plek. Om te boer, is nie ons plek nie. 

Jy moet hierdie familie-besigheid van houtwerk oorneem as ek nie meer daar is nie. Dis jou rol. Dis 

jou plek. Ek kan my indink miskien in die vyftig of sestigerjare van die vorige eeu in Suid-Afrika ´n 

dogter vir haar ouers gesê het: Ma, Pa, ek wil graag ´n ingenieur word. Hulle antwoord? My kind, jy 

kan nie. Net mans is ingenieurs. Vrouens gee onderwys of doen verpleging. Maar onthou veral- jou 

plek is eerste by die huis- jou eerste taak is om hierdie goeie ma vir jou kinders en goeie vrou vir jou 

man te wees. Dis jou rol. Dis jou plek. Wat staan hier uit? Mense het jou eer gegee as jy jou rol 

vervul het wat die samelewing vir jou uitgesit het. Dit het dus baie gegaan oor wat ander oor jou 

besluit het en oor wat hulle besluit het jou plek en plig rol was.  Jy het jouself baie keer moes opgee 

vir die groter geheel. Jou eie drome en ideale het baie keer tweede gestaan teenoor die belange van 



jou familie of volk of samelewing. Die engelse woord self-sacrifice, self-prysgawe kom hier sterk ter 

sprake. 

Die hartsteer van hierdie rol en plig siening van identiteit? Ooms en tannies van 80 wat sê: Ek het 

iemand anders se lewe geleef. Ek het die lewe geleef wat ander besluit het ek moet leef. Ek het gaan 

boer omdat my pa geboer het, al was dit nie my hartstog nie. Ek het gaan leer omdat my ouers dit 

wou hê en vir sekuriteit, maar ek moes my eintlik in kuns of musiek uitgeleef het. 

 

Hoe lyk die moderne idee van identiteit? 

Video clip van Elsa se liedjie let it go 

Elsa se liedjie in Frozen beskryf mooi die moderne begrip van wat identiteit is: 

I don´t care what they´re going to say 

It´s time to see what I can do 

To test the limits and break through 

No right, no wrong, no rules for me, I´m free. 

 

Ouer samelewings, jy is jou rol en jou pligte. Ander mense gee jou eer as jy jou rol en pligte goed 

nakom en vervul. Vandag se samelewing. Ek leef volgens wat ek wil hê of wil doen of bereik, maak 

nie saak wat ander daarvan dink nie. Ons kan dit saamvat in een sin: My life is my own. Teenoor 

die self-prysgawe en self-opoffering van ou samelewings, is dit nou self-assertion-self-verwesenliking 

en self-vervulling. Niemand anders moet my vertel wie ek is en wat ek moet doen nie. Net ek kan 

besluit wat ek moet doen en wat ek moet of wil bereik en ek gee eer aan myself. Ek gee eer aan 

myself as ek my drome vasstel en werk om daarby uit te kom of dit te bereik. Maak nie saak wat 

ander van my dink nie. Ek is nou nie meer die rolle en pligte wat ander of die samelewing op my 

afdruk nie. Ek is nou my drome en begeertes en keuses wat ek self maak.  

Mense, ek kan nie vir jou genoeg beklemtoon hoe sleg hierdie gedagte is om jou identiteit te bou op 

jou eie drome en ideale nie. Eerstens bly jou drome en ideale nie altyd dieselfde nie- hulle skuif net 

veel rond en verander te veel. Dikwels is ons drome en ideale op emosie gebou wat ook maar lekker 

kan rondskuif en verander. Dink maar aan hoe drome kan verander: Wat jy in graad 2 wil word is min 

of meer verseker nie wat jy eendag gaan doen nie. Ek wil ook vra as jou droom of ideaal is om 



Cravenweek rugby te speel of provinsiaal hokkie of netbal of die kultuurbeker by die skool te wen of 

eerste te staan- wat gebeur as jy nie hierdie ideal bereik nie- is jy dan niemand nie? Is jy dan ´n 

mislukking? As jy jou identiteit bou op jou drome en ideale en jou krag om dit na te jaag en jy kom 

nie daar uit nie, waar is jy dan? 

Die samelewing verniel ons rondom identiteit: 

Dit is hoekom ek vanoggend met julle hieroor praat. Die samelewing druk hierdie identiteitstempels 

op ons af wat ons nie altyd sien nie.  

Die eerste stempel is hierdie een wat Tim Keller so opsom: Because I have achieved, I am accepted. 

Omdat ek dinge bereik, is ek aanvaarbaar. Vir myself, vir God, vir ander mense. Gewoonlik is dit 

dinge wat jy kan tel- geld, besittings, die kar wat jy ry, die prestasies wat jy bereik het. Net mense 

wat kan, tel. Net mense wat kan produseer en presteer, is die moeite werd. Of jy kan net sowel 

onsigbaar wees. Die vraag is wat nou gebeur as jy nie kan bereik wat jy van jouself  verwag, wat jou 

ouers van jou verwag of wat die werk of die samelewing van jou verwag nie. 

Die tweede stempel is die een wat godsdiens of ouers of selfs die skool op ons afdruk: Because I 

have obeyed, I am accepted. Ek is gehoorsaam, daarom is ek aanvaarbaar. Vir God en vir mense, 

ook vir myself. Ek was soet, ek het probeer leef soos wat die Bybel leer, ek het hierdie mooi 

voorbeeld vir ander gestel. Maar ons almal maak foute en struikel soms. Is jy dan nie meer 

aanvaarbaar vir God en mense en jouself nie? 

Dis ewe gevaarlik om jou prestasies en wat jy kan bereik en jou goeie lewe of gehoorsaamheid die 

basis van jou identiteit, van wie jy ten diepste is, te maak. 

Ek dink natuurlik die samelewing verniel ons ook steeds op die vlak van rolle. Daardie era is 

verseker nie heeltemal verby nie. In die skool loop rolle sterk. En dit vreet kinders  op. Jy is die slim 

outjie of meisie. Dis jou identiteit- dis wie jy is, dis jou plek. Die skool en jou ouers verwag dus jy met 

altyd bo ´n sekere persentasie kry of onder die top tien staan. Dis wat van slim outjies of meisies 

verwag word. En jy doen olimpiades en conquestas en sulke goed as ander kinders speel. Of jy is die 

sportiewe ene. Jy moet eerste kom, jy moet op provinsiale vlak kom, jy moet ekstra ure insit om nog 

beter te word en jou skills te verbeter. En as jy dit vanjaar gedoen het, moet jy dit volgende jaar 

weer doen. Ontsaglike druk. Of jy is die bad outjie of meisie- soos julle praat die badass. Nou daardie 

een het ´n las van sy eie. Want as jou plek of identiteit is om die badass te wees, moet jy al hoe erger 

en erger goed doen om die badass te kan bly. Of as jou rol en identiteit is die een is wat vere voel, 

couldn´t care less en raak by niks betrokke nie, dan sit jy baie keer jou hele skoolloopbaan in daardie 

rol vas. 



Ons het rolle by die werk. Jy is die kreatiewe ene in die span. So as daar  iewers baie kreatiewe 

denke nodig is , kyk hulle vir my. Of jy is die een wat dinge laat gebeur- jy is die drywer in die span 

wat projekte klaar maak. Na wie kyk hulle as iets dringend afgehandel moet word? Na jou. Jy is die 

vredemaker. So as verhoudings by die werk nie lekker werk nie, na wie kyk almal? Na jou. Dis vandag 

nog net so gevaarlik om ons lewens op rolle te bou. Veral as jy die dag met jou rol en al in die hek 

duik en nie die kreatiewe plan het nie of nie die projek afgehandel kry nie of nie die vrede gemaak 

kry nie. 

Watter goeie nuus het die Bybel vir jou en my? 

Ek haat godsdiens en waarvoor dit staan. Want weet jy wat is godsdiens? Dis die goed wat ek dink ek 

kan doen en behoort te doen om God te impress of my genadeplek by Hom te verdien. Teenoor 

godsdiens staan God se genade vir jou en my in Jesus. Dat God net impressed is met wat Jesus in jou 

en my plek kom doen en kom regkry het. 

Kom ons gaan terug na die vals identiteit wat die samelewing op ons wil afdruk. Ek word aanvaar, 

want ek het en kan presteer of dinge bereik. Wat is die gospel, God se goeie nuus in Jesus? Ek word 

aanvaar by God deur wat Jesus gedoen en bereik het. Omdat Hy vir my aan die kruis gesterf het en 

uit die dood vir my opgestaan het. Dis soos die ou gospel liedjie: I´ve found acceptance, without 

exception (aanvaarding sonder uitsondering) at the cross! Dis reg omgedraai van I am accepted, 

because I have achieved, na I am accepted, because Jesus has achieved. 

Tweede een, ek word aanvaar want ek was gehoorsaam. I am accepted, because I obeyed. Wat is die 

gospel, wat is God se goeie nuus in Jesus? I am accepted, because Jesus obeyed. Jesus was 

gehoorsaam tot in die dood aan die kruis, daarom word ek nou onvoorwaardelik deur God aanvaar. 

Al is ek soms of dikwels ongehoorsaam. 

Tim Keller het my so baie hier gehelp: The gospel says acceptance is not something achieved, but 

something received. Aanvaarding is nou nie iets wat ek bereik nie, maar wat ek ontvang. 

 

Hoekom die twee tekste wat ons gelees het oor name en naam gee? 

Johannes 10: Die skape luister na die herder se stem. Hy roep Sy skape op hulle name en lei hulle uit. 

Jesaja 43: Ek het jou op jou Naam geroep, jy is Myne. 

In die Bybelse tyd was name baie belangriker as vandag. Jou naam was jou identiteit. Dit het 

vertel wie jy was of iets van jou eienskappe. Die naam Adam het beteken iets soos hy wat uit die 



grond gekom het of gemaak is. Die naam Joshua en Jesus beteken God red. Jakob wat sy pa en broer 

bedreig het om die eersgeboortereg te steel se naam beteken hakskeenbyter of bedrieer. Later word 

sy naam verander na Israel, want hy het met God gestoei. My eie naam Jan kom van die Bybelse 

Johannes wat beteken God  is genadig. Naam in die Bybel is dus net ´n ander woord vir identiteit. 

Ons lees in Johannes 10 Jesus is die Goeie Herder. Hy roep elke skaap by hul naam en lei hulle uit. Hy 

het dus die skape hulle name of identiteit gegee. Ander mense kan nie vir jou en my naam gee of ons 

ons identiteit gee en vir ons vertel wie ons moet wees nie. Ek kan ook nie vir myself naam gee of 

besluit wat my identiteit moet wees nie. Net die goeie Herder van Johannes 10, net Jesus kan jou en 

my ons naam of identiteit gee. Ons identiteit in Hom is al identiteit wat werklik sin maak en blywend 

is. Daardie identiteit wat ons in Hom het is dat ons nou God se vrygespreekte kinders is wat 

erfgename saam met Jesus is, wat erf en verkry wat Jesus het en wat leef met Sy Gees in ons wat ons 

lei. Dis net ons identiteit in Jesus wat nie verander of ek nou sukses of mislukking beleef nie. 

Ons tweede teks uit Jesaja 43 is: Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne. Jy is Myne, sê God. Ek en 

jy moenie aan ander mense behoort nie.  As jy aan ander mense behoort, gaan hulle vir jou vertel 

wie jy moet wees en wat sukses en wat mislukking is. Ek en jy moet ook nie net aan onsself behoort 

soos die moderne idee van identiteit is nie. Want dan gaan ek in my beperktheid vir myself vertel 

wie ek is of moet wees of wanneer ek suksesvol is of misluk. Een ou belydenis van die kerk lui: My 

grootste troos in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue 

Verlosser en Saligmaker Christus Jesus. Net Hy kan my waarlik my naam of identiteit gee. In Hom 

alleen het ek die enigste identiteit wat vas en veilig is. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


