
Preek 3 Junie 2012: Seisoen van Jeug 

Tema: Aanvaar 

Teks: Romeine 15:1-7 (veral vers 7) 

 

Inleiding: 

Ek het met 'n sussie grootgeword wat twee jaar jonger as ek is en radikaal van my 

verskil. Ons verskil in persoonlikheid. Ek was as kind altyd hierdie gelykmatige of 

flegmatiese mens- my ma het altyd gesê ek is so gelykmatig dat sy nie kan onthou 

wanneer ek my tienerfase van tantrums en drama gehad het nie. My sussie was 

teenoorgesteld. Sy het hierdie kunstenaarstemperament. As sy die oggend aan 

etenstafel hierdie donker wolk op haar gesig gehad het en niks gesê het nie, het ons al 

geweet wat kom. Na ete het sy haar kamerdeur toegegooi dat die stof uit die dak gesif 

het en dan het sy die res van die dag op die tikmasjien stories getik of kuns in haar 

kamer gedoen. My pa het maar aanbeveel dat ek haar dan net alleen los: "Boeta, los 

jou suster, sy het een van haar bevliegings. Dit was vir my moeilik om vrede te maak 

met iemand wat al hierdie mood swings gehad het. 

 

Tweedens het ek en my suster op skool ook baie verskil oor Christenskap. Op 

hoërskool was ek die voorsitter van die CSV en het bybelstudie in die seunskoshuis 

gelei en soms selfs saalopenings by die skool waargeneem. My sussie wou van 

Christene en die CSV niks weet nie en het Christene beskou as die mees skynheilige 

mense wat daar is.  Die Bybel was vir haar hierdie literêre boek waarvan sommige 

dele baie goed geskryf en uitgedink was en ander nie. Dit het my teen die mure 

uitgedryf. Ek wou haar net bekeer om soos ek te kon wees. Hoe kon sy nie sien wat ek 

sien nie en nie glo wat ek glo nie? 

 

Derdens was ek fanaties oor atletiek. Ek het voor skool geoefen en na skool. Ek het 

voor groot kompetisies met die spikes en my atletiekklere op die kassie voor my bed  

geslaap net om nader aan hulle te kon voel. Ek was baie trots toe my sussie in my 

matriekjaar aankondig dat sy in die kleursport die 800m gaan hardloop. Sy het darem 

belang gestel om in ouboet se voetspore te volg. Groot was my ontnugtering toe my 

sussie en drie maatjies die 800m gestap het en grappies gemaak het tydens hul twee 

rondtes om die baan. Ek was woedend dat sy op my sport gespoeg het en dit wat vir 

my so belangrik was so beledig het. 



 

Vandaar het ons verhouding net agteruit en agteruit gegaan. Tot die Here my aan die 

einde van my tweede jaar op universiteit tot stilstand geruk het. Dit was 

Desembervakansie op die plaas en ek het net hierdie oorweldigende druk op my 

ervaar om met my sussie te praat. Ek het haar op die rusbank sit gemaak en vir haar 

gesê dat die Here iets op my hart gelê het. Dit was min of meer die strekking van dit 

wat ek gesê het: "Ek aanvaar jou soos wat jy is, al hou ek nie van alles wat jy doen 

nie, al glo ek beslis nie wat jy glo nie. Ek hou vandag op om jou te probeer bekeer of 

jou te probeer verander om meer soos ek te wees. Ek aanvaar jou soos wat jy vandag 

is, al beteken dit jy gaan nooit verander nie." 

 

Dit was 'n keerpunt in my verhouding met my suster. Ons stem steeds oor baie dinge 

nie saam nie en kyk op heel verskillende maniere na die lewe, maar ons het 'n basiese 

aanvaarding van mekaar wat nie gaan verander nie. Ons het mekaar die reg gegee om 

anders te wees. 

 

Die agtergrond van Romeine 15: 

Die agtergrond van Romeine 15 is eintlik in hoofstuk 14. In die Christengemeente in 

Rome was hierdie twee groepe gelowiges. Paulus verwys na hulle as die swakkes en 

die sterkes. Die swakkes was daardie groep Christene wat gesukkel het om die volle 

gevolge van hul vryheid in die Here te verstaan. Hulle was op 'n bekrompe of 

oormatig konserwatiewe manier verbind aan sekere eet- en drinkgewoontes en aan 

hierdie streng onderhouding van bepaalde Joodse feesdae. Hulle het vasgehaak by die 

manier hoe dinge nog altyd gedoen is en het moeilik daarvan afstand gedoen. So 

byvoorbeeld wou die sogenaamde swakkes ook nie die vleis eet wat uit die slaghuise 

van heidene gekom het en wat eers aan hulle afgode geoffer is voordat hulle dit 

verkoop het nie. Hulle het geglo die eet van hierdie vleis maak hulle ook op een of 

ander manier onrein.  

 

Dan was daar in hierdie Christengemeente van Rome die sterkes by wie Paulus 

homself geskaar het. In Romeine 15:1 praat hy van ons wat sterk is in die geloof. Hy 

sluit dus homself by hierdie groep in. Hulle het die volle vryheid wat die evangelie 

van Jesus gebring het, net baie beter as die ander groep verstaan. Die sterkes het 

begryp dat dit nie meer nodig was om allerlei reëls oor dinge soos kos na te kom soos 



die ou Jode byvoorbeeld gedoen het nie. Wat die eet van vleis uit heidense slaghuise 

betref, het hulle verstaan dat die afgode aan wie die vleis geoffer is nie bestaan nie en 

dat hulle offerandes daarom betekenislose dade is waaraan die Christen hom nie hoef 

te steur nie. Is dit nie ook waar dat wat jou onrein maak nie dit is wat by jou mond 

ingaan nie, maar wat by jou mond uitkom nie? Lees gerus Jesus se woorde hieroor in 

Mattheus 15:11. Die sterkes het ook verstaan dat dat die feesdae wat die Jode so 

getrou gehou het, net skaduwees was van die komende Christus en nou dat Hy gekom 

het, dit tog sinloos was om jou nog te bemoei met dit wat net skaduwee was. 

 

Paulus skryf nou aan hierdie twee groepe in die gemeente van Rome oor hul optrede 

teenoor mekaar, want die sterkes het in hierdie gemeente die swakkes begin verag en 

die swakkes het die sterkes begin veroordeel. Aan hierdie twee groepe wat so teenoor 

mekaar gaan staan het, skryf Paulus dat hulle mekaar moet aanvaar soos wat Christus 

hulle elkeen aanvaar het tot eer van God. Die beeld is byvoorbeeld hier dat die sterkes 

onder die las van die swakkeres moet inbuk en hulle moet help om dit te dra. Maar net 

so moet die swakkes die sterkes ook aanvaar en meer veroordeel nie. Hulle moet die 

labels wat hulle op mekaar geplak het gaan afhaal. 

 

Hierdie kwessie van mekaar aanvaar is op soveel vlakke van ons lewens ook ter 

sprake. Sekerlik in die gemeente waar ons dalk kan sukkel om mekaar te aanvaar 

omdat ons spiritualiteit, oor hoe ons na God en die lewe en dinge soos sonde of die 

doop kyk verskil, oor ons manier waarop ons graag wil sing en aanbid verskil, oor ons 

denke oor wat ons moet aantrek kerk toe, verskil. Maar ons sukkel soos ek gesukkel 

het ook om ons eie broer of suster in die huis te aanvaar. Ons sukkel om ons kinders 

of ons ouers te aanvaar omdat hulle anders as ons is. As jy hipernetjies is en jou kind 

slordig kan dit jou teen die muur uitdryf. As jy vreeslik georganiseerd is en jou 

huweliksmaat loskop met admin en finansies en persoonlike besittings, kan dit jou 

teen die muur uitdryf. As jy altyd hierdie halfuur voor die tyd by die kerk wil wees en 

jou vrou en kinders tevrede is met 'n halfminuut voor of na die tyd kan dit jou Sondag 

nogal bietjie versuur. Sommige van ons is baie goed met roetine-dinge en sal 

byvoorbeeld elke dag ook dieselfde pad hardloop, ander van ons floreer op 

verskeidenheid en afwisseling en haat roetine-goed. Ons verskil eenvoudig van 

mekaar en is nie dieselfde gerat of aanmekaar gesit deur die Here nie. 

 



Wat gebeur as ons mekaar nie aanvaar nie? 

 

1. As ek jou nie aanvaar nie, probeer ek jou verander om meer soos ek te glo of 

te wees of te doen. 

In die Ou Testament kry ons in Jeremia 18 die mooi beeld van God as die Pottebakker 

wat mense en volke op sy pottebakkerswiel maak. Soms is die Here nie tevrede met 

wat Hy gemaak het nie en moet Hy dit oordoen soos wat Hy langs die pad met Israel 

ook moes maak. As ek mense om my nie aanvaar nie, kry ek vir my spreekwoordelik 

hierdie pottebakkerswiel waarop ek hulle sit sodat ek hulle verander in iemand 

waarmee ek gemaklik en tevrede kan wees. Ek sal jou aanvaar sodra jy meer soos ek 

is. Die Engelse uitdrukking verduidelik dit mooi: You're not like me, let me fix you! 

 

Dis nogal humoristies wat die tegnieke is wat ons soms gebruik om mekaar te probeer 

verander. Die tegniek wat vrouens dikwels gebruik om hul mans te verander is die 

tegniek van nag- ek nag jou tot jy meer word soos wat ek wil hê of doen wat ek vra. 

Die tegniek wat mans gebruik om hulle vrouens te probeer verander, is die meestal 

die tegniek van stilstuipe, of soos die tannie wat al oorlede is dit vir my beskryf het: 

Dominee, as die oom nie met my tevrede is nie, gooi hy mos hierdie stilmoer. Toe sy 

dit vir my in die teenwoordigheid van die oom self sê, het hy beslis sy volgende 

stilmoer gegooi! 

 

Haal mense van jou pottebakkerswiel af en aanvaar hulle soos wat die Here hulle 

gemaak het. Jeremia 18 skilder die Here as die Pottebakker wat mense kan verander 

en nie ek en jy nie. Al mens wat die reg het om van iemand anders te verwag om te 

verander, is iemand wat perfek is en self nie foute en tekortkominge het nie. Dit was 

net Jesus wat ooit as mens hieraan kon voldoen. 

 

2. As ons mekaar nie aanvaar nie, probeer ons om mekaar te spite: 

Ek dink hier aan die pa wat sy seun nie aanvaar nie, want pa was hierdie sport-ou as 

kind en sy seun is kunstig en praat debat en speel soms vir die skool se D-span rugby 

sonder enige ambisie om verder in sy sport te vorder. Die pa spite nou die seun deur 

nooit enige van sy kuns te gaan besigtig of nooit enige debatskompetisies van sy seun 

by te woon nie. Verseker kyk hy ook nie D-span games nie! Die seun spite weer die 

pa deur nooit saans by die huis te wees as hy van die werk af kom nie en altyd te 



skimp dat sy meisie se pa hierdie wonderlike pa is en vir hom ook so goed is en hom 

absoluut aanvaar en verstaan.  

 

As ons mekaar nie aanvaar nie, gaan ons mekaar spite of dwarsboom. Ek vra altyd vir 

voornemende huwelikspaartjies of hulle bereid is om mekaar te aanvaar soos wat 

hulle vandag is, al beteken dit dat hulle nooit gaan verander nie. Ek vra dit maar vir 

hulle voor die huwelik, anders is die kans goed dat hulle huwelik hierdie hengse 

magstryd gaan word waar elkeen hulle pottebakkerswiele gaan uitruk om mekaar te 

probeer verander. 

 

3. As ons mekaar nie aanvaar nie, fokus ons net op die negatiewe eienskappe van 

die ander persoon: 

As ek jou nie aanvaar as mens nie, gaan ek bly fokus op jou negatiewe eienskapppe, 

op dit van jou wat my irriteer en krap of selfs teen die mure uitdryf en my 

kommunikasie na jou gaan dan hoofsaaklik op hierdie negatiewe aspekte fokus. As ek 

jou nie aanvaar nie, moan ek gedurig oor jy nie betyds kan wees nie of netjies soos ek 

of jou suster is nie of dat jy voorspelbaar en vervelig is of hoekom jy nie so romanties 

soos die buurman is nie. 

 

4. As ek mense nie aanvaar vir wie en wat hulle is nie, is daar outmaties hierdie 

onderlinge spanning tussen my en hulle. Ons weet eenvoudig as mense ons nie 

aanvaar vir wie ons is nie en andersom ook. Ek is altyd gespanne en op die 

verdediging uit in die geselskap van iemand of een of ander groep wat my nie aanvaar 

vir wie ek is nie. 

 

Wat gebeur as ek jou aanvaar? 

 

1. Ek probeer nie konstant om jou in iemand anders te verander nie- ek laat 

jou toe om anders as ek te wees en dinge op 'n ander manier en teen 'n 

ander tydskedule as ek te doen en aan te pak. As ek jou begin aanvaar vir 

wie jy is en soos die Here jou gemaak het, maak ek ruimte vir jou foute en 

swakhede en tekortkominge, net soos wat ek van jou kan verwag om dit met 

myne te doen. 

 



2. As ek jou aanvaar, probeer ek nie gedurig om jou te spite nie, want spite 

is dan juis hierdie vorm van manipulasie wat ons gebruik om mense meer 

soos ons te laat dink of doen of optree. 

 

3. As ek jou onvoorwaardelik begin aanvaar soos wat jy is en soos wat die 

Here jou gemaak het, met jou unieke swak-en sterkpunte, fokus ek nie net 

op jou negatiewe eienskappe nie. Dan begin ek die positiewe eienskappe in 

jou raaksien en waardeer. Ek het skielik my sussie se goedhartigheid begin 

raaksien na ek haar onvoorwaardelik begin aanvaar het en haar goeie 

waarnemingsvermoë en dat sy op haar eie manier hierdie groot stuk wysheid 

oor mense en die lewe het. Ek het gesien dat daar baie is wat ek by my sussie 

kon leer. Dan begin jy vir mense vertel waarvan jy wel in hulle hou en wel van 

hulle waardeer en omdat mense net soveel beter reageer op lof as op kritiek, 

begin ons verhouding met daardie mense verbeter. 

  

4. As ek mense begin aanvaar soos wat hulle is, neem die spanningsvlakke 

tussen my en hulle af. Hulle voel aan dat ek hulle die reg gee om anders as ek 

te dink en te wees en te doen.  

 

Soos Christus ons aanvaar het: 

God vra van jou en my om mense te aanvaar soos wat hulle is. Nie omdat ek nou 

uiteindelik reg voel om dit te doen nie, nie omdat ek meen hulle my dan net so 

onvoorwaardelik terug sal aanvaar nie. Maar omdat dit is hoe God my in Christus 

aanvaar het. Daar is hierdie wonderlike vers in die Bybel wat lees dat Christus Jesus 

vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Daar was niks so inherent of van nature 

wonderlik en goed aan ons of in ons dat Hy vir ons moes sterf nie. Ons was 

onwaardig en verlore. Hy het ons aanvaar soos wat ons is met ons foute en 

tekortkominge en sondigheid en verlorenheid en so vir ons gesterf. 

 

Aanvaar die mense om jou soos Jesus Christus jou ook onvoorwaardelik aanvaar het, 

al was jy anders as Hy, al was Hy lig en ons duisternis, al was Hy sondeloos en ons 

sondig, al was hy heilig en ons onheilig. Christus se sterwe vir ons was eenvoudig 

hierdie daad van absolute gehoorsaamheid aan die wil van God. Aanvaar mense om 

jou onvoorwaardelik nie omdat jy so voel nie, maar omdat dit eenvoudig hierdie stuk 



gehoorsaamheid aan die wil van God is. Omdat Hy dit vir jou en my beveel in 

Romeine 15:7! 

 

Baie maal aanvaar ons nie mekaar nie omdat ons so vashaak by onsself en ons eie 

standpunte of manier van dinge doen. Ons lees dat Christus nie aan Homself gedink 

het nie. Hy kon as Seun van God rustig in die hemel bly en die ewige heerlikheid 

geniet het. En tog  het Hy mens geword en vir ons kom sterf, juis omdat Hy nie aan 

Homself gedink het nie. Mag die Heilige Gees ons in hierdie tyd net na Pinkster al 

hoe meer verlos van hierdie stuk eiesinnigheid dat net my manier en hoe ek na dinge 

kyk reg en aanvaarbaar is. Mag ons mense toelaat om anders as ek te wees en te doen 

en mag ons die pottebakkerswiele waarop ons mekaar probeer regstel of fix of 

verander gaan vernietig. Ek en jy maak deur ons onvoorwaardelike aanvaarding van 

ander vir hulle die pad oop om ons ook so te aanvaar. Tot eer van God. 

Amen. 


