Kies saam met die leerders van Hoërskool Redell
om JA te sê vir die lewe!
Karin Theron en Magriet Smit

Karin Theron het ’n passie vir kinders van alle ouderdomme, maar het ’n besondere sagte
plekkie vir tieners omdat hulle deur so 'n uitdagende lewensfase gaan. As vryskutjoernalis
en toegewyde kind van die Here was sy vir lank betrokke by kinderevangelisasie in die
Helderberg Kom. Sy is tans ’n voltydse joernalis.
Magriet Smit is deel van die dinamiese e-kerk span wat wêreldwyd God se Woord
verkondig. Sy is ook die stigterslid van Word4Word RT/Projects wat kinders help om ’n
liefde vir lees te kweek om sodoende God se Woord te kan lees.
Dankie Marguerite, Caru en Hugo dat julle saam met ons opgewonde was oor Amanda se
storie. Alle eer aan God. Aan ons eie kinders, Niel en Marguerite: julle is die liggies in ons
lewens!
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Profiles
Amanda Verwey
Graad 8
Belangstellings: Atletiek en musiek
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek is bang vir voëls.
Vriende met: Tracey Sauls, Barbara Stander, Alfred Ramsbottom, Lara Cronjé, Chanté
Robinson, Anel Gouws, Jean Rossouw, Damian Michael, Retief Steyn, Johan van der Spuy,
Ian Cronjé, Darius Steenkamp.
Tracey Sauls
Graad 8
Belangstellings: Musiek en kosmaak.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek colour code my klerekas.
Vriende met: Amanda Verwey, Barbara Stander, Chanté Robinson, Damian Michael,
Francois Louw , Stephan Kotzé , Alfred Ramsbottom, Darius Steenkamp.
Nicole Chapman
Graad 8.
Belangstellings: Ouens.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek is mal oor my ma se ou Roxette CD’s.
Vriende met: Anel Gouws, Lara Cronjé, Amanda Verwey, Tracey Sauls.
Chanté Robinson
Graad 8.
Belangstellings: Justin Bieber.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek LOVE Simba chips!
Vriende met: Amanda Verwey, Tracey Sauls, Lara Cronjé, Ian Cronjé, Jean Rossouw.
Alfred Ramsbottom
Graad 8.
Belangstellings: Perdry.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek wil graag ‘n bloemiste word.
Vriende met: Amanda Verwey, Tracey Sauls, Darius Steenkamp.
Barbara Stander
Graad 8.
Belangstellings: Juanita du Plessis se musiek.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek het al opgestaan en uit ‘n fliek gestap wat ‘n
vloekwoord in gehad het!
Vriende met: Darius Steenkamp, Tracey Sauls, Amanda Verwey, Chanté Robinson.
Francois Louw
Graad 8.
Belangstellings: Skateboarding.
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Iets wat mense nie van my weet nie: Ek is mal verlief op Karlien van Jaarsveld. Ek luister
honderd keer ‘n dag na haar song ‘Beter as liefde’.
Vriende met: Stephan Kotzé, Amanda Verwey, Tracey Sauls, Chanté Robinson, Chris Louw.
Stephan Kotzé
Graad 8.
Belangstellings: Rekenaars.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek is bang vir naalde en dis hoekom ek nooit ‘n tattoo
sal kry nie!
Vriende met: Francois Louw, Amanda Verwey, Tracey Sauls, Chanté Robinson, Chris Louw.
Lara Cronjé
Graad 9.
Belangstellings: Lead singer in die Burn Baby Band.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek dra kontaklense wat my oë se kleur “enhance”.
Vriende met: Anel Gouws, Amanda Verwey, Chanté Robinson, Jean Rossouw, Ian Cronjé,
Heini Ferreira, Jason Lee.
Anel Gouws
Graad 10.
Belangstellings: Kuier en ouens.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek dink Armand Hofmeyr is die sexyste ou ooit!
Vriende met: Lara Cronjé, Ian Cronjé, Jean Rossouw, Heini Ferreira, Chanté Robinson,
Amanda Verwey, Jason Lee.
Damian Michael
Graad 10.
Belangstellings: Werk en studeer.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek werk by ‘n coffee shop, maar drink glad nie koffie
nie!
Vriende met: Amanda Verwey, Tracey Sauls. Francois Louw, Stephan Kotzé.
Retief Steyn
Graad 10.
Belangstellings: Atletiek en rugby.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek is ‘n regte “Mammas boy”. Ek is baie lief vir my Ma.
Vriende met: Johan van der Spuy, Amanda Verwey, Antonie Slabbert, Liza le Roux, Tracey
Sauls, Darius Steenkamp, Jean Rossouw, Anel Gouws, Schalk Mostert, Kobus de Wet, Frank
Pienaar, Gert Snyman.
Johan van der Spuy
Graad 10.
Belangstellings: Rugby en krieket.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek droom daarvan om eendag Kilimanjaro te klim.
Vriende met: Retief Steyn, Darius Steenkamp, Amanda Verwey, Tracey Sauls, Antonie
Slabbert, Liza le Roux, Jean Rossouw, Anel Gouws, Antonie Slabbert, Schalk Mostert, Kobus
de Wet, Frank Pienaar, Gert Snyman.
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Ian Cronjé
Graad 12.
Belangstellings: Bass player in die Burn Baby Band.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek haat bril-dra! Dit is baie sleg vir my image.
Vriende met: Anel Gouws, Heini Ferreira, Jean Rossouw, Amanda Verwey, Lara Cronjé, Jason
Lee.
Heini Ferreira
Graad 12.
Belangstellings: Drummer in die Burn Baby Band.
Iets wat mense nie van jou weet nie: Ek slaap met ‘n mes onder my kopkussing.
Vriende met: Ian Cronjé, Lara Cronjé, Jean Rossouw, Amanda Verwey, Anel Gouws, Jason
Lee.
Jason Lee
Graad 12.
Belangstellings: Elektriese kitaar, die Burn Baby Band.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek hou nie van Sushi nie.
Vriende met: Ian Cronjé, Lara Cronjé, Heini Ferreira, Anel Gouws, Amanda Verwey, Jean
Rossouw.
Liza le Roux
Graad 12.
Belangstellings: Dirigent vir die Interskole.
Iets wat mense nie van my weet nie: Ek het reeds my trourok ontwerp… dis die mooiste rok
ever.
Vriende met: Antonie Slabbert, Darius Steenkamp, Amanda Verwey, Tracey Sauls, Jacomien
van den Heever, Meagan Coetzee.
Juf. Erika
Vak wat sy aanbied: Afrikaans vir Graad 8’s en 9’s.
Rig atletiek af.
Iets wat mense wat jou nie ken nie sal weet nie: Ek het twee worshonde met die name Thor
en Maximus.
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“Ek het gister al my handboeke ingepak, Ma! En nee, ek het nie vergeet om ’n liniaal in te pak nie.
Chill net!”
Ma is altyd op my case oor die kleinste goedjies! Mens sou sweer ek’s nog in die laerskool...
As ek net die eerste dag verby kan kry! Waarom ma-hulle my na ouma moes vernoem het, weet ek
regtig nie. Maria Magdalena Verwey. Ek HAAT die name. Dankie tog hulle noem my ten minste
Amanda. Ek wil vrek van embarrassment elke keer as die onderwysers my volle name hardop lees en
die stupid kinders in die klas daarvoor giggel.
Ek wens Ma wil relax. Sy maak my net nog meer gestres. Dis after all ék wat hoërskool toe gaan, nie
sy nie. Arme Tracey worry omdat sy een van die min coloureds in die skool gaan wees, maar ek is
baie bly dat sy ook Redell toe gaan. Ek kan nie skool sonder my beste pêl imagine nie. Ai, ek is so
gestres, ek dink nie ek sal kan slaap vanaand nie.
Amanda besluit om haar astroloog te raadpleeg om te sien wat die volgende dag vir haar voorlê.
Sedert sy die vakansie op ’n webblad daarop afgekom het, kyk sy elke dag wat haar sterre voorspel.
Dis so interessant!
Ek is tog so bly ek het finally my eie rekenaar gekry. Nogal ’n laptop! Dit was ’n nice geskenk van pa
na sy laaste oorsese trip, dink sy terwyl sy op die webblad klik. Gelukkig het hy besluit ek gaan dit
nodig hê vir skooltake.
As Ma moet weet ek lees elke dag my sterre, vang sy ’n fit! Sy sê dis snert. Toe ek haar vra hoekom sy
so sê, het sy gesê dis van die duiwel af. Daai antwoord is nie goed genoeg vir my nie. Ek wil WEET en
VERSTAAN hoekom dit nie goed is nie. Dit kan mos nie skade doen nie. Wel, ek laaik dit om elke dag
te kyk wat die volgende dag gaan gebeur.
Die webblad maak oop en sy lees hardop: “A new person in your life is set to rock your world. Don’t
forget your gut instincts.”
Awé! Ek wonder wie dit kan wees … tien teen een ’n handsome matriek-ou. Ek wonder of Nicole ook
iemand gaan ontmoet wat haar world gaan rock. Ek laaik dit niks dat sy ook ’n bul is nie. Bulle stamp
koppe, want die sterre sê bulle is hardekwas. Dit verduidelik dalk hoekom daar soms so bietjie
tension tussen ons is.
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Sy SMS vir Tracey: “My sterre sê ek gaan môre ’n cool ou ontmoet! Can’t wait! Check jou by die
skool.”
Ek wens Tracey kan ’n nuwe sel kry wat kan WhatsApp, want Ma moan permanent dat ek soveel van
my sakgeld op airtime spandeer.
JA
Daardie aand, voor sy gaan slaap, sit Amanda eers lank by haar venster na die sterre en kyk. Ek is
genuine gestres oor hoërskool toe gaan. Gaan die kinders van my hou? Gaan ek inpas? Ek wens die
sterre kon met my praat. My antwoorde op al my vrae gee.
Dan dink sy weer aan Pluto wat nou nie meer as ’n planeet gereken word nie. En aan Xena, die nuwe
planeet wat onlangs eers ontdek is. Ek verstaan nie hoe hulle haar nou eers kon ontdek het as sy ’n
groter planeet as Pluto in die Kruipergordel is nie!
Dis so lekker om die sterre te lees, maar ek weet darem nie of dit werklik kan voorspel wat in my lewe
gaan gebeur nie. As God regtig alles gemaak het, is Hy mos in beheer van die sterre én van my lewe?
As ’n mens mooi daaroor nadink, is dit tog belaglik om eerder iets anders wat ook maar net geskep is
as die skepper van ons albei te vertrou …
Sy dink weer aan Amos 5 wat hulle ’n ruk terug by die jeugaksie behandel het. Vers 8 sê: “Hy deur
wie die Sewester en Orion gemaak is, Hy wat die donker in oggendlig verander en die dag donker
nag laat word, Hy wat die water van die see roep en dit oor die aarde uitstort, sy Naam is die Here.”
Vers 6 sê ook: “Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe.”
Sy besluit om nie weer die sterre te lees nie, maar eerder antwoorde op haar vrae by die Here te
soek. Ag, as ek maar net sy stem so helder en duidelik soos Moses kon hoor! O wel, ek sal nie weer
toelaat dat my Bybel vergete op my bedkassie lê nie. Sedert Pa uit die huis is, het ek net nie weer lus
gevoel om my Bybel te lees nie. Maar dis werklik nie só bad nie. Ten minste kan ek in vrede lewe
sonder om na hulle gedurige gefight te luister!
Ek sal elke dag in my Bybel lees en kyk of ek antwoorde kry. By die kerk sê hulle mos die Bybel is die
Woord van God. Nouja, dan moet dié Woord mos vir my die antwoorde gee…
NEE
Daardie aand, voor sy gaan slaap, sit Amanda eers lank by haar venster na die sterre en kyk. Ek is
genuine gestres oor hoërskool toe gaan. Gaan die kinders van my hou? Gaan ek inpas? Ek wens die
sterre kon met my praat. My antwoorde op al my vrae gee.
Daar is anyhow niemand anders wat my kan antwoord nie en dis fun! Mens is net een maal jonk!
Buitendien, life’s too short to be too serious.
Ma wil graag hê ek moet ’n prim en proper Christen-meisietjie wees. Ek sal seker eventually ’n
Christen word as ek uit die skool is. Ek weet ook nie, my ouers is in die kerk getroud, en kyk waar is
hulle vandag. Life’s a journey ... I just want to enjoy the ride!
Sy het gedurende die vakansie ’n hoërskoolmeisie by die Mall ontmoet. Een van haar klasmaats,
Chanté, het haar aan Anel voorgestel. Hulle ma’s werk saam. Ek wil soos Anel wees. Sy is so cool.
Chanté sê sy gaan beslis ook eendag ’n tongring soos Anel kry. Dis exciting dat Anel ook in Hoërskool
Redell is!
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Sy onthou skielik dat Anel vir haar ’n sigaret gegee het. Sy het gemaak of sy rook toe sy een vir haar
aanbied en gedink sy sal later “oefen” om te rook, sodat sy volgende keer as sy hulle weer sien, saam
kan rook.
Sy gaan haal vuurhoutjies uit die kombuiskas en gaan sit buite op die gras. Sy steek haar eerste
sigaret onder die sterre aan. Ma slaap, sy sal nie eens agterkom ek’s buite nie. Vandat sy so baie
skofte by die hospitaal werk, kom sy maar min dinge in my lewe agter. Dit voel vreemd om ’n sigaret
vas te hou. Hoe het Anel nou weer hare vasgehou? O ja, so…
Amanda vat ’n diep trek van die sigaret en begin onbedaarlik te hoes.
Dis glad nie so lekker soos ek gedink het dit gaan wees nie. Ek voel naar en duiselig, maar ek gaan
hierdie sigaret klaar rook. Miskien raak dit beter. As ek in wil wees in die hoërskool, moet ek rook.
Sy kry dit reg om die sigaret klaar te rook en besluit om te gaan slaap, of altans te probeer slaap. Ek
kan nie wag om te sien of die sterre reg voorspel het en wie môre my world gaan rock nie…
CHILL EN DINK ’N BIETJIE…
Reeds in die Bybelse tyd het mense (veral mense wat ander gode as die Here gedien het) raad by die
sterre gesoek.
Maar die Here verafsku dit omdat Hy wil hê dat ons op Hom, en Hom alleen, moet vertrou. Kyk hoe
mooi sê hy in Jeremia 33:2: “So sê die Here, Hy wat die aarde gemaak en so gevorm het dat dit nie
wankel nie, wie se naam Here is: Roep my aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en
onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.”
Die Here het dit so bepaal dat ons net een dag op ’n slag kan leef. Ook maar goed so. Kan jy jou
indink hoe siek van bekommernis jy gaan wees as jy byvoorbeeld moet weet dat jou ou jou volgende
week gaan drop, of dat jou ouers oor ’n jaar gaan skei, of dat jou beste maat aan tik verslaaf gaan
raak? Dit sal te veel wees vir jou om te hanteer!
Jou Skepper het geweet dat jy eintlik glad nie so slim en sterk is as wat jy voorgee nie. Hy weet dat jy
diep in jou hart (daar waar net Hy kan sien) eintlik klein is en nie al die probleme van jou lewe op een
dag kan face nie! Gelukkig is Hy by jou in jou donkerste tye. Dis daardie tye wanneer daar nie twee
rye voetspore op jou lewenspad (joune en Syne) is nie, maar een ry. Dis die tye wanneer Hy jou dra.
Hy ken jou vrees vir die hoërskool en enige ander ervaring wat jou uit jou gemaksone neem. Jou
vrees is normaal! Mens is altyd bang en onseker vir ’n nuwe, onbekende fase van jou lewe, maar jy
kan verseker weet dat Hy jou élke dag sal beskerm en bewaar.
’n Wyse ou kerkvader, Augustinus, het eens gesê: “Vertrou die verlede toe aan die genade van God,
die hede aan sy liefde, en die toekoms aan sy voorsienigheid.”
TREFFERTEKS
Psalm 35:7: Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.
TIME OUT
Die goed in my lewe waarvoor ek op die oomblik bang is en op die Here moet vertrou:
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“Staan in julle rye!” bulder ’n groot matriekseun. Amanda se hart klop in haar keel.
Dis ons eerste dag in ’n nuwe skool! Kan hulle nie bietjie genade hê met ons nie? wonder sy bang en
onseker oor wat om te verwag. Die een oomblik het die nuwe Graad 8’s nog rustig in die skoolsaal
gesit en die volgende het ’n klomp matrieks met swart baadjies ingestap en bevele begin skree!
Hulle sê hulle is die oriënteringskomitee.
“Julle word elkeen tweede pouse ingedeel by ’n matriek wie se slaaf jy gaan wees vir die volgende
week. Probeer wegkruip, probeer klik by julle mammas en pappas ... dan kyk ons wat gebeur!” skree
die matriek op die groep skape, soos hulle die Graad 8’s noem. “Voor julle gaan ... blêr bietjie vir
ons!” roep ’n ander lid van die oriënteringskomitee. “Meeeeeeeê,” kom dit soos ’n koor uit die
klomp bang “skape”.
Die klok lui en die skape, oftewel Graad 8’s, beweeg na hul klasse.
“Asseblief laat ons tog iemand decent se slawe wees,” fluister Tracey benoud vir Amanda. Terwyl
hulle na hul klas stap, sien hulle hoe ’n groep matrieks ’n Graad 8 ou oor die rugbyveld jaag en hulle
kry hom jammer. “Die arme dude!”
Voordat sy daardie aand aan die slaap raak, dink Amanda aan die dag wat verby is. NIKS was soos sy
gehoop of gedink het dit gaan wees nie. Die matrieks is horrible. Die arme dude wat omtrent moes
hardloop vir sy lewe ... vir wat wil hulle altyd op iemand kleiner as hulle pik! Die boelies!
Amanda en Tracey is ingedeel om ’n matriekmeisie met die naam Liza se “slawe” te wees vir die
volgende week. Hulle moet haar tas pouses dra, haar skoene eerste ding in die oggend skoonmaak
en alles doen wat sy vra. Vandag het “Queen Liza” soos hulle haar moet aanspreek, besluit hulle
moet haar hare in ’n Franse vlegsel maak.
“Antonie is MAL daaroor as ek my hare so dra ... ek weet nie of julle weet hy is die
eerstespankaptein nie? Hy is dreaaamy ...” babbel sy terwyl sy na haar beeld in ’n handspieël kyk
terwyl die twee skapies haar hare borsel en vleg.
Amanda borsel bietjie te hard na Queen Liza se sin.
“Versigtig Skaap!” sê sy kwaai. “Jammer, Queen Liza” sê Amanda en borsel sagter.
Ek wens hierdie week om! dink Amanda terwyl sy maak of sy na Queen Liza se gebabbel luister.
Tracey is besig om haar skoene nog ’n slag skoon te maak.
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JA
Maar dan besluit Amanda om nie ’n week van haar lewe om te wens en toe te laat dat
omstandighede haar vryheid en vreugde steel nie. Ek sal nie toelaat dat ontgroening my lewe
versuur nie!.
“Kan ek vir Queen Liza ’n Coke gaan koop by die snoepie?” bied sy aan. Tracey en Queen Liza kyk
haar albei verbaas aan.
“Mmmm, kry vir my ’n Diet Coke,” antwoord Queen Liza en soek na haar beursie in haar tas.
“Toemaar,” sê Amanda, “ek sal dit kry.”
Terwyl sy snoepie toe loop om Queen Liza se Diet Coke te kry, glimlag sy...
Hierdie week gaan nie so erg wees soos almal gedink en gesê het nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my
onder kry nie!
NEE
Ek wens hierdie week om! dink Amanda terwyl sy maak of sy na Queen Liza se gebabbel luister.
Tracey is besig om haar skoene nog ’n slag skoon te maak.
Queen Liza sal haar wat verbeel ... wag net tot ek eendag in matriek is, dan sal óns die skool RULE!
Dan is dit my beurt om mislik te wees!
“Ag, wil julle skapies nie vir my ’n Diet Coke kry om te drink nie?” sê-vra Queen Liza terwyl sy na haar
geld soek.
“Die klok gaan nou lui,” antwoord Amanda skoorsoekerig. Tracey kyk haar met groot oë aan, want sy
weet as een droogmaak, is hulle albei in die moeilikheid.
“Julle sál vir my ’n Coke gaan koop,” sê Queen Liza met ’n skril stem.
“Dis reg, Queen Liza,” sê Tracey en vat die geld by Queen Liza.
“Is jy gepik in jou kop?” vra Tracey kwaai vir Amanda op pad na die snoepie.
Amanda lag hard.
“Ek gaan my nie laat rondshunt deur ’n spul loser matrieks nie,” antwoord sy rebels.
“Werk asseblieftog saam,” vra Tracey haar vriendin. “As jy droogmaak, is dit nie net jy wat in die
moeilikheid gaan wees nie, dis ek ook!”
“Vir wat is jy so dorky, Tracey? Kan jy nie sien hulle probeer ons inmold in hulle manier van dink en
doen nie? Ons is free spirits!” sê Amanda.
“Jy mag dalk ’n free spirit wees, maar ek is hier op ’n scholarship en kan nie bekostig om foute te
maak nie! Amanda ... asseblief,” fluister Tracey.
Amanda voel vir ’n oomblik skaam oor haar selfsugtigheid en rebellie teenoor die matrieks en haar
beste vriendin. Maar sy besluit om dié gevoel te ignoreer. Vir wat sal sy nou sleg voel omdat hulle
pateties is? Sy sal haar nie laat rondstoot nie ... en kan nie wag vir die dag wanneer sy die een gaan
wees wat die rondstootwerk gaan doen nie! Sy sien dit al gebeur ... almal moet rondspring as sy haar
vingers klap. The one, the only ... Queen Amanda.
CHILL EN DINK ’N BIETJIE…
Josef se storie in die Bybel is vir ons ’n inspirasie. Sy broers, wat jaloers was op hom, het hom
verkoop aan Ismaelitiese slawehandelaars. Hy is die vreemde in, met ’n hart wat gebreek was oor sy
broers se verraad. Hy het egter ’n besluit geneem om GOD te vertrou in plaas daarvan om hom blind
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te staar teen wat met hom gebeur het. Hy het besluit om nie bitter te raak teenoor dié wat hom
geboelie het nie, maar om hulle te vergewe.
Ons lees in Genesis 37:12 hoe Josef as slaaf verkoop word. Na baie en moeilike jare kon hy egter in
Genesis 45: 8-10 sê: “Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar GOD. Hy het my laat
aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte.
Gaan dadelik na Pa toe en sê vir hom: ‘So sê Pa se seun Josef: GOD het my aangestel as regeerder
oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is Pa naby my:
Pa en Pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat Pa besit.’”
Klink dit na iemand wat bitter is oor wat jare terug met hom gebeur het? Klink dit na iemand wat die
verlede teen hulle hou? Kon die boelies dit regkry om Josef se toekoms te steel? Nee! Josef is
voorwaar ’n voorbeeld van iemand wat die positiewe in ’n baie slegte situasie kon sien. Hy het GOD
bo alles en almal vertrou. Hy het ’n positiewe houding behou en hard gewerk, en uiteindelik is hy
aangestel as regeerder oor die hele Egipte.
TREFFERTEKS
1 Petrus 3:8-9: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad
met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ’n seënwens, want
daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.
TIME OUT
Wie boelie jou of watter situasie intimideer jou? Hoe kan jy dit hanteer en terselfdertyd op God bly
vertrou?
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Sy stap met sierlike bewegings met die trappe op na die verhoog en gaan sit op ’n kroegstoeltjie, die
enigste item op die verhoog. Sy kruis haar bene in die visnetkouse en gooi die wit vere oor haar een
skouer terwyl sy vir die kinders oogknip. Haar skreeupienk fluweelrok val in sagte voue om haar lyf
en haar blonde pruik vang dadelik die oog. Sy tuit haar helderpienk mond en fladder haar vals
oogwimpers toe sy met die kinders begin praat.
“Hallo, julle. Ek wil julle vertel van ’n ongelooflike boek. Dit het my hele lewe verander. Weet julle,
ek staan nog een dag so langs die pad toe kom daar ’n vrou na my toe aangeloop. ‘Hallo, ek wil graag
vir jou ’n boek gee,’ sê sy. ‘Nee dankie, ek lees nie eintlik nie,’ sê ek vir haar. Hoe sal sy weet dat ma
my op 14 uitgestuur het om te gaan geld verdien en dat ek nie lank daarna opgehou het met
skoolgaan? Ek het gou gesien dis onmoontlik om die hele nag te werk en dan die volgende oggend in
die klas te konsentreer.
‘Maar dis die wonder van hierdie boek! Dit vertel ’n hele storie sonder woorde. Wat is jou naam?’
vra sy my. ‘Annie,’ sê ek vir die vreemde vrou wat met sagte oë na my kyk. Ek kon sien sy is nie soos
die ander vrouens wat altyd na my kyk asof ek iets is wat die kat ingedra het nie.”
Jy kan ’n speld in die saal hoor val. Annie verander posisie op die stoeltjie en vertel verder.
“‘Kom sit hier by my,’ sê sy terwyl sy op die sypaadjie gaan sit en ’n klein kartonboekie uithaal. Die
eerste bladsy is goudkleurig. ‘Hierdie bladsy vertel vir ons van God. God woon in die hemel waar
daar geen trane, hartseer, dood of donkerte is nie. God is ook heilig; dit beteken Hy is sonder sonde.
Maar die belangrikste eienskap van God is dat Hy LIEFDE is. Dat Hy ons elkeen oneindig liefhet en dat
Hy graag wil hê dat ons eendag by Hom in die hemel moet wees waar daar geen sonde is nie,’
verduidelik sy.
Sy blaai om. Die tweede bladsy is swart. ‘Hierdie donker bladsy vertel ons van sonde. Sonde het in
die wêreld gekom toe Adam en Eva in die paradys vir die slang (wat eintlik die duiwel was) geluister
het, pleks van na God toe Hy gesê het hulle mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel
van die paradys nie. Adam en Eva was die eerste mense en ons het hulle sonde geërf. Die Bybel sê
vir ons dat ons almal sondig en dit is waar. Daar is geen een van ons wat nie sondig nie. Sonde maak
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dat ons mekaar en onsself seermaak en daarom haat God sonde. Hy het ons lief! Kan jy sien dat God
’n probleem het, Annie? Hy haat die sonde in ons, maar Hy het ons lief.’
Die volgende bladsy was rooi. ‘God het ’n wonderlike plan gemaak. Hy het sy seun, Jesus Christus,
gestuur om as mens op aarde gebore te word, aan die kruis te sterf en so die straf vir ons sonde in
ons plek te dra. Jy sien, God is regverdig, daarom moet Hy sonde straf. Toe Jesus aan die kruis
gesterf het, het Hy nie net ons straf gedra nie, maar ook die mag van die sonde oor ons lewens
gebreek. Hy het vir jou ook gesterf, Annie, want God wil graag hê dat jy ook eendag by Hom in die
hemel moet wees. Hierdie wonderlike geskenk is joune, as jy dit net wil vat en jou eie maak.
Hierdie wit bladsy wys vir ons hoe skoon jy is as jy vir Jesus aangeneem het. Jesus se bloed kan jou
ook skoon was, Annie.’ Toe sy dit sê, was dit asof ’n muur in my verkrummel. Ek het gedink aan hoe
graag ek eendag skoon gewas voor God in die hemel sou wou staan. Ek kon dit nie help nie, ek raak
toe onbedaarlik aan die huil. Deur my snikke dink ek aan al die seerkry van al die jare, aan al die
mans wat my misbruik het. Ek weet nie hoe lank ek gehuil het nie, maar dit het soos ure gevoel. Die
vrou het net haar arms om my gesit en gesê: ‘Toemaar, Annie, huil maar al die seer uit.’
Ek het daardie dag, net daar op die sypaadjie, my hart vir Jesus gegee. Die vrou sê toe vir my: ‘Maar
as jy jou hart vir Jesus gegee het, moet jy anders lewe, Annie. Dit is wat hierdie groen bladsy vir ons
sê. Jy kan vir ’n tyd by my kom bly sodat jy van die straat af kan kom.’
Wel, ek het by Mary gaan bly. Dit was nie maklik nie. Sy het my ingeskryf om skool klaar te maak
deur die pos en vir my ’n werk as kelnerin by ’n koffiewinkel gekry sodat ek darem die
noodsaaklikste kon koop. Dit was nie maklik nie, maar een ding wat die opoffering die moeite werd
gemaak het, was toe ek die Bybel wat sy vir my gegee het, self kon begin lees! Ek was so opgewonde
soos ’n klein kindjie! Sy het my saam na haar kerk toe geneem en daar het ek mense ontmoet wat
regtig nice was met my. Vir die eerste keer in baie jare het ek gevoel of ek ’n familie het wat vir my
lief is.”
Sommige van die kinders giggel onderlangs want hulle het agtergekom dat Annie eintlik juffrou
Erika, die jong, nuwe Afrikaans-onderwyseres is wat haar soos ’n prostituut aangetrek het. Party het
glad nie agtergekom nie, en ander is só aangegryp deur haar storie dat dit nie vir hulle saak maak dat
dit eintlik juffrou Erika is nie.
“Julle kan vandag, hier, kies om ook vir Jesus aan te neem,” gaan Annie voort. “Onthou, dit is jou
keuse en joune alleen. Jy kan kies of jy die wonderlike geskenk wat God spesiaal vir jou gegee het,
gaan vat of nie.”
JA
“Hallo Tracey! Sorry om jou wakker te bel. Ek het nie besef dis al só laat nie ...”
“Wat is aan die gang?” vra Tracey nog deur die slaap.
“Juffrou Erika het my laat dink. Actually kan ek net nie ophou dink aan die goed wat sy gesê het nie.
Dis net só amazing!”
Sjoe, ek het al so baie verkeerde dinge gedoen! Arme Tracey, ek was al so baie kere nasty met jou, en
ek het Ma al duisend keer gebackchat … ek wil nie eens dink aan daai keer toe ek tjoklits uit die kafee
gesteel het nie! Dankie, Jesus, dat U al my sonde op U geneem het!
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Dit het die laaste tyd vir my gevoel of my lewe nie rigting het nie, of die hele lewe maar in elk geval
doelloos is. Al is ek opgewonde, is ek ook bang vir die hoërskool. Ek dink regtig ek gaan die Here
nodig hê.
“Ek het Jesus aangeneem, Tracey! Daar in die saal het ek my lewe aan Hom gegee.”
“Dis great, Amanda. Ek het dit verlede jaar by die Graad 7-kamp gedoen. Jy sal sien, dit gaan nie
altyd easy wees nie, maar God sál jou die krag gee om die regte keuses te maak. Jy moet Vrydagaand
saam met my na ons kerk se jeugbediening toe kom. Dit is so nice daar en almal is kinders van God,”
sê Tracey.
“Thanks, Tracey, ek sal graag wil saamgaan!” sê Amanda opgewonde.
Daardie aand raak sy met ’n glimlag op haar gesig aan die slaap …
NEE
“Wat dink jy van alles wat Juffrou Erika vandag gesê het?” vra Tracey terwyl hulle na skool terugstap
huis toe.
“I don’t know. Dit klink vir my maar baie boring om so hoogheilig te lewe. Ek is hoeka moeg daarvoor
dat mense my as ’n dork sien. Ek is lankal lus om my image te verander. Veral noudat ons in die
hoërskool is,” antwoord Amanda.
Daardie aand speel sy haar radio kliphard. Sy kry dit actually reg om nie weer te dink aan wat Juffrou
Erika gesê het nie, maar om heeltyd te dink aan haar nuwe image en hoe cool sy gaan wees ...
CHILL EN DINK BIETJIE…
Om te glo dat Jesus vir jóú sonde gesterf het, en Hom as jou persoonlike Verlosser aan te neem, is
die grootste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Slegs as jy dít gedoen het, is jy verseker dat jy
hemel toe gaan.
Maar saam met die voorreg om ’n kind van God te wees, kom ook ’n verantwoordelikheid. As jy
gered is, moet en wil jy anders lewe. Jy het dan ook die krag om dit te kan doen omdat die Heilige
Gees in jou kom woon het, en jy het die Bybel as ’n lamp om jou die weg te wys en ’n lig op jou pad
te wees.
Jy is bevry van jou ou meester, die sonde! Maar ons almal maak foute. Wanneer jy besef jy het ‘n
fout gemaak, vat dit na die kruis, vra vergifnis en stap verder in die vryheid wat Hy vir jou gee om in
te leef. 1 Johannes 1:9 sê: “Maar as ons ons sonde bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons
ons sondes.”
Al vergewe God ons, laat ons sondes ongelukkig soms littekens wat die res van ons lewens by ons
kan bly. Daarom is dit beter om Paulus se goeie raad in Kolossense 3:7-10 te volg: “Vroeër het julle
ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge
laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie
vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe
van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle
kennis van God.”
TREFFERTEKS
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Efesiërs 2:8: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julself nie,
dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede
om op homself trots te wees nie.
TIME OUT
Op hierdie dag ________________________ (vul die datum in) wil ek myself opnuut, of dalk vir die
eerste keer, aan Jesus toewy.

Amanda se bene voel soos jellie en sy konsentreer hard op haar asemhaling terwyl sy om en om die
baan hardloop tydens die 1500 m-item.
Ek moet ’n goeie impression maak. Dis my eerste kleuresportdag in die hoërskool. Hoor hoe cheer die
Blouspan vir my! Yes, daar lui die klok vir die laaste rondte.
“Go Amanda, go!”
Okay, juffrou Erika, hier gaan ek. Ek is nou bly Juffrou het my so hard laat sprints oefen verlede week.
Juffrou wil mos hê ek moet ’n grand finale hê.
Amanda span al haar kragte in. Sy hoor nie meer die meisie van die Rooispan se harde voeteval reg
agter haar nie. Sy fokus nou net op die wenstreep voor haar. Sy hoor hoe die skare juig toe sy oor die
wenstreep hardloop.
“Yes, ek het gewen!” Amanda probeer haar asem terugkry; sy het haar beste gegee. Sy hoor die
omroeper sê: “Dames en here, Amanda Verwey het ’n nuwe rekord vir die 1500 m-item, meisies
onder 15, opgestel! Ons moet hierdie dametjie fyn dophou. Ons verwag groot dinge van haar.”
Ja
Amanda probeer haar asem terugkry. Tracey hardloop opgewonde nader om haar geluk te wens.
“Ek het jou nog nooit so sien hardloop nie! Lyk my juffrou Erika push jou hard genoeg. Olimpiese
Spele, hier kom ’n nuwe goue medalje-wenner!”sê Tracey vir haar vriendin.
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Terwyl hulle staan en giggel oor wat Tracey gesê het, kom die mooiste ou wat Amanda nog ooit
gesien het na hulle toe aangestap. Die son glinster op sy blonde hare en komplementeer sy
goudbruin gespierde lyf. Almal verwag dat hy vanjaar die senior Victor Ludorum gaan wees. Hy kom
selfversekerd, reguit na Amanda toe aangestap.
“Hallo Amanda,” groet hy haar. “Ek is Retief. Ek wil jou net gelukwens met jou rekord. Dit was regtig
impressive. Ek het vir jou ’n koeldrank gebring.”
“Thanks,” sê Amanda skaam en vat die blikkie koeldrank by hom. In die vlietende oomblik wat hul
hande raak, voel dit of sy in die poele van sy blou oë verdrink. Sy wens sy kan hierdie oomblik vir
ewig laat stilstaan, maar toe Tracey die koeldrank uit haar hand vat en sê: “Ek wil ook ’n slukkie hê,
my keel is hees geskree,” bevind sy haar weer terug in die werklikheid.
“Dis nie eintlik ek wat so oulik is nie. Dis danksy die Here wat vir my die talent gegee het,” antwoord
Amanda skaam. Retief het nie soveel nederigheid verwag nie, en hy kyk nou met nuwe oë na
Amanda.
“Sien jou Donderdag by die oefening, ons sal hard moet oefen vir die provinsiale proewe,” sê Retief
voor hy omdraai en wegstap.
Ek gaan hard oefen en regtig my bes probeer. Pappa was verlede jaar só trots op my toe ek die
Victrix Ludorum was. Ek en Pappa kan nog saam draf as ek naweke by hom gaan kuier. Buitendien
wil ek graag dié talent wat die Here vir my gegee het, gebruik.
Nee
Amanda staan vir ’n oomblik stil om haar asem terug te kry. Chanté jaag haar aan. “Kom nou girl, ek
is lus vir ’n sigaret. Ek kan nie glo jy rook so baie en breek nog steeds ’n rekord nie!” “Jy het dit of jy
het dit nie. Ek het dit. Ek moet sê ek dink ek is nou rookfiks,” sê Amanda arrogant.
“Kom, kom, kom. Ek crave al ’n sigaret,” sê Chanté ongeduldig.
“Ai, wat soek hy nou hier?” vra sy geïrriteerd toe ’n vreemde ou by hulle kom staan.
“Hallo Amanda, my naam is Retief,” groet hy haar. “Hi dude,” antwoord Amanda uit die hoogte. Sy
hou van hom, maar sy wil nie uncool lyk nie.
Sy geniet al die aandag en sy steur haar nie aan Tracey se verwytende kyk nie.
“Ek wil jou net gelukwens met jou rekord. Dit was impressive. Ek het vir jou koeldrank gebring,” sê
hy en lyk skielik haastig om weg te kom.
“Hou maar die koeldrank, ek crave ’n sigaret, dankie.” Chanté giggel vir Amanda se kwinkslag.
“Rook en hardloop gaan nie juis saam nie,” sê hy vermanend. “Onthou, ons begin Donderdag te
oefen vir die provinsiale proewe.”
“Ek kan rook soveel as wat ek wil. Ek gaan in elk geval nie na die proewe toe nie, ek het baie beter
dinge om met my tyd te doen.”
Dis tóg jammer dat ek nie aan die proewe gaan deelneem nie. Ek wonder wat Pa gaan sê, veral
omdat ek verlede jaar Victrix Ludorum was. Wat maak dit ook saak wat Pa sê?
Die lewe is soveel fun saam met Chanté-hulle. Saam met hulle vergeet ek van al die crap by die huis.
Nie een van hulle doen atletiek nie, daarom sal ek dit maar moet los.
Die Retief-ou is reg. Rook en hardloop gaan nie saam nie. Ek kies rook. Ek kan nie in die cool groep
wees en nie rook nie! Ek wil in elk geval nie naweke my tyd by atletiekbyeenkomste mors terwyl ek
lekker kon jol saam met my pêlle nie.
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Chill en dink ’n bietjie…
Jy kan miskien nie so mooi skilder soos jou vriendin of kitaar speel soos iemand anders wat jy ken nie
… Moenie so vaskyk in alles wat jy nie kan doen nié dat jy vergeet om te fokus op die dinge wat jy
wel kan doen nie!
Die meeste van ons vergelyk ons gedurig met ander mense en kyk op die ou einde die talente wat
God wél vir ons gegee het, mis en begrawe dit tussen die motballe. Toe God jou gevorm het, het Hy
klaar ’n plan met jou lewe gehad. Hy het klaar geweet hoekom jy geskep word. Is dit nie
merkwaardig om te dink dat jy nie “toevallig” of “per ongeluk” hier is nie? Jy is hier vir ’n doel!
Om daardie doel te kan uitleef, het Hy jou toegerus met talente en gawes. Jy kan dalk nie mooi
skilder nie, maar jy is lief vir mense – dit is ’n gawe. Vra Hom om jou te wys wat jou talente en gawes
is. Wanneer Hy dit vir jou wys, moet jy daarop fokus en dit ontwikkel, want jy is met groot potensiaal
geskep. Wees trots op jou unieke talente en gawes, want God het dit spesiaal vir jou gegee sodat jy
die doel waarvoor Hy jou geskep het, kan uitleef.
Pleks daarvan om talente te begeer wat jy nie het nie, moet jy liewer dié gebruik wat jy wel het – tot
eer van God!
Trefferteks
Kolossense 3:23: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.
Time out
Skryf jou talente neer, asook die manier waarop jy dit tot eer van God kan gebruik.
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Die klok lui vir tweede pouse en die kinders storm gelyk by die deur uit.
“Ek sê jou, hy is ’n moffie!” sê Chanté vir Barbara.
“Ek het nog altyd gedink hy bat vir die ander span,” sê Barbara beterweterig.
“Ja, sy hele look skreeu EK IS GAY,” beaam Chanté.
Teen dié tyd drom die hele klas se meisies om Chanté en Barbara saam om die sappige skindernuus
te hoor.
“Van wie praat julle?” vra Amanda.
“Van daai dorky pêl van jou. Alfred,” antwoord Barbara melodramaties. “Hy het uiteindelik uit die
kas geklim en erken hy is gay!”
Ja
Amanda trek haar asem geskok in. Kan dit waar wees? Sy stap na haar geliefkoosde boom en gaan
sit soos gewoonlik wanneer sy alleen wil wees op die mik van die eerste tak.
Alfie gay? Kan dit waar wees? Hy was nog altyd anders as die ander seuns, maar ek het nog nooit
daaraan gedink dat hy gay kan wees nie. Ons is nog van altyd af maats, ek ken hom tog!
Hy was nog nooit so afshowerig soos die ander seuns nie en ek kon nog altyd met hom praat. Selfs in
graad 4 toe die ander seuns ons behandel het asof ons melaats is! Ek kon vir hóm vertel hoe kwaad
ek vir Pieter was omdat hy my briefies vir sy maats gewys het.
Ek is so lief vir Alfie, hy is my beste seunspêl! Toe ons klein was, was hy die enigste van my maats wat
nie omgegee het dat ek hom van die bed af lê as hy oorslaap nie. En ons kon vir ure Barbie speel …
Miskien ís dit ’n bietjie snaaks dat ’n seun pop speel, maar dit was só lekker …
Miskien is juffrou Erika in die klas, dan kan ek haar vra wat sy dink.
Amanda stap agter om die vierkant, want sy wil nie nou met die ander meisies gesels nie. Gelukkig is
juffrou Erika in die klas, besig om vraestelle na te sien. Sy klop aan die deur en steek haar kop in.
“Jammer om te pla, juffrou, maar kan ek asseblief met juffrou praat oor iets?”
Juffrou Erika kyk op en glimlag vir Amanda. “Jy is baie welkom, Amanda. Wat het jy op die hart?”
Amanda vertel juffrou Erika wat sy gehoor het van Alfie. “Juffrou sien, almal sê dis sonde om gay te
wees, maar ek is só lief vir Alfie – hy was nog altyd my beste seunsmaat.”
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Juffrou Erika luister eers klaar en antwoord dan saggies. “Almal gaan hom nou verstoot en jy moet
altyd vir hom lief bly, Amanda. God se grootste opdrag was dat ons mekaar moet liefhê. Jesus het in
Johannes 13:34 gesê ‘Julle moet mekaar liefhê soos ek julle liefhet.’ Ons weet Jesus het ons
onvoorwaardelik lief. Onthou, Jesus het ook destyds saam met die eenkantmense gekuier. Ja,
Amanda, mense is baie lief daarvoor om net gays te veroordeel, maar 1 Korintiërs 6: 9 en 10 sê:
‘Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat
homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal
deel kry aan die koninkryk van God nie.’
“Weet jy hoe baie van ons, selfs mense wat elke Sondag in die kerk sit, praat kwaad van ander
mense, word partykeer dronk, bedrieg ander mense of maak afgode van goeters? Dis asof ons
homoseksualiteit as ’n groter sonde as die ander beskou, terwyl hierdie vers almal in dieselfde asem
noem.
“Die Here het nooit aan ons die opdrag gegee om ander te oordeel nie. Inteendeel, die Bybel sê
duidelik dat Hy alleen mag oordeel. God het wél aan ons die opdrag gegee om mekaar lief te hê, en
daarom moet jy aanhou om vir Alfie lief te wees.”
“Dankie, juffrou,” sê Amanda toe sy opstaan. Lesley sê dat ’n moffie ’n meisie se beste pêl is. Wel, as
Alfie gay is, is dit wraggies waar! Alfie is die beste seunspêl wat ek nog ooit gehad het, en ek sál lief
bly vir hom!
Toe sy by die klas uitstap, kom Alfie van voor. Hy kyk grond toe asof hy skaam is vir haar.
“Jy het seker ook al gehoor …” sê hy.
“Alfie, kyk in my oë,” sê Amanda. “Jy is die beste seunspêl wat ek ooit gehad het en jy bly steeds my
vriend. Ek sal altyd vir jou lief bly.”
Nee
Amanda trek haar asem geskok in. Kan dit waar wees? Sy staan ook nader om meer uit te vind.
“Dis g’n wonder hy kam altyd sy haartjies so mooi netjies nie,” wys Chanté met haar pinkie in die lug.
Die ander lag.
“Amanda, hy is mos jou pêl! Vir wat hou jy jou op met moffies? Het jy nie geweet hulle gaan almal in
die hel brand nie? My ma sê dis hoekom die Here Sodom en Gomorra uitgewipe het.”
“Ek het nie geweet hy is gay nie,” verdedig Amanda haarself.
“Dan is jy blind,” snou Barbara.
“Wel, ek gaan nie meer met hom maats wees nie, okay!” skreeu Amanda terug terwyl sy omgekrap
wegstap.
Alfie gay? Ek moes seker lankal besef het dat dit darem baie weird is vir ’n seun van 10 jaar om
Barbie te speel. Jig, gay! gril Amanda. Ons sal seker nie meer maats kan wees nie. As ons is, sal ek
nooit in kan wees by die ander ouens nie, en buitendien haat ek gays. Dis so gross!
Toe Alfie om die hoek kom, op pad biblioteek toe, kyk sy anderpad. Dis tog jammer om so ’n lekker
pêl te verloor. Hoekom voel dit of daar ’n gat in my hart is?
Chill en dink ’n bietjie…
Ons is tog só lief daarvoor om ander te veroordeel, maar eintlik kan en mag ons nie. Hoe dikwels het
ons al die verkeerde afleidings gemaak en veroordelende stellings gemaak, net om later uit te vind
hoe verkeerd ons was … en dan gewens ons kon ons tonge uitsny!
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Ons kan nie en mag nie oordeel nie omdat ons nie al die feite het nie en nie objektief is nie. Ons is
bevooroordeeld én self onvolmaak. Die Bybel waarsku dat ons moet waak teen veroordeling. Ons
moet veral daarteen waak om enkele verse in die Bybel aan te haal soos dit ons pas en op grond
daarvan ander te veroordeel.
Trefferteks
Romeine 14:10-12: Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons
sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: “So seker as Ek
lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” Elkeen van ons sal
dus oor homself aan God rekenskap moet gee.
Time out
Dink baie mooi na oor die mense in jou lewe wat jy veroordeel (selfs oor die kleinste goedjies). Skryf
dit neer en vra God om jou veroordelende hart te verander na een vol genade.

“Vir die laaste keer: NEE, Amanda! N-E-E, jy gaan nie na Tracey se huis toe nie.” Haar ma draai haar
rug op haar as teken dat sy nie verder daaroor gaan redeneer nie.
Amanda voel die opstand in haar. “Hoekom nie Ma? Ek en Tracey is al van laerskool af pêlle. Ek wil
ook graag sien waar sy bly.”
Die volgende dag kom kuier Tracey na skool by Amanda.
“Tracey, raak jy nie moeg daarvoor om heeltyd by my te kuier nie? Wil jy nie hê ek moet vir ’n slag by
jou kom kuier nie?” vra Amanda terwyl die twee meisies in haar kamer sit en musiek luister op die
Smartphone wat haar pa vir haar van oorsee af gebring het. “Jy is my beste vriendin en ek weet nie
eens hoe lyk jou huis nie. Come to think of it, ek het nog nie eens jou Ma ontmoet nie!” Tracey kyk
skaam weg. Vir ’n oomblik weet sy nie wat om te sê nie. Sy besluit om Amanda in haar vertroue te
neem. Sy hoop dat Amanda nog pêlle met haar wil wees as sy uitvind hoe verskillend hul
agtergronde werklik is.
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“Amanda, ek bly nie in ’n huis soos joune nie. Jy weet my pa het nie ’n vaste werk nie en my ma is ’n
huishulp. Dit is vir my ’n treat om by jou te kom kuier. Daar waar ek bly, leef ons heeltyd in vrees vir
die gangs wat die buurt regeer.”
Vir ’n oomblik is die wind uit Amanda se seile. Tracey het nog nooit voorheen gepraat oor haar
huislike omstandighede nie.
Ja
Nou besef ek vir die eerste keer hoekom Tracey altyd met ’n taxi rondgery word na plekke, hoekom sy
nie ’n Smartphone het of cool klere dra nie. Arme Tracey …
Dis asof Tracey haar vriendin se gedagtes lees: “Moenie jammer wees vir my nie Amanda. Ek is nog
steeds ek. Ek bly net in ’n ander tipe set-up as jy. Ek is gelukkig, en dit is die belangrikste. Ja, ek wil
ook designer klere en ’n Ipad hê, maar ek het vrede gemaak daarmee dat ek nie alles kan hê wat die
ander kinders op skool het nie.”
Tracey begin huil. “Wat vir my regtig bad is, is dat ek altyd so bewus daarvan is dat ek nie inpas by
die skool nie. Selfs in die laerskool al. Dit is nie altyd maklik om die odd one out te wees ten opsigte
van my velkleur, hoe ek aantrek en rondgery word nie. In die begin was dit so humiliating om te
staan en wag vir die taxi wanneer die skool uitkom terwyl almal se ma’s hulle in hul grand karre kom
haal. Ek het my dood geskaam, maar my ma het een aand lank met my gepraat. Sy’t verduidelik dat
hulle die beste wat hulle kan, vir my wil gee, dat hulle lief is vir my en dat ek moet leer om op die
goeie dinge te fokus. Sy sê ek moet leer om eerder te dink aan alles wat ek het as aan die goed wat
ek nie het nie … en weet jy, Amanda, my mond het oopgehang toe ek daardie aand ’n lys maak van
alles wat ek het. Ek het God in my lewe, al twee my ouers, ek is gesond, ek gaan na ’n goeie skool
toe, het ’n wonderlike pêl … jy was nog nooit skaam vir my nie. Is jy nou?”
Amanda voel skoon aangedaan. “Tracey, ek is so trots om jou pêl te wees. Jy moet net weet dat jy
ENIGE TYD welkom is in ons huis.”
Ek bewonder jou Tracey, hoekom sal ek my vir jou skaam? Om te dink dat jy altyd so gelukkig en
tevrede lyk en nooit moan nie, so asof jy alles het … Jy is vir my ’n voorbeeld, Tracey!
Nee
Ek weet nie wat om te sê nie, Tracey. As Chanté-hulle dit moet hoor sal hulle ’n fit vang. Jy is ’n baie
goeie mens, maar daar is sekere standaarde wat jy moet handhaaf as jy saam met die cool crowd wil
uithang.
Tracey voel seergemaak deur haar vriendin se stilte en die feit dat Amanda skielik oogkontak met
haar vermy. Amanda het so verander vandat hulle in die hoërskool is. Vandat sy met Chanté-hulle
uithang, dink sy sy is cool, maar eintlik is hulle stoners en niemand dink hulle is cool nie. Sy is
sommer spyt dat sy haar in haar vertroue geneem het.
Amanda lyk skielik baie geïnteresseerd in die foon voor haar. “Kom ons praat oor iets anders, ek voel
skielik morbied. Wat dink jy van die song?”
Chill en dink ’n bietjie...
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Ons is almal geneig om voortdurend eise te stel. Meer te wil hê. Om in te wees wil ons altyd die
nuuste en duurste selfone, Ipods, tablette, klere en wat nog hê. Ja, die lewe is swaar en ons raak
dikwels so oorweldig deur ons eie probleme dat ons vergeet om rondom ons te kyk.
Doen jouself ’n guns: as jy weer kwaad raak vir jou ouers omdat jy nie soos die res van jou maats die
nuutste tegnologie, ontwerpersklere of mooiste kamer het nie, moet jy ’n arm woonbuurt saam met
jou kerk gaan besoek.
Jy sal met ander oë na alles en almal rondom jou kyk. Jy sal jou ouers respekteer omdat hulle goeie
werk het. Skielik sal jy nie meer wegkruip wanneer jou ma jou by die skool aflaai omdat jy tog net nie
wil hê die ander kinders moet sien hoe oud julle viertrek is nie, maar dankbaar wees dat julle wel ’n
kar het. Jy sal nie meer kerm dat jou kamer oorgedoen moet word nie, want jy sal besef dat daar
ander mense is wie se hele huis in jou kamer kan inpas. Jy sal weer opreg dankbaar word vir alles
wat jy het.
Miskien is julle nie welaf nie en lewe jul maar ’n eenvoudige lewe. Maar miskien is daar meer liefde
en omgee in julle huis as in baie van die sogenaamde deftige huise. Miskien ervaar jy meer van jou
ouers se liefde as baie kinders uit die rykmansbuurt!
Saam met dankbaarheid sal daar ’n besef in jou binneste kom lê dat die Here jou geseën het sodat jy
ander kan seën. Jou dankbaarheid sal tot aksie oorgaan en jy sal met ’n bly hart gee aan mense wat
minder as jy het. Onthou om God voortdurend te eer vir sy genade; want dit is die enigste rede
waarom jy is wat jy is en het wat jy het.
Prediker 2:24 stel dit baie mooi: “Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en
onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ’n gawe uit die hand van God
is.”
Iemand het een keer gesê dat geld boeke kan koop, maar nie verstand nie; ’n bed, maar nie ’n
rustige nagrus nie; vermaak, maar nie geluk nie; luukses, maar nie kultuur nie; ’n Bybel, maar nie die
hemel nie. Die kosbaarste dinge in die lewe is gratis.
Trefferteks
1 Tessalonisense 5:18: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus
van julle verwag.
Time out
Skryf al jou seëninge neer wat jy as vanselfsprekend aanvaar maar wat nie vanselfsprekend is nie.
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“Gaan jy en jou pa na die Pa-en-dogter-aand Saterdag?” vra Barbara vir Amanda tydens die
Wiskunde-periode. Hulle is veronderstel om ’n algebra-oefening saam te doen, maar Barbara se
gedagtes is duidelik nie by wiskunde nie.
Amanda voel hoe haar hart pyn oor Barbara se vraag.
“Nee, my pa kan nie kom nie. Hy is dan weer oorsee,” antwoord sy sag.
“Dis ’n pity! My pa het die mooiste rok vir my gekoop!” vertel Barbara opgewonde. Sy dink glad nie
daaraan dat dit dalk ’n teer puntjie vir Amanda kan wees nie.
“Kyk,” borduur sy voort, “dis hoe dit lyk. En ek gaan my hare laat doen … pappa se prinses.” Sy wys ’n
foto van ’n pragtige pienk rok op haar Blackberry.
“Dis baie mooi, Barbara,” sê Amanda met ’n groot knop in haar keel.
Ek sien Pappa deesdae so min en ek het genuine gehoop hy sal saam met my kan gaan. Die skool het
al aan die begin van die kwartaal die datum gegee en hy het eers gesê hy sal saamgaan, maar twee
weke terug laat weet hy moet Vrydagaand Amerika toe gaan vir ’n groot nuwe projek.
Ja
“Jou pa sê jy antwoord nie sy oproepe nie,” sê Marissa Verwey daardie aand tydens aandete.
Amanda maak nie oogkontak met haar ma nie en skep vir haarself nog slaai in.
“Ek het nog nie tyd gekry om hom terug te bel nie, Mamma.”
“Amanda, wat gebeur het, is baie swaar vir ons almal. Egskeiding is soos ’n motorongeluk, my kind.
Dit maak nie saak wie bestuur het nie, almal is betrokke. Almal in die motor kry seer.”
Amanda se oë skiet vol trane.
“Almal gaan Saterdag na die Pa-en-dogter-aand toe, Mamma, maar my pa is alweer missing in
action!”
Marissa kry haar kind so jammer. Hul egskeiding was ’n groot skok vir almal. Sy self sukkel nog om
die seer te verwerk. Die feit dat hulle sukkel om finansieel die mas op te kom terwyl hy in weelde
leef, help ook nie juis om dinge makliker te maak nie.
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“Jou pa bly jou pa. Hy ís lief vir jou” sê Marissa en vat haar meisiekind se hand in hare. “Ons het
mekaar nodig in hierdie tyd van seer. Huil as jy moet huil, my kind. Jy gaan sien, voor jy jou oë
uitvee, sal die son weer skyn.”
Amanda se selfoon onderbreek hul gesprek. Dis haar Pa. Amanda antwoord: “Hallo, Pappa.”
Nee
“Jou pa sê jy antwoord nie sy oproepe nie,” sê Marissa Verwey daardie aand tydens aandete.
Amanda maak nie oogkontak met haar ma nie en skep vir haarself nog slaai in.
“Ek is besig, Ma. Dit was sy keuse om ons te los vir daardie blonde bimbo!” antwoord sy rebels.
“Amanda Verwey! Ek gee nie om wat nie, hy bly jou pa!” Marissa het haar mes en vurk neergesit.
Amanda bewe. “Wanneer dit hom pas, ja! Maar waar is hy as ek hom nodig het? Almal se pa’s vat
hulle na die Pa-en-dogter-aand, maar myne? Myne is al weer missing in action!”
Marissa is stil. Sy kan sien hoe seer haar kind het.
Ek wil jou so graag teen die seerkry van die lewe beskerm, my kind. My en Armand se egskeiding was
vir almal ’n groot skok. Ek sukkel nog self om die seer te verwerk. Die feit dat ons so sukkel om
finansieel die mas op te kom terwyl hy in weelde leef, help ook nie juis om dinge makliker te maak
nie.
Amanda storm na haar kamer en slaan die deur agter haar toe. Marissa bly alleen by die
eetkamertafel agter. Die seer, die bitterheid wat sy in Amanda sien, is besig om haar kind voor haar
oë in ’n vreemdeling te verander. Amanda bou mure om haar wat niks en niemand toelaat nie. Hulle
sê mense wat seerkry, maar seer, en dis wat Amanda nou doen.
Nadat haar ma gaan slaap het, glip Amanda buitentoe om te gaan rook. Die trane loop oor haar
wange. Sy sien haar pa het haar probeer bel.
“Ek sal hom wys,” dink sy. “Ek het hom nie nodig nie.”
Maar diep binne haar weet sy dat sy besig is om vir haarself te jok.
Chill en dink ’n bietjie...
Almal van ons kry op die een of ander stadium seer. Dit kan ’n boelie by die skool wees wat jou
verkleineer deur jou allerhande name te noem en rond te stamp, dit kan ’n vriendin wees wat iets
agter jou rug van jou gesê het, dit kan wees dat iemand vir wie jy lief is, sterf, of dat jou ouers skei …
die lys is te lank vir een boek.
Elkeen van ons het verskillende maniere om ons seer te hanteer. Party van ons raak kwaad. Ander
maak asof niks fout is nie. Dalk is jy iemand wat maklik met ander mense oor jou seer praat, of dalk
is jy soos ’n skilpad wat in jou dop kruip en met niemand wil praat wanneer jy seergekry het nie.
Wanneer jy alleen, bang, seer of terneergedruk voel, moet jy nooit vergeet wat in Psalm 145:14 en
Psalm 94:18 staan nie. Psalm 145:14 sê: “Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die
wat bedruk is.” En Psalm 94:18 sê: “Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop
gehou, Here.”
God help jou op wanneer iets in die lewe gebeur wat jou laat val. Hy ondersteun jou wanneer jy
terneergedruk is. Hy hou jou regop wanneer jy dink jy kan nie meer verder nie.
Trefferteks
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Jesaja 43:1-3: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy
deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet
gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God.
Time out
Die seer in my lewe waarvoor ek gaan bid, is:

Nicole wip soos sy skrik toe sy die voordeur hoor oopgaan. Sy soek wegkruipplek, maar sy weet dit is
klaar te laat. En as sy dit waag om haar kamerdeur te sluit, is die hel weer los! Sy maak of sy studeer,
maar haar hart klop so hard in haar ore dat sy wonder of hy dit nie dalk sal hoor nie.
“Haai, Nickey,” sê hy terwyl hy haar nek vryf. Nicole sit soos ’n soutpilaar. Sy weet sy moet liewer nie
beweeg nie, anders sal sy dit ontgeld. “Ek het spesiaal vroeër huis toe gekom sodat ons twee bietjie
alleen kan wees.” Nicole wil opspring en weghardloop, só ver dat niemand haar ooit sal kry nie, maar
sy kan nie beweeg nie. Dit voel of sy ophou asemhaal het.
Hy het al dikwels met snaakse oë na haar gekyk en haar ma het hom laas week betrap toe hy haar by
die badkamervenster afgeloer het. Maar hy het nog nooit aan haar gevat nie! Sy doen alles moontlik
om nooit alleen saam met hom in ’n vertrek te wees nie, maar vanmiddag het hy haar...
“Kyk vir my as ek met jou praat, slet!” Stadig lig Nicole haar oë van die boek voor haar op en kyk na
hom. “Jy is pragtig,” sê hy en dit lyk byna of hy wil begin huil. Net toe hy haar ken oplig, hoor hulle
die voordeur oopgaan. “Hallo, ek is tuis,” roep haar ma.
Trane van verligting wel in haar oë op, maar hy draai met ’n harde trek om sy mond weg en stap na
hulle slaapkamer toe.
Nicole sluk vinnig haar trane weg en probeer so normaal as moontlik lyk toe sy haar ma groet.
“Wat is fout, skattebol? Jy lyk nie lekker nie,” vra haar ma bekommerd want sy kan sien alles is nie
pluis nie.
“Ag, ek het sommer ’n kopseer, mamma,” jok Nicole.
“Het jy al ’n pilletjie gedrink?” vra haar ma.
“Nee, ek sal nou,” antwoord Nicole verlig dat haar ma haar glo.
Haar ma het haar bes probeer om die blou kol teen die kant van haar slaap weg te steek, maar sy
weet dat die vark haar ma geslaan het toe sy hom betrap het dat hy haar afloer by die
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badkamervenster. As sy haar ma vertel wat vanmiddag gebeur het, sal sy hom konfronteer en dán
slaan hy haar ma wragtig dood.
Ja
Haar ma kan sien dat Nicole glad nie lekker is nie, en sy is bekommerd oor haar. Sy is ook
bekommerd oor John. Die man wat sy twee jaar gelede ontmoet het by ’n kerkseminaar is nie
dieselfde man met wie sy nou saamleef nie.
Hoe is dit moontlik dat ’n man in twee jaar so kan verander? Die waarheid tref haar soos ’n emmer
koue water: miskien hét hy nie verander nie! Miskien was hy nog altyd so en wou sy dit net nie
raaksien nie. Miskien is dít waarom sy kinders niks met hom te doen wil hê nie. Sy onthou nog hoe
hy, toe hy twee jaar gelede by hulle kerk aangesluit het, getuig het dat hy eensaam is. Sedertdien het
sy nog nie een van sy vriende ontmoet nie. Sy kan ook nie onthou dat hy al van vriende gepraat het
nie...
Sy ervaar weer die skok toe sy hom by Nicole se badkamervenster sien inloer het. Sy kon dit nie glo
nie. Sy wou dit nie glo nie! Toe sy hom konfronteer, het hy dit eers ontken, maar later kwaad geword
en haar met die vuis teen haar kop geslaan. Sy het niks vir Nicole gesê nie, maar sy weet haar kind is
nie dom nie.
Hoekom was Nicole so ongemaklik toe sy vanmiddag onverwags vroeër huis toe gekom het? Dit was
asof sy ’n voorgevoel gehad het ... Sy kan sien Nicole is nie lekker nie.
Toe John gaan stort, klop sy aan Nicole se kamerdeur. Sy is al klaar in die bed en lê net na die plafon
en staar. Joan gaan sit op die rand van die bed. “Wat is fout, skattebol? Ek kan sien jy is glad nie
lekker nie. Het daar iets gebeur?”
Nicole kan die trane nie langer keer nie.
“Is dit John, het hy iets aan jou gedoen?” vra haar ma sag.
“Ek is jammer, mamma! Hy kyk deesdae so snaaks na my en toe hy vanmiddag by die huis kom, het
hy gesê dat hy spesiaal vroeër huis toe gekom het om alleen by my te wees. Ek wíl nie alleen by hom
wees nie, mamma. Ek is bang vir hom! En ek is bang hy slaan jou weer.”
“Het hy aan jou gevat, Nicole?” vra haar ma bekommerd.
“Hy het my nek gevryf, maar toe het jy gekom. As jy nie gekom het nie....” Sy begin van voor af huil.
“Nicole, ek sal werk maak hiervan. Gee my net kans. Ons kan dit nie net daar los nie,” sê haar ma
voordat sy haar ’n stywe drukkie gee en opstaan.
Nee
Dié middag en aand maak Nicole asof niks fout is nie, maar sy bly so ver as wat sy kan van hom af
weg. Sy háát die dag toe hy by hulle ingetrek het. Sy háát hom! Haar ma was tot oor haar ore verlief
op hom en sy het ook van hom gehou. Hy het so ordentlik gelyk in sy uniform. Wie sal kan glo dat hy
so ’n vark kan wees?
Die ergste van alles is dat sy weet dat hulle nie sonder hom kan klaarkom nie. Hulle het geen kontak
met haar pa nie. Sy weet haar ma kan nie op die salaris van ’n kleuterskoolonderwyseres vir hulle
sorg nie. Nee, sy sal maar net uit sy pad uit moet bly. Al wat sy kan doen, is om so min as moontlik by
die huis te wees.
Chill en dink ’n bietjie...
Navorsing toon dat een uit elke drie meisies en een uit elke sewe seuns in ons land seksueel
gemolesteer word voordat hulle 18 jaar oud is. Die meeste slagoffers van seksuele molestering ken
hul molesteerders. Baie van die molesteerders is bekende, vooraanstaande mense, en van hulle sit
selfs in diaken- en ouderlingsbanke.
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’n Baie groot persentasie kinders wat gemolesteer word, vertel nooit vir hul ouers of onderwysers
daarvan nie, want hulle voel skaam, skuldig en medepligtig. Hulle is ook bang dat die molesteerder,
wat hulle baie goed ken, gestraf sal word. Soms is hulle ook bang dat hulle die dak oor hul kop en die
kos op hul tafel sal verloor (uit Die Burger, 2 Oktober 2012).
Molestering laat ’n baie groot letsel op ’n mens se psige. Dit is ’n onreg wat nie toegelaat mag word
nie. Enigiemand wat gemolesteer word, of weet van iemand wat gemolesteer word, mág nie wegkyk
daarvan af sonder om iets daaraan te doen nie.
Trefferteks
Psalm 82:3 en 4: Julle moet reg laat geskied aan die mens in nood en aan die weeskind, ’n
regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewer, julle moet die mens in nood en die
arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red.
Time out
Childline se tolvrye hulplynnommer is 08000 55 555 en hul webadres is www.childlinesa.org.za.
Hiermee onderneem ek om molestering aan te meld sodat dit gestop kan word.

Dit is vanaand die Graad 8’s se eerste sokkie in die hoërskool. Dit word in die skoolsaal gehou en
almal gaan daar wees. Daar is groot opgewondenheid oor hierdie belangrike geleentheid!
Ja
Tracey is al vroeg by Amanda waar hulle saam regmaak vir die sokkie. Sy is besig om een van
Amanda se tops aan te trek wat sy vir die aand wil leen.
“Oe, ek is so opgewonde, ek kan nie wag nie,” sê Amanda. Sy maak ’n paar dansbewegings op maat
van ’n liedjie van Christina Aguilera wat op die radio speel.
“Aint no other man…” sing sy saam en hulle giggel saam oor haar verspottigheid.
Ek voel so mooi. Gelukkig het ek en Ma vandag hierdie awesome hipster en wit top by die Mall gekry.
Tracey het my hare geblowdry en dit lyk stunning. Ek kan nie wag vir die sokkie nie!
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__________________
Amanda merk dadelik op dat Retief ook daar is toe sy en Tracey by die saal instap. Dit voel of haar
hart gaan stilstaan.
“Het jy gesien Retief is hier?” fluister Amanda opgewonde vir Tracey. Hy gesels met ’n vriend van
hom.
Ek wens ek was die persoon met wie hy gesels…
By die atletiekoefeninge die afgelope paar weke het sy baie bewus geword van Retief se
teenwoordigheid. Toe sy hom die eerste keer by die kleuresportdag ontmoet het, het sy net sy
gespierde liggaam raakgesien, maar intussen het sy al meer begin hou van sy spontane, saggeaarde
en nederige persoonlikheid.
Hy is flippen nice en glad nie windgat nie. Maar hoekom sal ’n nice Graad 10-ou twee keer na iemand
soos ek kyk? Ek kan sien hoe die ander girls na hom kyk. Hy’s …
Die tempo van die musiek verander skielik na ’n rustige liedjie. Tot haar verbasing kom Retief en
Johan reguit na haar en Tracey aangestap. Daar is skielik vlinders in haar maag en haar hart wil by
haar keel uitspring. Sy voel kortasem.
Sy wens die dans hou nooit op nie …
Die musiek verander weer van tempo, en is nou so hard dat hulle nie eens met mekaar kan gesels
nie en hulle besluit om buite op die gras te gaan sit.
“Kom rook ’n joint saam met ons,” sê Jean wat op pad is tennishuisie toe.
“Nee, dankie,” sê hulle al vier soos een man.
“Ag, los hulle, Jean, hulle is boring dorks,” skree Anel wat ooglopend dronk by die sokkie aangekom
het.
As ek saam met Retief ’n dork kan wees, gee ek nie om om ’n dork te wees nie! Jy lyk buitendien nie
vir my baie cool so dronk nie, Anel.
Amanda en Tracey geniet die aand baie saam met Retief en Johan. Hulle dans af en toe, maar sit
meer buite op die gras en gesels. Teen die einde van die aand is Amanda se maag skoon seer gelag
vir al Retief en Johan se grappies en kwinkslae.
Heelwat later daardie aand, toe sy in haar dagboek skryf, kan sy nie help om ’n hartjie langs sy naam
te teken nie. Sy besef sy is tot oor haar ore verlief op Retief. Sy knip ’n foto van Retief uit die
skoolkoerant en plak dit in haar dagboek.
Nee
Die musiek doef-doef kliphard in die agtergrond terwyl Amanda aantrek vir die sokkie.
Sy het ’n sexy nommertjie by Chanté geleen. Chanté en Anel se ouers is vriende en hou dikwels saam
partytjie, en daarom het die twee meisies vriende geword. So ja, dit sal die manne se aandag trek!
Niks wat ek doen, maak meer vir Pappa saak nie ... ék maak nie meer vir hom saak nie.
Haar ma kom die kamer binne terwyl Amanda besig is om haar naels rooi te verf.
“Ag nee, my kind, hoekom trek jy so uitlokkend aan?”
“Aag Ma, ek is nie meer dertien nie, gun my ook ’n jongmenslewe,” antwoord sy haar ma sonder om
op te kyk.
_____________________
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Tracey wag vir Amanda by die saaldeur. “Het jy nie my boodskappe gekry op jou sel nie? Ek het gesê
ek kry jou sewe-uur hier.”
“Kom net by, Tracey, en los my liewer uit,” sê Amanda kortaf terwyl sy binnetoe stap.
Jy is nie cool genoeg vir my image nie, Tracey. Ek wil nie lelik met jou wees nie, maar daar is net een
manier. Jy pas nie by ons crowd in nie. Jy was ’n goeie vriendin, maar dis tyd dat ek aanbeweeg.
Sy gaan dans saam met Chanté-hulle. Na ’n rukkie nooi hulle haar om saam met hulle in die
tennishuisie te gaan rook. Jean rol ’n joint vir hulle en stuur dit in die rondte. Sonder om te huiwer
rook Amanda ook daarvan.
You’ve made it, girl! Ek kan nie glo ek sit hier nie! Ek is deel van die cool crowd! Mense kyk op na my,
wil soos ek ook deel van die crowd wees. “Ha-ha-ha!” Alles is snaaks. Almal lyk snaaks. Ek kan nie
onthou wanneer ek laas so relaxed gevoel het nie.
Sy vergeet van ALLES. Sy dink nie aan die hartseer omdat sy haar pa so verskriklik baie mis nie, haar
ma wat alewig aan haar torring of haar skuldgevoelens teenoor Tracey nie.
Hulle besluit om terug saal toe te gaan. Net toe hulle by die tennishuisie uitkom, kom Tracey daar
aan.
“Ek soek jou oral, wat maak jy?” vra sy bekommerd.
“Wie is hierdie loser?” vra Anel terwyl die hele groep na Tracey en Amanda kyk.
“Dis iemand wat ek geken het, maar ek hou my nie meer op met dorks nie,” sê Amanda vol bravade.
Sy is onmiddellik spyt oor wat sy gesê het, maar sy wys niks nie.
Die hele groep skater van die lag terwyl hulle hul rug draai en wegloop van Tracey, wat haar vriendin
met trane in haar oë agterna kyk.
Chill en dink ’n bietjie…
Almal van ons het vriende nodig. Dit is lekker om te voel jy behoort aan ’n groep, maar bitter sleg en
eensaam wanneer jy deur jou groep verstoot word. Wanneer jy ’n tiener is, is hierdie behoefte om
aan die groep te behoort die sterkste wat dit seker ooit in jou lewe sal wees.
Jy sal beslis – soos almal van ons – in situasies kom waar jy moet kies of jy aan die groep wil behoort
(maar dalk dinge sal moet doen of sê wat jy in jou hart glo verkeerd is) en of jy wil opstaan vir die
dinge waarin jy glo (maar dalk alleen sal moet staan).
Dit verg moed om nie toe te gee aan groepsdruk nie. En as jy probleme by jou ouerhuis of ’n swak
selfbeeld het, is dit soveel moeiliker omdat jy so geborge binne jou portuurgroep voel. Dis gemaklik
om saam met die stroom te gaan. Solank die stroom vloei en jy saam met die ander visse swem, voel
jy veilig. Die probleem is net dat die stroom dalk na ’n riooldam lei en jy binnekort in die gemors
gaan wees as jy nie die moed het om teen die stroom te swem nie. Ter wille van jou eie behoud
móét jy soms teen die stroom swem. Die moed om dit te doen, kan jy net by die Here kry.
Jesus bly ons volmaakte voorbeeld. As jy dus weer in ’n moeilike situasie is en jy twyfel of iets
verkeerd is, moet jy aan Jesus dink en jouself afvra: Wat sou Jesus in hierdie situasie doen?
Trefferteks
Filippense 2:15: Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God
te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld.
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Time out
Dink na en skryf die situasies in jou lewe neer wanneer jy teen die stroom moet swem.

Ek moet betyds wees! Ek kan dit nie mis nie… ek móét sien wat Sammy gaan doen as sy uitvind dat
Kirsten met Jason gevry het. Ek hoop sy klap haar! Come on! Waarvoor moet ek juis vandag so met
die sleutel sukkel?
Uitasem van die gejaag val Amanda op die bank neer, net betyds om te sien hoe Sammy haar groot
vyand, Kirsten, deur die gesig klap. Amanda geniet elke oomblik; sy is heeltemal meegevoer deur
wat voor haar op die televisieskerm gebeur. Sy wip soos sy skrik toe haar selfoon skril langs haar lui.
Sy sien dat dit haar pa is, maar sit outomaties haar selfoon af. Die sepie is op die oomblik die
belangrikste ding in haar lewe.
Ek sal hom na Sewende Laan vanaand terugbel. Ek wil nog eers sien wat die meisies vanaand
aanvang.
Ja
Sy bel haar pa na Sewende Laan. “Hallo, Pappa. Ek is jammer ek kon nie netnou met jou praat nie. Ek
was besig.”
“Ek wou sommer net sê dat ek lief is vir jou, maar dis nie belangrik nie.”
Amanda kan hoor dat haar pa baie moeg en af klink. “Ek is jammer, Pappa. Hoe gaan dit?”
Sy en haar pa gesels vir omtrent tien minute, die langste wat hulle in ’n lang tyd oor die telefoon
gesels het en toe sy aflui, kan sy hoor haar pa voel beter.
Sjoe, dit was nie nice van my om die selfoon af te sit nie. Pappa het regtig na my verlang, ek kan dit
hoor. Dis eintlik bad dat ek so hooked is op Years. Ek móét net sien wat gaan gebeur. Ek wil deesdae
tussen vyf- en sewe-uur met niemand praat nie; ek is sommer kwaad vir Tracey as sy in daai tyd hier
aankom.
Ek wonder of ek dit nie moet los nie. Ek kan soms so opstandig raak as ek sien watter lekker lewe
Sammy het. Hulle is skatryk en die ouens baklei oor haar. Ek weet net nie of dit reg is dat sy op haar
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ouderdom al so rondslaap nie. Heng, hoor net wat dínk ek! Op haar ouderdom … die Here wil nie hê
mens moet op énige ouderdom rondslaap nie!
Dis vrek moeilik om op te hou kyk. Dis asof ek móét weet wat gaan gebeur. As ek eerlik is met myself,
weet ek dat die karakters in Years nie ’n goeie voorbeeld stel nie. Come to think of it, dit is glad nie
soos die Here wil hê ons moet lewe nie. Hulle lewens draai net om geld. Wel, ék kan nie langer
toelaat dat my lewe om sepies draai nie! Ek gaan van nou af meer kieskeurig wees met wat ek kyk.
Sjoe, maar op my eie kan ek dit nie los nie. Here, U moet my asseblief die wilskrag gee om dit te los.
Nee
Toe die sepie klaar is, bel sy haar pa. “Hallo, Pappa. Ek is jammer ek kon nie netnou met jou praat
nie. Ek was besig.”
“Ek wou sommer net sê dat ek lief is vir jou, maar dis nie belangrik nie.”
Amanda kan hoor dat haar pa baie moeg en af klink, maar haar gedagtes is steeds by Sammy. Sy het
darem die bitch lekker reggesien! Ek wil soos Sammy wees wat niks nonsens van enigiemand vat nie!
Eendag as ek groot is, wil ek ook so ryk wees en as ek my boobs laat groter maak het, sal die ouens
ook so mal oor my wees!
“… ek mis jou baie.” Hoor sy haar pa sê.
“Ja, ek mis pappa ook baie.” Miskien moet ek my naam verander na iets soos Mandy. Amanda is so
’n boring naam! Ek kan nie wag om uit die skool uit te kom nie! Dan gaan ek super cool wees!
Chill en dink ’n bietjie…
Ons is geneig om eenvoudig saam met die stroom te gaan. Die meeste sepie-karakters is ryk, mooi,
cool, hét alles en doen alles wat hulle wil. Om soos hulle te kan lewe, is iets waarvan jy net kan
droom. Moenie jouself bedrieg nie. Die soort goed waaraan jy jouself blootstel as jy sepies kyk, is nie
skadeloos nie. Dit is eintlik soos virusse wat jou besmet. Onopsigtelik gaan lê dit in jou binneste tot jy
op ’n dag uitslaan: groen van jaloesie en op soek na ’n lewenstyl wat volgens wêreldse standaarde
lekker is, maar beslis nie die Here se goedkeuring wegdra nie. Dit is nié vir die Here aanvaarbaar as
ons afgode van rykdom maak, getroud of ongetroud rondslaap en tog net nooit ooit die ander wang
draai nie.
Hoe meer gemors jy by jou brein invoer, hoe meer gaan dit in jou lewe wys. As jy dag na dag sien
hoe mense onbeperk rondslaap, kondisioneer jy jouself sommer gou dat dit eintlik in die haak is,
“want almal doen dit tog.”
Wees kieskeurig met wat jy kyk, lees en speel. Moenie jouself troos dat dit mos nie kwaad doen nie.
Vra jouself eerder af of dit góéd doen. Wees krities en beoordeel alles vanuit jou eie waardesisteem.
Moenie alles wat aan jou opgedis word, vir soetkoek opeet nie.
Ons almal het soms die behoefte om net ’n bietjie die pas te markeer. Om sommer iets vir die blote
lekkerte te doen, en nie omdat dit spesifiek opbouend is nie. Dis in die haak om dit nou en dan te
doen, maar pasop dat jy nie die grootste deel van jou vrye tyd daaraan spandeer nie. Die Here het
elke dag vir ons gegee om te lééf. Tot sy eer te lééf en nie maar net te wéés nie.
Trefferteks
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Prediker 11:9: Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae geniet. Doen wat jy
goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie.
Time out
Is daar dinge wat jy voel jy uit jou lewe moet sny? Skryf dit neer.

“Toe-toe-toe, Amanda. Staan nou op. Jy moet nog aantrek ... ons gaan laat wees vir kerk!” roep
Amanda se ma vir die tiende keer.
“Ek is MOEG, Ma!” skree sy en trek die kussing oor haar kop. Ek vertaan nie vir wat ek moet kerk toe
gaan nie! Sondag is die enigste dag wat ek bietjie kan laatslaap.
“As jy nie nou opstaan nie, bel ek die dominee en sê hy moet jou kom haal!” dreig Marissa Verwey
noudat sy sien dat mooipraat nie vanoggend met Amanda help nie.
Amanda sleep haarself uit die bed uit en trek aan. Sy is steeds dikmond toe hulle in die kerk sit. Die
dominee lees Romeine 12:4-5: “Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde
funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van
mekaar.”
“Ons is Christus se liggaam” verduidelik die dominee. “Ons het mekaar nodig om te kan funksioneer,
hoop te gee aan ’n wêreld waar mense sonder hoop en moedeloos is. Daar is dalk van julle wat nie
uit jul warm beddens wou opstaan en kerk toe kom nie, maar ek wil vir julle sê: Welgedaan! Deur
hier te wees, wys julle dat julle inderdaad deel is van die liggaam van Christus. Ek kan nie by julle
skole of werksplekke preek nie. Júlle is Jesus se hande en voete daar. Net JY kan ’n verskil in JOU
wêreld maak! Hoekom kerk toe kom? Want dis hier waar Jesus verkondig word, waar ons mekaar
kan ondersteun en liefhê en kan leer hoe Hy wil hê ons moet leef.”
Ja
Op pad terug in die kar is dit tjoepstil. Amanda en haar Ma is altwee vasgevang in hul eie gedagtes.
“Ek’s jammer Mamma,” sê Amanda.
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Marissa kyk haar dogter verbaas aan. “Oor wat my kind?” vra sy. Haar oë lyk moeg na die baie
dubbelskofte wat sy die afgelope ruk by die hospitaal moes insit.
“Dat ek nie wou kerk toe gaan nie, Ma. Ek het vandag besef dat dit belangrik is ... dat EK belangrik is
vir God se Koninkryk. Daar is mense in my wêreld wat nog nie vir Jesus ken nie en ek is die deel van
die kerk wat na hulle moet gaan sodat hulle Hom kan leer ken!”
Marissa glimlag. “Ek hoop jy weet hoe trots ek op jou is, meisiekind. Dit was so ’n moeilike tyd
vandat Pappa ...” Sy byt op haar onderlip om die trane terug te hou. “Maar jy is so sterk. Ek weet jy
gaan nog baie ander kinders help wat ook deur moeilike dinge gaan.”
Amanda glimlag. Vir die eerste keer in ’n lang ruk het sy vrede oor wat tussen haar ma en pa gebeur
het. Sy was so kwaad vir alles en almal. Maar sy besef dat haar gemors haar getuienis gaan word. Sy
weet dat daar baie ander kinders is wat deur dieselfde seer gaan.
Sy gaan maak soos die dominee gesê het. Sy sal elke Sondag kerk toe gaan, om raad te kry, om te
leer en om nader aan Jesus te wees. Sy besluit om daardie aand ’n lys te maak van kinders wat ook
deur ’n moeilike tyd gaan. So baie kinders se ouers skei; miskien kan ons ’n ondersteuningsgroep
begin!
Nee
Op pad terug in die kar is dit tjoepstil. Amanda en haar Ma is altwee vasgevang in hul eie gedagtes.
Toe raak dit te stil na Amanda se sin en sy sit die radio aan.
“Ag, sit asseblief daardie geblêr af,” vra Marissa. Haar oë lyk moeg na die baie dubbelskofte wat sy
die afgelope ruk by die hospitaal moes insit. Amanda is uittartend en sit die musiek nog harder. Pink
blêr in die agtergrond: “So what, I’m still a rock star!”
“Sit af daardie musiek!” skree Marissa nou ontsteld. Alles wat hulle by die kerk gehoor en ervaar het
is nou iets van die verlede. My tiener is besig om in ’n opperste rebel te ontaard. Ek wens Armand
was hier om te help!
Amanda sit die musiek dikmond af en staar na buite. Ek haat dit hier. Ek haat wat met ons gebeur
het. Ek haat dat ons nie eens geld het om mall toe te gaan, soos ons altyd gehad het nie. Die dominee
kan ook in sy peetjie in vlieg. Wat weet hy van wat ek deurgaan? Dit is maklik om net te preek, preek,
preek! Ek is klaar met die kerk en die kerk se fakegeid. Hulle gee nie om nie, daar was nog nie eens
iemand by ons huis vandat Pa ons ingeruil het vir sy jong poppie nie. Niemand gee om dat Ma haar
byna doodwerk net sodat ons kan oorleef en ek meeste van die tyd alleen is nie! Gmf, klomp
Fariseërs!
Chill en dink ’n bietjie…
Dis altyd belangrik om te weet hoekom jy iets doen. Hoekom gaan jy skool toe? Want jy moet leer en
’n akademiese agtergrond kry sodat jy eendag ’n werk kan kry. Hoekom gaan jy kerk toe? Om meer
van Jesus en sy Woord te leer.
Onthou net, God stel nie belang in hoeveel jy van Hom weet nie. Hy stel belang in ’n verhouding met
jou! In die kerk, tussen ander gelowiges, leer jy én groei jy nader aan Hom sodat jy buite die kerk
soos ’n ware kind van God kan leef en ’n verskil in die wêreld kan maak.
Gaan met ’n oop hart, ’n hart wat wil leer, ’n hart wat besluit dis belangriker om te gee as om te
ontvang.
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Trefferteks
Romeine 12:4-5: Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie.
Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.
Time out
Skryf ’n paar redes neer hoekom ’n mens kerk toe moet gaan en herinner jouself daaraan as jy weer
nie lus is om te gaan nie.

“Daar sit Damian al weer met ’n boek in die hand … alleen,” merk Amanda op terwyl sy en Tracey
pouse snoepie toe stap.
“Dis waar, hy is alewig besig om te lees of skoolwerk te doen!” beaam Tracey.
“Ek gaan bietjie hoor wat sy case is,” sê Amanda en die twee meisiekinders stap na Damian toe.
“Hallo Damian!” groet hulle hom in ’n koor. Hy is besig om sy Wiskunde-huiswerk vir die volgende
dag te doen. “Hallo, julle,” groet hy, maar hulle kan sien hy is nie nou lus vir gesels nie.
“Hoekom chill jy nie bietjie nie?” vra Amanda. “As ons jou sien, is jy besig met jou boeke of werk jy
by daai coffee shop … weet jy ooit wat ’n social life is?”
Hy lag. “Smeer mens dit op brood?” Hulle lag vir sy droë opmerking.
“Julle moet my verskoon, girls, ek moet hierdie klaarmaak want ek moet vanaand aan my
Geskiedenis-taak werk,” sê hy. Hy is een van die akademiese toppresteerders in Graad 10.
“Maar…” Amanda wil nog gesels.
“Ek wil nie ongeskik klink nie, Amanda,” sê hy, “maar ek het dit nie maklik soos almal om my nie, my
ma het nie die finansies wat die meeste kinders se ouers het nie. Ek wil ’n dokter word. My mind’s
made up. Die geld wat ek by die coffee shop verdien, sit ek weg vir my studies. Ons reël ’n lekker
social wanneer ek my graad het … maar vir eers moet julle my verskoon. Ek het werk om te doen.”
Damian begin dadelik weer lees.
Die twee vriendinne kyk mekaar grootoog aan en besluit om liewer te waai.
“Sjoe,” sê Tracey. “Hy het my nou sommer geïnspireer om nog harder te werk!”
35

Amanda is tjoepstil. Sy het nog nie eens gekyk na haar LO-taak wat volgende week in moet wees nie!
Sy dink aan die ander seuns in hulle klas wie se ouers gedurig aan hulle moet torring om hulle
skoolwerk te doen. Stephan sit die hele dag voor sy rekenaar en Francois wil net skaatsplank ry. Daar
is maar min ouens en meisies van hul ouderdom wat so toegewyd is soos Damian.
By hulle gewone ou akkerboom kry sy en Tracey vir Retief en Johan.
“Hoe vorder jul Geskiedenis-taak?” vra Amanda.
“Ek het nog nie eers begin nie, want dit moet eers oor drie weke in wees,” antwoord Retief.
“Ja, ek het ook nog nie begin nie,” sê Johan.
“Ek is nogal bekommerd oor Damian, hy werk heeltemal te hard,” sê Amanda.
“Ek dink jy is reg, ons moet die dude kry om bietjie die lewe te geniet,” antwoord Retief en Johan
knik om dit te beaam.
Die volgende pouse soek Retief en Johan vir Damian tot hulle hom in die skoolbiblioteek opspoor.
“Haai, Damian, werk jy alweer?” vra Retief.
“Ja, ek wil my huiswerk klaarkry sodat ek vanaand aan my Geskiedenis-taak kan werk,” antwoord
Damian. Hy is nie onvriendelik nie, maar duidelik nie lus vir geselsies maak nie.
Ja
Retief en Johan steur hulle nie daaraan dat hulle duidelik nie baie welkom is nie. Elkeen trek ’n stoel
oorkant Damian uit sodat hulle om in die oë kan kyk.
“Dude, jy kan nie nét werk nie. Ons almal weet jy is slim en dat jy dit verdien om eendag ’n dokter te
word, maar jy kán nie net alewig werk sonder om ’n bietjie gesonde afleiding ook te hê nie. Is jy nie
lus om te kom rugby speel nie? Jy het tot in Graad 7 saam met ons in die eerste span gespeel. Dis
regtig jammer dat jy glad nie meer in die hoërskool rugby speel nie,” sê Retief terwyl hy
deurdringend na Damian kyk.
“Ek móét hard werk, Retief, anders kry ek nie al my skoolwerk klaar nie. Ek móét ook by die coffee
shop werk om ekstra geld te kry om my ma te help. Jy weet dit,” antwoord Damian effens verwese.
“Ja, ek weet, en ek admire jou regtig, maar hey, dude, jy moet ook net ’n bietjie ontspan! Geen mens
kan so non-stop werk nie! Ek weet die rugby-oefeninge vat baie tyd, maar kom speel ’n slag
Vrydagaand saam met ons tenpin bowling,” nooi Retief hom.
Damian kan sien dat Retief dit regtig goed bedoel. Hy kan dit nie glo nie, want hulle is nie juis meer
pêlle in die hoërskool nie. Wel, vandat ek in die hoërskool is en so hard werk, het ek nie meer tyd vir
sport of pêlle nie. Maar Retief is seker reg, miskien moet ek maar Vrydagaand saam met hulle gaan
ten pin bowling speel. Dit kan my net goed doen en dan is ek dalk weer Saterdag ’n slag lus vir die
coffee shop. Buitendien kan ek Saterdagmiddag en -aand aan my Geskiedenistaak werk.
Nee
Toe Retief en Johan hulle stoele oorkant Damian uittrek, kyk hy nie eens op nie.
“Dude, jy kan nie nét werk nie ...” begin Retief, maar Damian knip hom vinnig kort.
“Ouens, ek wil nie ongeskik wees nie, maar ek moet regtig nou werk,” antwoord hy terwyl hy vlugtig
opkyk.
Retief probeer weer want hy hou regtig van Damian en is nogal spyt dat hulle laerskoolvriendskap
verlore gegaan het. “Wil jy nie Vrydagaand saam met ons kom ten pin bowling speel nie?” vra hy.
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Damian sit sy pen neer en kyk Retief nou reguit in die oë. “Luister, Retief, ek móét hard werk anders
kry ek nie al my skoolwerk klaar nie. Ek móét ook by die coffee shop werk om ekstra geld te kry om
my ma te help. Jy weet dit.”
“Ja, ek weet, en ek admire jou regtig, maar hey, dude, jy moet ook net ’n bietjie ontspan! Geen mens
kan so non-stop werk nie! Jy speel nie meer rugby nie, maar jy kan gerus ’n slag Vrydagaand saam
met ons kom tenpin bowling speel,” probeer Retief vir oulaas.
“Thanks dude, maar ek kan regtig nie. Nou, as julle my sal verskoon,” sê hy terwyl hy weer sy kop oor
sy boeke laat sak. Sonder ’n verdere woord staan Johan en Retief op.
Ouens, as julle maar net weet hóé graag ek ook ’n slag wil ontspan. Maar ek kan nie vir ’n oomblik
laat slap lê nie. Daar is net een manier hoe ek uit hierdie armoede kan kom. Al beteken dit dat ek
myself dood moet werk, sal ek dit doen want ek wil hê my kinders moet eendag ’n beter lewe hê.
Niemand moet op hulle neersien nie.
Chill en dink ’n bietjie…
Balans is baie belangrik in die lewe. Jy moet verantwoordelik wees en nou reeds hard werk sodat jy
later in jou lewe die vrugte daarvan kan pluk. Maar dit is ook nie gesond om nét te werk nie. Jy moet
jou jongmenslewe geniet, want jy is net eenmaal jonk!
Goeie prestasies op skool is wonderlik en noodsaaklik as jy verder wil studeer, maar waak daarteen
dat prestasie nie vir jou ’n afgod word wat jou lewe oorneem nie.
Trefferteks
Spreuke 20:4: ’n Luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie.
Time out
Vra jouself eerlik die vraag af of jy gebalanseerd is. Speel én werk jy hard genoeg? Skryf neer wat jy
kan doen om meer gebalanseerd te wees.
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Tweede pouse sit die groep meisies langbeen in die son en gesels terwyl hulle lustig eet.
“Het julle gehoor dat Nicole Saterdagaand by Shooters uitgehang het? Sy het haar blykbaar so heavy
gemake-up dat hulle haar ingelaat het,” vertel Barbara.
“My ma vat my selfoon vir ’n maand as ek dit waag,” sê Tracey.
“En dis nie die ergste nie,” borduur Barbara voort. “Sy het ’n ou opgechat en sommer openlik met
hom gesit en vry, waar almal hulle kon sien!”
“My broer kon nie glo wat hy sien nie, die rompie wat sy aangehad het was so kort dat hy eers seker
moes maak of dit nie ’n T-shirt is nie! Selfs hy sê sy’s te jonk om nou al by sulke plekke rond te hang,”
sê Barbara.
“My nefie sê sy hang glo baie gereeld by Shooters uit, en dit was definitief nie die eerste keer dat sy
so in die openbaar met ’n wildvreemde ou gevry het nie,” las Amanda ook by.
“Van wie praat julle?” hoor hulle ’n stem agter hulle. Hulle wip soos hulle skrik toe hulle sien dis
Nicole wat by hulle wil kom sit.
“O, haai, Nicole,” groet Barbara haar koud en sy begin sommer oor iets anders met Amanda te praat.
Almal vermy oogkontak met Nicole wat koponderstebo wegstap.
Die volgende dag word al die kinders saal toe geroep. Hulle vermoed dadelik onraad, want dit is nie
saaldag nie. Die skoolhoof, Mnr. Coetzer, lyk stroewer as gewoonlik. “Kinders, dis vanoggend met ’n
swaar hart wat ek julle bymekaar roep. Een van ons graad 8-leerlinge, Nicole Chapman, het
gisteraand selfmoord gepleeg deur ’n oordosis pille te drink.”
Dis asof ’n skokgolf deur die saal gaan terwyl almal hul asems intrek. “Juffrou Erika is beskikbaar as
enige van Nicole se maats met haar wil gaan gesels. Ek weet dit is slegte nuus, en dis ’n moeilike tyd
vir almal betrokke.”
Ja
Amanda en Tracey se oë is rooi gehuil toe hulle by juffrou Erika se klas kom. Sy huil saam met die
meisies en eers toe hulle uitgehuil is, kan hulle praat.
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Amanda en Tracey is baie skaam. “Juffrou, ons voel baie sleg oor hoe ons Nicole gister tydens pouse
behandel het. Ek kon haar nie eens in die oë kyk in die Aardrykskunde-klas nie,” sê Tracey. “Dit was
baie verkeerd van ons om saam met die res van die groep oor Nicole te skinder.”
“Dis nogal hectic om ’n kind van Jesus te wees,” sug Amanda. “Mens weet wat die regte ding is om
te doen, maar dis só ’n struggle om dit te doen! Ek weet nou presies hoe Paulus gevoel het toe hy
gesê het ‘Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen
ek!’ Dis net só moeilik om die regte ding te doen as mens saam met die ander meisies is!”
“Ek is jammer dat ek Nicole nie kon keer nie,” sê juffrou Erika. “Sy was gister by my. Sy het gesê dat
sy nie meer wil lewe nie. Sy het agtergekom dat die meisies weer van haar geskinder het. Sy was
hartseer omdat sy dag na dag pouse alleen moes sit en deur almal verstoot is. Boonop was dit nie
lekker by haar huis nie. Die spanning was net vir haar te veel. Haar ouers is geskei en blykbaar baklei
haar ma en dié se kêrel gedurig. Sy kon dit nie meer verdra om te sien hoe hy haar ma slaan nie, dis
waarom sy liewer by plekke soos Shooters uitgehang het. Ek vermoed daar is nog iets wat haar gepla
het, maar sy wou nie daaroor praat nie.”
Na skool trek Amanda haar drafklere aan, maar volg nie haar gewone oefenroete nie. Sy probeer
haar kop skoonkry en draf daarom sommer die ekstra twee kilometer see toe. Op die strand sak sy
uitasem op haar knieë neer en huil haar hart uit. Here, ek is só jammer dat ek saam geskinder het oor
Nicole. En ek is só jammer dat sy dood is. Ek hoop sy is in die Hemel. Vergewe my asseblief, Here! snik
sy.
Nee
Na die saalbyeenkoms is Tracey baie ontsteld badkamer toe. Amanda voel aanvanklik sleg, maar
troos haarself dat sy tog nie kon help dat Nicole die pille gedrink het nie.
Op pad huis toe na skool is Tracey se oë steeds rooi gehuil. “Ek voel baie sleg oor hoe ons Nicole
gister behandel het. Ek kon haar nie eens in die oë kyk in die Aardrykskunde-klas nie,” sê Tracey. “Dit
was baie verkeerd van my om saam met die res van die groep oor Nicole te skinder. Niemand van
ons weet wat regtig daar gebeur het nie. Die Bybel waarsku ons teen kwaadpraat. Dit voel vir my of
Nicole se selfmoord ons skuld is.”
Amanda lag harder as wat sy bedoel het. “Daar is jy alweer op ’n happy clappy trip. Ons het net die
waarheid gepraat. Almal weet tog dat Nicole ’n slet is, ek bedoel, ’n slet was.”
Haar woorde klink hard en ongenaakbaar in haar eie ore. Ek wens soms ek was meer soos Tracey. Sy
staan op vir dinge waarin sy glo. Die maklikste is om stil te bly oor sommige dinge, om saam te
skinder en om saam te lag vir vuil jokes (al dink ek nie altyd dis snaaks nie), want dan kyk niemand
my snaaks aan nie.
Daardie middag neem sy ’n DVD uit om die tyd om te kry. Ma kom eers so halfagt huis toe. Ek sal in
elk geval nie dan met haar kan praat nie, want sy is altyd befoeterd as sy ’n sewe-sewe gewerk het.
Shame, dit ís seker erg om heeldag bedpanne rond te dra. Wel, sad luck vir haar, nou kan ek ’n lekker
fliek kyk. ’n Lekker love story is net wat ek nodig het, een met ’n 16 ouderdomsbeperking! Ma sal in
elk geval nie weet nie. Net eers my selfoon afsit, ek is tog nie lus vir nog boodskappe oor Nicole nie.
Ek wil liewer van die hele besigheid vergeet…
Chill en dink ’n bietjie…
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Die Bybel waarsku ons nie verniet oor die mag van die tong nie. Ons kan maklik skinder oor ander
mense en onsself troos dat ons mos net die waarheid praat. Vra jouself eerder af of die dinge wat jy
van ander mense sê vir enigiemand tot voordeel strek.
Dit is glad nie maklik nie, maar byt eerder op jou tong as om bloot sappige stukkies inligting oor
ander mense oor te dra. Onthou buitendien dat jy nooit die volle agtergrond van die prentjie het nie,
en daarom is dit beter om eerder stil te bly.
Onthou, spyt kom altyd te laat en as jy iets gesê het, kan jy dit nie ongedaan maak nie, al sou jy hóé
graag wou.
As jy hiermee sukkel, kan jy vir God vra om jou te help om ’n wag voor jou mond te plaas. Wees dan
bedag op wat jy sê en probeer die gewoonte aanleer om so min as moontlik van ander mense te sê.
As jy niks goeds van iemand kan sê nie, sê liewer niks.
Trefferteks
Spreuke 12:18: Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees; wyse mense bring genesing met
wat hulle sê.
Time out
Dink aan mense oor wie en situasies waarin jy maklik skinder. Skryf dit neer en vra God om jou te
help om daardie situasies en gesprekke te vermy.

“Ek is super excited!” sê Amanda. “Anel het my genooi om vanmiddag saam met haar by die ouens
van die Burn Baby Band te gaan kuier.”
Tracey kyk haar ongelowig aan. “Gaan jy actually?” vra sy.
“As jy my vra, is dit moeilikheid soek om met hulle vriende te word,” sê Amanda se wyse vriendin.
“Wees vriendelik met hulle, maar bly weg!”
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Ja
Amanda dink ’n oomblik na. “Dis waar! Wat sal ek sonder jou doen, Tracey? Ek het regtig flattered
gevoel dat hulle my genooi het, maar ek dink nie dit is goed om met daardie crowd uit te hang nie.”
Amanda WhatsApp vir Anel: “Hi Anel. Ek gaan ongelukkig nie saamkom vanmiddag nie. Dankie dat
julle my genooi het. ENJOY!”
Anel antwoord onmiddelik: “Whatever.”
Geskok kyk Amanda na die onvriendelike antwoord.
“Met sulke vriende het jy nie vyande nodig nie!” merk Tracey op.
“Confirmation dat ek die regte ding gedoen het,” sê Amanda, verlig dat sy besluit het om nie te gaan
nie, terwyl sy die boodskap uitvee.
Amanda en Tracey besluit om te gaan fliek, aangesien dit loopafstand van Amanda se woonstel af is.
Daar het juis nét hierdie week ’n goeie komedie begin wys. Na die fliek gaan eet hulle pizza en loop
’n bietjie in die winkelsentrum rond.
Nee
“As jy my vra, is dit moeilikheid soek om met hulle vriende te word,” sê Amanda se wyse vriendin.
“Wees vriendelik met hulle, maar bly weg!”
Vererg dink Amanda Ek sal haar wys! Miss know it all … sy is net jaloers dat sy nie genooi is nie! Sy
WhatsApp vir Anel: “Kom haal my, girlfriend! xxx”
Tracey kyk haar vriendin bekommerd aan. Sy is besig om in ’n vreemdeling te verander. “Amanda, ek
dink regtig…”
Maar voordat sy iets kan sê, val Amanda haar in die rede: “Sal jy asseblief jou wise comments vir
jouself hou!”
Dit het harder en krasser uitgekom as wat sy bedoel het, maar ten minste kry Tracey nou die
boodskap!
’n Uur later stop Anel en Lara voor Amanda se woonstelblok. Ian, Lara se broer wat in matriek is,
bestuur. Hulle toet.
“Kom, chick!” skreeu Anel vanuit die motor.
“Ek kom!” roep Amanda wat die venster dopgehou het. Sy het ’n kort minirok met ’n lae hals aan.
Hulle stap by Anel se ouerhuis in. Rookdampe hang in die lug. Chanté en Jean en ’n paar ander sit op
die sitkamerbanke en rook. Bierblikke staan die sitkamer vol.
“My ma-hulle is alweer in Europa,” sê Anel toe sy sien Amanda lyk verbaas omdat hulle in die huis
rook.
“Stel jy ons nie voor nie?” hoor Amanda ’n vreemde seunstem.
“Skuus man, dis Amanda,” sê Anel.
“Ek is Heini” sê hy met ’n sigaret in die mond. Sy swart hare is deurmekaar. “Ek is die drummer van
die band.”
“Hallo,” sê Amanda, baie bewus dat die ou haar van kop tot tone bekyk. Ek wonder of hy van my
hou?
“Wil jy ’n bier hê?” vra Jean. Hy is die coolste Graad 10-ou in die skool. Amanda voel opgewonde
omdat hulle haar aanvaar.
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“Ja, dankie!”sê sy en vat die blikkie Black Label by hom. Dis bitter maar sy besluit om dit klaar te
drink.
’n Paar biere later besluit die klomp om ’n DVD te kyk. Tot Amanda se skok is dit ’n pornografiese
fliek. Dis disgusting, dink sy terwyl sy aan haar sigaret suig. Maar sy is pynlik bewus dat as sy iets sê,
dit baie uncool sal wees.
Daar is ’n toneel waar ’n jong meisie in skoolklere seksuele dinge met ’n man doen. Amanda besef sy
is besig om te bloos; sy het nog nooit sulke goed gesien nie!
“Dit lyk lekker…” sê Heini en kyk met glasige oë na haar. Sy honger oë gly van haar boobs na haar
kort rompie.
Na die fliek kuier die klomp nog lekker.
Toe Amanda buite vir Anel-hulle wag om haar huis toe te neem, kom staan Heini by haar.
“Ek is bly jy was hier,” sê hy.
“Ja, ek ook,” antwoord sy effens ongemaklik met sy aandag.
Hy buk vooroor en fluister “Soen my voor jy gaan.” Amanda se hart klop wild. Sy het nie gedink dis
hoe haar eerste soen gaan wees nie, maar sy weet dat sy uncool gaan wees as sy dit nie doen nie.
Nog voor sy kan reageer, soen hy haar. “Jy maak my mal, vroumens,” sê hy. Sy soen hom terug, maar
net té bewus daarvan dat sy hom nie juis ken nie!
Daardie aand kan Amanda nie ophou dink aan haar eerste soen, die grillerige fliek wat sy gesien het,
en Anel en haar nuwe vriende nie… Dit is soos ’n nuwe wêreld wat vir haar oopgegaan het. Sy sien
haar Blackberry se liggie flikker. Dis ’n boodskap van Anel: “Heini is CRAZY oor jou!! Hy sê jy moet
saam met ons hang Vrydagaand. Trek weer jou sexy mini aan. xxx”
Chill en dink ’n bietjie…
Jy kan dalk geen skade daarin sien om nou en dan saam met jou maats na pornografie te kyk nie.
Pornografie is deesdae oral beskikbaar: op die internet, televisie, selfone, in tydskrifte. Seks is iets
wat God ingestel het. Dit is veronderstel om iets heiligs en moois te wees tussen ’n man en sy vrou.
Pornografie maak dit egter goedkoop.
Trefferteks
Romeine 12:1: En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van
God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die
wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk
word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
Time out
Hoe dink jy kan GOD jou gedagtes vernuwe?
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Die Burn Baby Band is hard aan die oefen. Ian het voor die tyd ’n joint gerook en is nie homself nie.
Na die hoeveelste keer dat hulle die liedjie “Shot from the heart” probeer oefen, stop Lara hom.
“Ek kan nie gló jy moes eers op ’n high wees voor jy kom oefen het nie! Jy is ons bass-player. We
need you man!”
Ian kyk haar net met ’n dowwe uitdrukking aan.
Hulle het hom nie gesien nie, maar Heini het ’n glas water gaan haal en nou gooi hy dit vinnig oor Ian
uit. Hy is woedend. “Jy mors ons almal se tyd, man. Wanneer ons party, party ons, maar nou moet
ons oefen!”
Hy gryp Ian aan die kraag en gooi hom eenkant toe. Ian weet nie lekker wat om hom aangaan nie.
“Stop dit, Heini! Stop dit!” gil Lara beangs. Almal weet Heini het ’n lelike humeur. Niemand sukkel
met hom nie. Heini is só kwaad dat hy nie eers vir Lara hoor nie. Hy dam Ian met sy vuiste by tot die
bloed loop.
“Jy’t sy neus gebreek!” dring Lara se gille uiteindelik tot hom deur. Hy kyk verdwaas na sy vriend en
draai toe om en stap stadig weg.
“Jy’s my buddy, dude!” skree Ian. “Kyk wat het jy gedoen!”
Heini sê niks. Hy hou net aan loop, sy kneukels nog blou soos hy dit ’n paar dae vantevore uit woede
teen ’n muur geslaan het.
Ja
Die atmosfeer tussen die lede van die Burn Baby Band is gespanne. Ian se neus is op twee plekke
gebreek. Hy moet ’n paar dae tuis bly. Heini is bleek. Hy voel soos die grootste skurk op aarde.
Ek het nog altyd ’n vinnige humeur gehad. Nes pa en Andries. Ons kan dit nie help nie! Dis seker maar
in die Ferreira-gene. Maar heng, ek voel nogal sleg oor ou Ian. Hy ís my beste buddy! Ek het nooit
gedink ek sal soos die ou toppie raak nie. Andries is al toegesluit vir aanranding; ek wil beslis nie in
die tjoekie gaan sit nie.
Daar moet tog meer in die lewe wees! Hierdie woede is besig om soos kanker aan hom te vreet. Hy
is kwaad vir alles en almal om hom. Dit voel of hy die heeltyd baklei, maar die persoon met wie hy
die hardste baklei, is hyself.
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“Ek kan dit nie meer doen nie,” fluister hy. Dinge het reeds te ver gegaan. Hy vat sy selfoon en bel
hul kerk se jeugwerker, Darius.
“Darius, dude, ek moet met jou praat. Kan ons mekaar iewers kry?” vra Heini. Darius ken Heini van
Sondagskool af en kon sien hoe dié seun met die wêreld se potensiaal agteruitgaan vandat hy die
verkeerde vriendekring gekies het. Hy vermoed dinge gaan ook nie goed by Heini se ouerhuis nie. Hy
hoor die dringendheid in Heini se stem en stel dadelik ’n tyd en plek voor om Heini te ontmoet.
Nee
Die atmosfeer tussen die lede van die Burn Baby Band is gespanne. Ian se neus is op twee plekke
gebreek. Hy moet ’n paar dae tuis bly. Heini voel glad nie sleg daaroor nie.
Dít sal die dude leer. Mens sukkel nie met ’n Ferreira nie! Ek het al vir Ian gesê hy moenie voor die
oefening rook nie, maar hy wil nie hoor nie. Wie nie wil hoor nie, moet voel! Die ander ouens van die
band beter nie met my neuk nie of hulle kry dit ook.
“Dude, what were you thinking?” vra Jean terwyl hulle pouse by die tennishuisie staan en rook.
“Hy sukkel al lankal met my,” antwoord Heini nadat hy ’n trek van die sigaret gevat het.
“Julle sal julle nonsens moet uitsorteer anders gaan die band opbreek” sê Jean.
“Ek is moeg daarvoor dat hy en daai wisecrack suster van hom almal so hiet en gebiet! Hulle dink
hulle geld kan almal en alles om hulle koop!” antwoord Heini.
Hy gooi sy sigaret ergerlik neer en stap weg. Sy huis is aan die verkeerde kant van die dorp en sy pa
het hom geleer niémand sukkel met ’n Ferreira nie. Hy bel sy dwelmhandelaar. “Okey, Tabu, ek is in.
Jy kan laat weet. Ek sal help met die volgende deal. Maak die vergoeding net die moeite werd.”
Chill en dink ’n bietjie…
In Genesis 4 lees ons hoe Kain sy broer Abel doodmaak. Hy het só kwaad geword dat hy sy eie broer
se lewe geneem het.
Wat het gebeur dat dinge so ver gegaan het? Lees wat staan in Genesis 4:6-8: “Toe sê die Here vir
Kain: Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie?
As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet
oor hom heers. Kain het met sy boer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel
oorweldig en hom doodgemaak.”
Dit het alles begin toe Kain vir Abel kwaad geword het. In vers 7 gee God vir Kain raad: Kain moet
heers oor die sonde, nie ingee nie. Maar ongelukkig het die storie tragies geëindig. Kain het gekies
om nie na God te luister nie.
Trefferteks
Jakobus 1:19 en 20: My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig
wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ’n Mens wat kwaad word,
doen nie wat voor God reg is nie.
Time out
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Is daar insidente waaraan jy kan dink waar jy uit woede gesondig het? Skryf dit neer, vra God se
vergifnis en as jy gelei voel, kontak die spesifieke persone en vra vergifnis.

Stephan en Francois en ’n paar Graad nege-seuns staan pouse onder die groot eikeboom in ’n kring.
Terwyl hulle hulle broodjies eet, vertel hulle die een vuil grap na die ander.
Francois is nog besig om ’n grap te vertel wat hy die vorige naweek by sy vuilbeknefie gehoor het,
toe hy Smittie se stem reg agter hom hoor. “Gm, gm, gm, ek dink julle moet maar liewer aanstap klas
toe, menere.”
Verleë gooi hulle hul rugsakke oor hul skouers en stap klas toe.
“O vrek, nou is ons in die moeilikheid” fluister Stephan toe hy seker is Smittie kan hom nie hoor nie.
Meneer Smit is al ver verby aftree-ouderdom maar omdat hy so ’n goeie Engels-onderwyser is en so
lief is vir skoolhou, kom hy net nie sover om af te tree nie. Gewoonlik geniet die kinders sy droë
humorsin baie, maar toe die klas na pouse instap, verwag Stephan en Francois eerder ’n skrobbering
as ’n grappie.
Nadat die klas tot ruste gekom het, kyk Smittie oor sy leesbrilletjie wat op sy neus sit reguit na
Stephan en Francois en sê: “Meneer Kotzé en meneer Louw, ek het net een ding om vir julle te sê:
SIES!” Terwyl hy SIES uitspoeg, trek sy oë twee kwaai skrefies.
“Klas, wat dink julle van geslagsgelykheid?” vra mnr Smit vir die klas. Die kinders skuif om gemaklik
te sit, want hulle weet Smittie kan partykeer in vervoering raak oor ’n onderwerp. As hulle lekker
reageer, is die kans goed dat hulle glad nie by nouns en verbs en sulke vervelige dinge sal uitkom nie.
Barbara steek eerste haar hand op.
“Ja, wat sê jy, juffrou Stander?”
“Natuurlik is ons gelyk, Meneer. Vrouens werk net so hard soos mans en daarom moet ons ook
dieselfde salarisse kry.”
Francois steek ook sy hand op. “Ja, maar as julle gelyk is aan ons, hoekom moet ons vir julle wag by
die deur? En hoekom mag ons julle nie slaan as ons vir julle kwaad is nie? Ons kan ons seunspêlle
slaan as húlle ons kwaad maak.”
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“Meneer Louw, ek dink jy mis die punt heeltemal,” sê Smittie fronsend. “As ’n seun by ’n deur vir ’n
meisie óf ’n ouer persoon wag, is dit ’n teken van respek en wys dit sy goeie opvoeding. Om by ’n
deur vir ’n meisie te wag sê dus iets van jóú. Ek dink dat as juffrou Stander sê seuns en meisies is
gelyk, bedoel sy nie hulle is dieselfde of ewe sterk nie. Almal weet tog seuns is sterker as meisies,
daarom hoef ’n seun dit nie te bewys deur ’n meisie te slaan nie. Dit gaan oor respek.”
Ja
Toe meneer Smit later teruggaan na hul voorgeskrewe boek, voel Stephan baie sleg want hy weet
dat die hele debat eintlik op hom en Francois gemik was. Hy besluit om Smittie om verskoning te vra.
Dit is nie nét dat hy graag sy goeie Engelse punte wil behou nie; hy hou baie van meneer Smit en wil
nie graag hê hy moet sleg dink van hom nie.
Al is meneer Smit so oud, is hy nie verstok nie. Hy het nog altyd dissipline op ’n baie mooi manier
gehandhaaf. Stephan glimlag toe hy dink aan die keer toe Amanda droomverlore by die venter
uitgestaar het terwyl Smittie taalreëls in hul koppe probeer inprent het. Sy het seker oor Retief gesit
en droom! Almal weet sy is malverlief op hom. Smittie kon sien dat haar aandag glad nie by die klas
is nie, en hy sê toe op sy droë manier: “Nou, juffrou Verwey, jy sit nou so lekker hier in die klas en
buitentoe kyk. Jy kan nou opstaan en ’n bietjie buite gaan staan en binnetoe kyk.”
Amanda het bloedrooi gebloos en verleë buite die klasdeur gaan staan. Natuurlik kon sy toe nie
anders as om aandag aan die les te gee nie. Die res van die klas het die situasie baie geniet, maar nie
een van hulle sou dit waag om dit te wys nie, anders het Smittie hulle dalk gestuur om by Amanda te
gaan staan.
Toe die klok lui, pak hy stadig sy boeke in sodat hy laaste kan uitstap. By meneer Smit se lessenaar
wag hy vir hom om op te kyk voordat hy om verskoning vra. Meneer Smit se oë versag toe hy sê: “Ja
meneer Kotzé, ’n man wat ’n vrou respekteer, dwing altyd meer respek af as een wat vrouens sleg
behandel.”
“Ja meneer,” antwoord hy bedees terwyl hy uitstap.
Nee
Toe meneer Smit later teruggaan na hul voorgeskrewe boek, dink Francois oor die vernedering.
Almal sal seker na klas vra hoekom ou Smittie hulle so bygekom het.
Hy is al so oud, wat sal hý weet? Ons sal maar net waky moet wees pouses. Ou Smittie hét nogal ’n
manier om op die skoolgrond rond te sluip. En daai simpel Barbara-vroumens! Gmf, as sy darem dink
ek sal by ’n deur vir haar of enige vroumens wag, maak sy ’n huge fout! Hulle wíl mos equal wees,
dan sal ek hulle soos equals behandel!
Chill en dink ’n bietjie...
Ouens en meisies behoort respek vir mekaar te hê omdat wedersydse respek een van die boustene
van ’n gesonde samelewing én van ’n gesonde verhouding is. Ouens respekteer meisies deur nie vuil
praatjies oor hulle te praat nie en meisies respekteer ouens deur nie uitlokkend aan te trek en op te
tree nie. Verder kan julle wys dat julle mekaar respekteer deur nie te vloek en krenkend teenoor
mekaar te wees nie en mekaar as gelykes te behandel.
Trefferteks
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1 Korintiërs 11:11: Tog het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie, en die
man nie sonder die vrou nie, want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die
vrou in die wêreld, maar alles is uit God.
Time out
Dink na oor jou vriendskappe. Hanteer jy die teenoorgestelde geslag met respek?

Dit is doodstil in die eksamenlokaal. Iemand hoes en jy hoor net penne op papier krap.
Dis ’n riller van ’n Geskiedenis-vraestel. Amanda se hart klop in haar keel want sy weet sy het nie
genoeg geleer nie. Juffrou van der Lingen het hulle regtig uitgeboul. Sy besef paniekerig sy gaan nie
hierdie vraestel deurkom nie. ’n Sug skeur uit haar binneste en sy skuif ongemaklik op haar stoel
rond. “As ek maar net vroeër begin leer het! Maar ek weet ook nie juis wanneer nie, die revue het
laasweek elke aand só laat aangehou en die vorige twee weke moes ons hard oefen daarvoor. Wie is
in elk geval lus om te leer as jy revue oefen? Buitendien het al die buitemuurse oefeninge ook nog
aangehou.”
Amanda vee moeg en moedeloos oor haar oë. Hoërskool is wraggies nie ’n grap nie!
Sy sug weer diep en Chanté wat voor haar sit, kyk vraend terug. Amanda maak ’n moedelose
handgebaar. Chanté skuif haar antwoordstel so dat Amanda duidelik kan sien wat daarop staan.
Amanda skryf woord vir woord by Chanté af, baie in haar skik met die oplossing. As dit altyd so
maklik is, hoef ek nooit te leer nie!
’n Week later deel juffrou van der Lingen die Geskiedenis-vraestelle uit. Amanda wag opgewonde vir
hare, want sy is seker sy gaan ’n goeie punt behaal. Chanté is een van die toppresteerders in die klas.
Maar sy en Chanté dop albei. “Amanda en Chanté, sal julle my aan die einde van die periode kom
spreek?” sê juffrou Van der Lingen streng. O heng, wat kon verkeerd gegaan het?
Ja
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O heng, sê nou Juffrou van der Lingen het agtergekom dat ek afgeskryf het? Die res van die periode
hoor Amanda niks en toe die klok lui, is haar hande papnat gesweet.
Sy is te skaam om Juffrou van der Lingen in die oë te kyk.
“Wie het by wie afgeskryf?” vra Juffrou van der Lingen streng.
“Dit was ek, Juffrou,” stamel sy terwyl sy vir haar skoenpunte kyk.
“Chanté, jy kan maar gaan. Ek gaan jou egter steeds laat dop omdat jy toegelaat het dat Amanda by
jou afskryf.”
Aarde sluk my in!
“Ek is só teleurgestel in jou, Amanda. Ek het nooit gedink jy sal oneerlik wees nie.”
Amanda bars in trane uit. “Ag, ek is jammer, Juffrou. Ek wou nie dop en Juffrou teleurstel nie.”
“Wel, nou het jy my júís teleurgestel! Jy moes in die eerste plek geleer het en tweedens het jy die
verkeerde keuse gemaak toe jy afgeskryf het,” sê Juffrou van der Lingen streng.
“Ek besef dit nou, Juffrou. Maar Juffrou weet hoe besig ons was met die revue,” probeer Amanda
verduidelik.
Dit klink skielik na ’n lame verskoning in my eie ore. Dan kon ons seker maar net sowel ’n
oopboektoets geskryf het. Have mercy on me, Juffrou!
“Ja, ek weet, en ek weet ons verwag baie van julle, maar julle is nou in die hoërskool en daarom
moet julle leer om prioriteite te stel en julle tyd reg te bestuur. Mens se skoolwerk moet altyd eerste
kom, Amanda.”
“Jammer, Juffrou. Dis net só moeilik om altyd die regte keuses te maak.”
“Ek weet, Amanda,” sê Juffrou van der Lingen terwyl sy haar ’n drukkie gee. “Ek sukkel nou nog
daarmee en ek is al twee keer jou ouderdom! Dit bly ongelukkig tot die dag van ons dood ’n stryd
om te kies tussen reg en verkeerd. Ek dink jy het vandag ’n belangrike les geleer.”
“Ja, ek het, Juffrou.”
Ek sal wraggies nooit in my lewe weer afskryf nie! Miskien moet ek tennis los sodat ek op atletiek en
my skoolwerk kan fokus. Juffrou van der Lingen is reg, ek sal moet leer om prioriteite te stel. Dis net
so embarrassing dat ek dit op dié manier moes agterkom.
Nee
Die res van die periode hoor Amanda nie ’n woord wat Juffrou van der Lingen sê nie. Ek kan dit nie
glo nie! Chanté is dan so slim, hoe kon sy ons laat dop?! Nou gaan ma my hok en ek gaan Lara se
party mis!
“Wie het by wie afgeskryf?” vra Juffrou van der Lingen streng.
Na ’n stilte sê Chanté: “Amanda het by my afgeskryf, juffrou.” “Wel, jy gaan nog steeds dop omdat
jy toegelaat het dat Amanda by jou afskryf, Chanté. Jy kan maar gaan.”
“Ek kan nie glo jy was so oneerlik nie, Amanda. Ek het dit nie van jou verwag nie,” sê Juffrou van der
Lingen streng. “Juffrou verstaan nie! Ons moes die laaste tyd so hard aan die revue werk dat daar nie
tyd was om te leer nie.” Grootmense verstaan ook niks. Hulle het nie die tipe pressure gehad wat ons
deesdae het nie.
“Ek weet ons verwag baie van julle, maar julle is nou in die hoërskool en daarom moet julle leer om
prioriteite te stel en julle tyd reg te bestuur. Mens se skoolwerk moet altyd eerste kom, Amanda.”
Maklik vir jou om te sê, Juffrou. Ons moet tog ook tyd hê om te social! Ons werk al reeds ons alies af!
“Sorry, Juffrou. Kan ek maar gaan, Juffrou?” vra Amanda nors.
“Ja, jy kan maar gaan, Amanda. Ek hoop jy het vandag ’n les geleer.”
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“Ja, Juffrou.”
Gmf! Hoërskool suck! Die onderwysers suck! Die lewe suck! Ek gaan nie my jong lewe waste op die
boeke nie! Ma moet net nie uitvind hiervan nie. Ek sal haar handtekening op juffrou se brief fake.
Chill en dink ’n bietjie…
Hoërskool is ’n groot aanpassing en boonop verstaan jy baie goed nie. Jy verstaan jouself nie eens
aldag nie! Die een dag is jy in die wolke en net die volgende dag onder in ’n put van ellende. Jou
ouers is dom en hulle verstaan jou nie. Jou onderwysers help ook nie juis om die lewe makliker te
maak nie. Julle word oorlaai met skoolwerk. Dis ook nie altyd maklik om by jou maats in te pas nie.
Boonop is die koerante en televisienuus elke dag net vol moord en doodslag. Mens is nêrens meer
veilig nie – nie eens in jou eie huis nie! Kinders kan ook nie meer vryelik in die strate rondloop en
speel nie. Selfs die winkelsentrums is gevaarlik oor bomdreigemente en dwelmsmokkelaars. En dan
is daar die landspolitiek! Daar is baie dinge wat jou bekommerd kan maak. Die lewe is nie altyd ’n
lied nie!
Raak stil, vat jou Bybel en blaai ’n bietjie na die Psalms wanneer jy so voel. Dawid was ’n meester in
vertroue op die Here. Selfs in tye wanneer dit régtig sleg met hom gegaan het, het hy opgekyk na die
Een wat hy altyd kon vertrou. Jy kan die Here vandag nog net soveel vertrou. Hy het nie verander nie
en as jy Rigters lees, sal jy tot die verstommende ontdekking kom dat tye ook nie regtig soveel
verander het nie.
Trefferteks
Jesaja 40:30-31: Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en
val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.
Time out
Skryf die goed waaroor jy stres neer en gee dit nou aan die Here oor.
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Damian sug terwyl hy sy skoenveters vasmaak. Sy skoolskoene is al deurgeloop. Dit maak nie saak
hoe baie politoer hy aansit nie, dit lyk nog steeds oud en afgeleef. Hy sien die kinders by die skool
met Ipads, Blackberry’s en duur klere rondloop, maar sy ma kan elke maand skaars kos koop.
Ma Rosslyn werk dubbelskofte by die Chinese restaurant. Sy lyk twintig jaar ouer as wat sy is. Sy pa is
weg nog voordat hy gebore is. Al waarmee hy haar gelos het, was ’n TV en ’n kind. Niks in Damian se
lewe is maklik nie.
Hy borsel sy tande en kyk in die spieël. Hy sien ’n ou met ’n groot neus wat baie hard werk. Die cool
kinders by die skool sien ’n ou wat nie veel het in die lewe nie. Hulle noem hom ’n “loser”, iemand
wat dit nie gaan maak in die lewe nie. Hulle met hulle Nike-, Adidas- en Billabong-klere...
Soos altyd by die skool is Damian stil en eenkant. Hy is altyd besig om te werk en hy weet hy pas nie
in by die ander kinders nie. Afgesien van Amanda en Tracey het hy nie vriende nie. Hy het nie tyd vir
vriende nie!
By die huis sukkel hy om te konsentreer. Die Aardrykskunde-taak lê soos ’n berg voor hom. Die Burn
Baby Band se kommentaar het seergemaak. Terwyl hy vanmiddag huis toe gestap het, het Ian met sy
nuwe rooi sportmotor stadiger langs hom gery en spottend gesê: “Hoekom kom jy nog skool toe? ’n
Loser soos jy moes al begin till slaan het in Pick n Pay…” Die klomp in die kar het kliphard gelag en
Damian het gewens die aarde sluk hom in.
Hy gaan staan by die kombuisvenster van hul tweeslaapkamerwoonstel. Tussen die skofte by die
koffiewinkel en skool is daar min kans vir vriende en sport, vir die dinge wat vir baie ander kinders
vanselfsprekend is.
Sy ma het hom geleer om ’n joernaal te hou van God se beloftes.
Ja
Wanneer hy af voel, help dit hom om God se beloftes kliphard te lees. Daar is soveel verskillende
beloftes oor verskillende areas van jou lewe. Hy kies om na God se stem te luister en nie dié van
mense nie. Dis nie maklik nie, en dit lyk asof alles in die lewe teen hom tel. Maar hy het op ’n jong
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ouderdom besluit om God ernstig op te neem, dat God sy Pa is, en dat Hy hom nie in die steek sal
laat nie.
Ma Rosslyn het hom geleer dat God deur ’n ander spieël kyk as mense. Hy kyk na die hart. Hy glo
meer in ons as wat ons in onsself glo. Eendag, wanneer hy ouer is, sal hy kan sê dat hy gekies het om
na homself en die wêreld om hom te kyk deur God se oë en nie dié van mense nie.
Damian gaan na sy lys van God se beloftes wat op sy lewe van toepassing is. Hy sluk die knop in sy
keel en lees die verse en bid totdat hy voel hoe die vrede wat alle verstand te bowe gaan hom
oorweldig. Hoe die spottende stemme in sy kop verdof en God se stem bo alles uitstaan.
Damian gaan sit weer by hul kombuistafel om aan sy Aardrykskunde-taak te werk. Teen die muur
hang ’n pragtige geborduurde lap wat sy ma gemaak het. Daarop staan een van sy geliefkoosde
beloftes: “Ek weet wat Ek vir julle beplan sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle
’n toekoms gee, ’n verwagting” (Jeremia 29:11).
Nee
Gewoonlik lees hy dit, maar vandag is hy nie lus nie. Hy voel hoe die moedeloosheid hom oorweldig.
Sê nou hulle is reg? Wat soek hy nog op skool? Sy ma, so goed soos wat sy is en so hard soos wat sy
werk, is steeds vasgevang in die armoede! Dis asof Ian en die laggende stemme hom koggel: “Loser!
Loser!” Hy gooi sy Aardrykskunde-boek eenkant toe. Dit help tog nie! Dis dalk tyd dat ek dit aanvaar.
Ek sal nooit hê wat Ian-hulle het nie. Hierdie lewe is my lot en ek moet dit aanvaar.
Chill en dink ’n bietjie…
In Genesis 3:9 lees ons hoe God vir Adam en Eva vra: “Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is?”
Tot op daardie stadium het hulle sonder enige skaamte of selfbewustheid rondgeloop in die Tuin van
Eden. Toe kies hulle om nie na God se stem te luister nie, maar na die slang s’n. Van daardie oomblik
af was hul skaam en het hul probeer wegkruip. Dieselfde geld vir ons. Na wie luister jy? Luister jy na
God se stem? Na wat Hy van jou sê? Of luister jy na die mense om jou? Die slang het vir Adam en Eva
gejok. Is daar leuens wat jy dalk glo? Die enigste waarheid in ons lewens is God se Woord.
Jesus leer ons in Matteus 4 hoe hy die duiwel en sy leuens teengestaan het. In vers 3 lees ons: “Die
versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: ‘As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood
word.’ Maar Hy antwoord: ‘Daar staan geskrywe: ’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke
woord wat uit die mond van God kom.’”
Elke keer wanneer jy met negatiewe gedagtes oor jouself aangeval word, moet jy dit vervang met
die waarheid van wat God van jou dink. Jou Pappa in die hemel is lief vir jou, sy kind!
Trefferteks
Psalm 139:15-16: U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof,
want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien
nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore
was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u
gedagtes vir my, o God, hoe magtig is hulle almal!
Time out
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Dink aan eienskappe van jouself waarvan jy hou. Dink ook aan dié eienskappe van jouself waarmee
jy minder tevrede is en vra God om jou te help om te verander wat jy kan en die res te aanvaar.

Amanda kom opgewonde by die huis. Sy vertel dadelik vir haar ma van die beplande toer aan die
einde van die jaar.
“Mamma, ek weet dit is verskriklik baie geld, maar ek wil so graag gaan. Die Graad 8’s gaan
Botswana toe en ek MOET gaan. Dit gaan awesome wees! Juffrou Erika gaan saam op die toer!”
Haar Ma kyk na die inligtingsbrief en haar oë rek toe sy die bedrag sien. “Ek het nie hierdie tipe geld
vir ’n toer nie, Amanda.”
“Dan sal ek vir pa vra of hy nie kan betaal nie,” sê Amanda opgewonde.
“Ek weet nie of dit so ’n goeie idee is nie, my kind,” sê Marissa Verwey huiwerig.
Amanda lig haar ken uitdagend terwyl sy antwoord: “En hoekom nie? Ek is seker pappa sal betaal. Ek
bel hom sommer nou.”
Haar pa klink moeg, maar toe hy hoor dit is sy, helder sy stem sommer op. Opgewonde vertel sy hom
van die toer.
“Rustig, my kind, rustig.” sê hy. “Hoeveel kos die toer?”
“Dis net R3 000, pappa!”
Daar is ’n oomblik van stilte voordat hy vra: “En wat van sakgeld?”
“Juffrou Erika het gesê ons moet elkeen so R1 000 vat vir sakgeld.”
Weer huiwer hy voordat hy vra: “En wat van klere? Het jy genoeg klere vir die toer?”
Amanda is nou behoorlik opgewonde en vat die gaping. “Wel, ek hét eintlik nuwe klere nodig en
gemaklike stapskoene, want ons gaan baie stap. Ek het juis Saterdag ’n paar Hi-Tec stapstewels by
die Mall gesien. Hulle kos net R700.”
“So, eintlik gaan die toer ten minste R5 000 kos?” vra haar pa.
“Ja, seker” antwoord Amanda huiwerig.
“Nee, my kind, ek sou baie graag wou, maar ek kan dit regtig nie nou bekostig nie,” antwoord haar
pa.
Amanda is só afgehaal dat sy skaars haar teleurstelling kan bedek. “O, okay.”
Na ’n oomblik se stilte sit sy die foon neer. Sy hoor haar pa sê: “Amanda, wag!” maar sy maak of sy
dit nie hoor nie.
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Verwese draai sy om en stap kamer toe. My arme kind, my hart breek vir jou, dink Marissa Verwey
magteloos. Sy stap agter Amanda aan kamer toe en klop saggies aan haar kamerdeur. Amanda lê op
haar bed en huil. Haar ma gaan sit by haar op die bed.
“My kind, ek weet jy is baie teleurgesteld,” begin sy, maar voordat sy verder kan praat, skree
Amanda: “Gaan weg! Los my net uit! Ek háát julle!”
“Amanda...” begin haar ma weer, maar Amanda skree net harder: “Ek háát julle! LOS MY UIT!”
Die telefoon lui en na ’n klein rukkie klop haar ma weer aan haar deur. “Amanda, pappa wil met jou
praat.”
Amanda staan op, sluit haar kamerdeur en sit haar Jack Parrow-CD kliphard aan.
Ja
Die volgende oggend is Amanda oor haar ergste woede, maar sy is nog steeds dikmond.
“Amanda, sal jy asseblief jou pa terugbel? Ek weet jy is baie teleurgesteld, maar Pappa kan régtig nie
nou R5 000 bekostig nie,” probeer haar ma verduidelik.
“Whatever,” sê Amanda sonder om op te kyk.
“Amanda Verwey, jou pa bly nog steeds jou pa en jy behoort hom te respekteer,” sê haar ma kwaai.
“Onthou, die Bybel sê duidelik dat kinders hul ouers moet eer.”
Amanda antwoord nie, maar sy voel tog ’n bietjie skuldig. Miskien sal ek hom vanaand terugbel, ek is
tog nie nou op my nugtermaag lus om daaroor te praat nie. Ek moet eers by die skool gaan
verduidelik hoekom ek nie op die toer kan gaan nie. Die enigste troos wat ek het, is dat Tracey seker
ook nie kan gaan nie.
Toe sy van die skool af kom, is haar gemoed heelwat beter, want daar is toe ’n hele paar kinders wat
ook nie op die toer kan gaan nie. Toe sy die woonstel se deur oopsluit, lui haar selfoon in haar
baadjiesak.
Haastig sit sy haar tas neer toe sy sien dis haar pa.
“Hallo, Pappa.”
“Hallo, my kind. Hoe gaan dit vandag?”
“Ag, dit gaan beter dankie.”
Na ’n oomblik se stilte sê haar pa. “Amanda, ek is régtig jammer dat ek nie vir die toer kan betaal nie.
Ek het gister gehoor dat ek aan die einde van die maand nie meer ’n werk het nie. Die maatskappy
moes personeel verminder. Ek wou jou nie eintlik gesê het voordat ek nie ander werk gekry het nie,
maar nou moet ek. Dís waarom ek nie nou vir jou toer kan betaal nie. Ek weet nie hoe gou ek ander
werk gaan kry nie.”
Amanda is stom geslaan. Sy trek haar asem diep in voordat sy antwoord: “Pappa, ek só jammer! Ek
het nie geweet nie... Ek is jammer dat ek so selfsugtig was. Daar is in elk geval ’n paar ander kinders
wat ook nie kan gaan nie.”
“Ek is bly jy verstaan en jy voel beter, my kind. Ek is baie lief vir jou.”
“Ek is lief vir Pappa ook. En, Pappa...”
“Ja?”
“Ek is jammer ek het die telefoon in Pappa se oor neergesit.”
“Dis oukei, my kind. Ek weet jy was baie teleurgesteld.”
Nee
Die volgende oggend sit Amanda dikmond aan tafel.
“Amanda, sal jy asseblief jou pa terugbel? Ek weet jy is baie teleurgesteld, maar pappa kan régtig nie
nou R5 000 bekostig nie,” probeer haar ma verduidelik.
“Whatever,” sê Amanda sonder om op te kyk.
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“Amanda Verwey, jou pa bly nog steeds jou pa en jy behoort hom te respekteer,” sê haar ma kwaai.
“Onthou, die Bybel sê...”
Voordat sy ’n verdere woord kan uitkry, ontplof Amanda.
“Ag ma, moet tog asseblief net nie weer met die Bybel begin nie!” Ek is fed up om alewig te hoor die
Bybel sê sus en die Bybel sê so. Who cares wat die Bybel sê, dis flippen duisende jare gelede geskryf.
Buitendien, met al die jare wat ek Sondagskool móés bywoon, weet ek al wat die Bybel sê oor respek
vir jou ouers. Pa verdien nie my respek nie! Hy het geld vir sy blonde bimbo, maar hy het nie geld vir
my nie! Maak nie saak wát die Bybel sê nie!
Amanda bly dikbek. Die lewe is só onregverdig! Natuurlik het Barbara en Chanté se pappies dadelik
hulle toergeld betaal. Hulle is so lucky! Die lewe suck!
Haar pa bel elke dag, maar sy druk die selfoon dood as sy sien dis hy. Wanneer hy op die huisfoon
bel, weier sy botweg om met hom te praat as haar ma haar roep.
Chill en dink ’n bietjie…
Het jy al ooit gesien hoe gooi tweejariges ’n vloermoer as hulle nie hulle sin kry nie? Dit is inherent
deel van ons om teen gesag te rebelleer, en des te meer wanneer ons voel ons word onregverdig
behandel. Maar of ons daarvan hou of nie, God het gesag ingestel (met baie goeie rede) en Hy eis
dat ons ons aan gesag sal onderwerp.
Hy eis ook dat ons ons ouers en ander mense in gesagsposisies moet respekteer. Noag se verhaal is
’n goeie voorbeeld hiervan. Noag was gehoorsaam aan die Here en het naby aan Hom geleef. Toe
die Here aan hom die opdrag gee om ’n ark te bou, het hy dit gedoen, al het die mense vir hom
gelag. Toe die aarde oorstroom, is Noag en sy gesin gered deur sy gehoorsaamheid. Nadat hulle uit
die ark gekom het, het Noag ’n wingerd geplant. Ongelukkig het hy een aand te veel van sy wyn
gedrink en dronk geword. Toe hy kaal in sy tent lê, het sy jongstge seun Gam dit gesien en vir sy
twee broers gaan oorvertel. Die broers het respek teenoor hul pa betoon deur agteruit te loop en sy
kaal lyf toe te maak. Toe Noag uit sy roes wakker word, het hy Gam vervloek en Sem en Jafet geseën
vir wat hulle gedoen het.
Die Here is regverdig en daarom het mense wat gesag uitoefen en mense wat aan gesag onderworpe
is, almal sekere verantwoordelikhede. Paulus verduidelik in Kolossense 3:20 hoe gesag werk. Kinders
moet ouers gehoorsaam; ouers, weer, mag nie afbrekend teenoor hul kinders wees nie, en hulle
mag nie gedurig by hulle kinders fout soek sodat hulle moedeloos word nie.
Tussen hakies, jy vind waarskynlik dat jou ouers deesdae baie irriterend is. Dit is asof julle op
verskillende planete woon – hulle verstaan jou glad nie! Jy kan nie dink dat die Here van jou kan
verwag dat jy hulle altyd moet eer en respekteer nie – hulle is dan so absoluut dom en simpel!
Maar weet jy wat? Jy gaan nog vir ’n paar jaar lank so voel – dis ’n normale deel van grootword! Dan,
op ’n dag, gaan jy besef hulle is nie meer so vreeslik simpel nie en dat jy selfs hulle raad kan vra. Die
kans is goed dat jy en jou ouers nog beste vriende gaan raak – dis ondenkbaar, né!
Trefferteks
Efesiërs 6:1-3: Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van
God vereis. “Eer jou vader en jou moeder” is ‘n belangrike gebod. En daar is nog ‘n belofte by: “sodat
dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”
Time out
Dink aan maniere hoe jy vir jou ouers gaan wys dat jy hulle respekteer. Skryf dit neer.
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Die jaar vlieg verby en soos volbloedtieners geniet Amanda en Tracey die hoërskoollewe voluit.
Ja
Amanda en Tracey gaan gewoonlik Vrydagaande na die jeugbyeenkoms by Tracey se kerk. Hulle het
baie vriende daar gemaak en hulle kuier lekker saam. Tracey sing in die musiekgroep en hulle oefen
ook gewoonlik Vrydagaande. Die res van die kinders kuier rondom die pooltafel, speel tafeltennis,
veerpyltjies, of kyk DVD’s. Vir dié wat sommer net oor ’n koppie koffie wil sit en gesels, is daar
gemaklike rusbanke. Dis natuurlik ’n bonus vir Amanda dat Retief ook daar is.
Sy is net besig om vir haar ’n koppie koffie te skink, toe Retief langs haar kom staan.
“Ek het iets spesiaals vir jou,” sê hy.
Sy sien dat hy ’n rooi roos vashou en sy bloos. “’n Geskenk vir my?”
Sy probeer haar opgewondenheid wegsteek, maar sy kan nie haar oë wegskeur van sy bloues nie.
“’n Roos, spesiaal vir jou, Amanda” sê hy terwyl hy die pragtigste rooi roos vir haar gee.
“Dis beautiful, Retief! Baie dankie,” fluister sy hees.
“Nie so beautiful soos jy ….” maar voor hy sy sin kan voltooi, roep Tracey, wat klaar geoefen het,
haar om te gaan tafeltennis speel.
Die jong klomp kuier soos gewoonlik baie lekker. Retief bied aan om die twee blokke saam met haar
huis toe te stap en maak soos ’n regte heer die voordeur vir haar oop.
“Ek sou jou graag vir koffie wou nooi, maar my ma werk nagdiens,” sê Amanda skaam.
Hy huiwer ’n oomblik voor hy antwoord. “Dis oukei, ek moet in elk geval by die huis kom.” Hy gee
haar ’n ligte soen op die mond. Dit voel vir Amanda of daar ’n duisend vlinders in haar maag
rondvlieg.
Toe sy in die bed lê, dink sy: Moes ek hom ingenooi het? Wat sou dan gebeur het? Nee, dis beter dat
ek hom nie ingenooi het nie. Wow! Ons eerste soen!
Sy raak met ’n glimlag om haar mondhoeke en die mooiste rooi roos in ’n vaas op haar bedkassie aan
die slaap.
Nee
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Dis Saterdagaand en Amanda en Anel maak hulle reg vir ’n aand se clubbing. Ian kom hulle nou-nou
optel.
Amanda onthou nog die eerste keer toe sy saam met Jean, Chanté en Anel by ’n klub ingegaan het.
Ek was só op my senuwees, want as hulle my ID gevra het of my gevang het dat ek drink, was ek in
groot moeilikheid. Gelukkig is Anel so goed met grimering en as ek haar sexy klere leen, lyk ek ouer
as agtien. Ek is mal oor die aandag wat ek by die klub kry. Na ’n paar drankies raak ek vol moed en
vergeet ek van Pa en van alles.
By die klub is daar kort voor lank ’n paar mans by hulle. Sy en Anel moet baie sexy lyk! ’n Sexy ou
kom sit langs haar en bied aan om vir haar ’n drankie te koop.
Ek wens ek kan onthou wat hy gesê het. Is sy naam Frank of Ferdi? Ek kan nie onthou nie. Whatever.
Hy lyk of hy van my hou. Ek dink hy’s nogal cute, watse skade kan nog ’n drankie doen?
Die aand eindig met ’n vuurwarm vryery in sy kar. Hy oorskry grense en doen dinge wat sy niemand
vantevore toegelaat het nie. Sy is dronk, maar sy onthou darem dat sy nie seks wil hê nie. Hul
huishulp, Lucy, het vigs en sy weet dat dit dodelik is. Sy laat hierdie Frank of Ferdi baie dinge toe,
maar keer hom net betyds voordat hulle seks het.
Sy kom daardie oggend eers drie-uur by die huis aan. Haar bed draai toe sy gaan lê. Ek kan nie
onthou of ek my telefoonnommer vir hom gegee het nie. Miskien bel hy môre.
Oeps!
By die klub is daar kort voor lank ’n paar mans by hulle. Sy en Anel moet baie sexy lyk! ’n Sexy ou
kom sit langs haar en bied aan om vir haar ’n drankie te koop.
Skielik tref dit haar dat sy besig is om een van die “goedkoop” meisies te raak waarvan haar Ma altyd
praat. Ma sê ouens praat van die goedkoop meisies in die kleedkamers, hulle brag onder mekaar wie
haar kon kry. Die Frank of Ferdi wil natuurlik ook gaan brag dat hy my gekry het!
Dis asof sy haarself nugter geskrik het met die gedagte. “Weet jy wat Frank, Ferdi, wat jou naam
ookal is? Ek wil nie ’n drankie hê nie. In fact, ek wil niks van jou of enige ou hier hê nie.”
Ek weet wat ek moet doen terwyl ek nog enigsins ’n naam het. Ek moet nóú huis toe gaan. Ma werk
weer. Vandat Pa ons gelos het, werk Ma heeltyd.
Anel is dronk en sy flirt nou met ’n universiteitsou. Skielik onthou Amanda dat juffrou Erika haar
selnommer vir haar gegee het as sy hulp nodig het of net wil gesels. Wel, ek hét nou hulp nodig.
Half deur die slaap antwoord juffrou Erika haar foon. Die musiek doef doef in die agtergrond terwyl
sy met juffrou Erika praat.
“Juffrou Erika, dis ek, Amanda, ek is vreeslik jammer om so laat te pla.”
Sy wou nie, maar skielik begin sy huil.
“Wat’s fout Amanda?” vra juffrou Erika besorg.
Ek moes nooit met atletiek opgehou het nie. Ek wou eerder jol en naweke na clubs toe gaan as om
atletiekbyeenkomste by te woon, maar ek sien nou die ouens dink ek is goedkoop … en dis net my eie
skuld.
“Juffrou, ek is by ’n klub en ek wil huis toe gaan maar het nie ’n lift terug nie. Ek wil nie meer hier
wees nie.” “Verduidelik vir my waar die klub is, Amanda. Bly net daar, ek kom jou haal.”
Chill en dink ’n bietjie…
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Sjoe, die dinge op televisie en in tydskrifte kan ’n Christen soms baie deurmekaar maak. Dis asof alles
deesdae op een of ander manier op seks gefokus is. Baie van die meeste modes help ’n vrou om haar
bates te beklemtoon sodat sy die boodskap uitstuur: Hier is ek, vat my! Die sepies wek die indruk dat
dit oukei is om rond te slaap en dat dit normaal is vir ’n meisie en haar kêrel om saam te slaap.
Dit is asof seks net oor die oomblik se liggaamlike plesier gaan. God het dit egter bestem dat seks
binne die huwelik iets moois sal wees wat ’n man en ’n vrou lewenslank saambind en waardeur
kinders verwek sal word wat in ’n stabiele, liefdevolle omgewing kan grootword.
God het nie bedoel dat seks soos kitskos – iets wat jy gou-gou gaan kry as jy lus voel – moet wees
nie. Die Engelse uitdrukking “to make love” is eintlik baie, baie misleidend. Liefde, ware, opregte
liefde, gaan oor baie meer as seks! As jy seks het elke keer as jy verlief is, is die kans baie goed dat jy
al by ’n hele paar mense geslaap het voordat jy die dag trou!
Daarom is dit wys om nie by ernstige verhoudings betrokke te raak as jy ’n tiener is nie. Besluit om
situasies en plekke te vermy waarin julle in die versoeking kan kom om dinge te doen waaroor julle
later spyt gaan wees. As jy in ’n verhouding is, moet jy met jou maat gesels sodat julle saam ’n
besluit kan neem.
Liefde gaan oor BAIE meer as net ’n fisiese verhouding en as ’n ou opreg is in sy liefde vir ’n meisie,
sal hy nie die oeroue truuk probeer van “As jy vir my lief is, sal jy by my slaap” nie.
Liefde word gebou op vriendskap, nie op vry nie! Goeie vriende respekteer mekaar te veel om
mekaar te misbruik!
Wanneer jy by iemand slaap, verbind jy jouself emosioneel aan hom of haar (The Message
verduidelik dit mooi in 1 Korintiërs 6: “There is more to sex than mere skin on skin. Sex is as much
spiritual mystery as physical fact. As written in Scripture, ‘The two become one.’”)
Daarom sny dit diep as die persoon aan wie jy jouself gegee het, op ’n dag eenvoudig uit jou lewe
stap. Beskerm jouself fisies en emosioneel deur te wag tot jy jou aan jou huweliksmaat gee.
Verbintenis is net so ’n belangrike deel van die liefde as die seksdaad.
Eendag, wanneer jy getroud is, gaan jy God se seën ervaar en ontdek hoe spesiaal seks in die konteks
van die huwelik is. Afgesien daarvan dat God nie wil hê ons moet seks buite die huwelik hê nie, is
vigs ’n baie belangrike rede hoekom jy nie moet rondslaap nie. Jy kan doodgaan daarvan!
Baie advertensieveldtogte moedig veilige seks aan, maar onthou, ’n kondoom beskerm jou net teen
vigs. Dit beskerm nie jou hart nie! Rick Melheim het gesê: “Daar sal nooit so iets soos veilige seks
wees voordat hulle ’n kondoom ontwikkel wat jou hart kan beskerm nie.”
Trefferteks
1 Petrus 1:14 en 15: As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeertes
wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig
is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.
Time out
Maak vandag ’n belofte aan jouself dat jy nie seks buite die huwelik sal hê nie, omdat jy weet dat dit
nie deel van God se bedoeling met seks is nie. Vra Hom om jou te help om hierdie belofte gestand te
doen. In tye wanneer jy swak is, moet jy onthou om weer en weer vir God te vra om jou daarmee te
help. Skryf die datum waarop jy hierdie belofte maak, neer.
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“Ek kan nou nie meer wag tot die naweek nie” sê Ian vir Heini toe hulle na skool in sy motor klim.
Hulle leef deesdae vir naweke, want dan word daar hard partytjie gehou. Vir Ian het alles nog net
maklik gekom in die lewe. Hy ken nie die woord “werk” nie. Sy ouers het van kleinsaf vir hom en Lara
net die beste en die duurste klere en speelgoed gegee.
Die ou toppie dink ek weet nie van sy skelmpie by wie hy kuier wanneer hy op sy so-called business
trips gaan nie. Ma en pa se huwelik is ’n joke. Dit was nog altyd! Ek kan nie onthou wanneer laas ons
as gesin iets saam gedoen het nie. Gmf, dit is g’n wonder hulle probeer ons die heeltyd omkoop nie.
“Ek het kokaïen vir ons gereël vir Saterdag,” onderbreek Heini sy gedagtes.
“Cool, dude!” sê Ian. Hy vang homself deur die week dat hy nie kan wag tot sy volgende fix nie. Hy
het begin rook en drink toe hy in Graad 8 was. Sy vriende was altyd ’n bietjie ouer as hy. Dagga het in
Graad 9 bygekom en van toe af het hy en sy vriende met verskillende tipes dwelms begin
eksperimenteer. Die partytjies raak al hoe rowwer. En die meisies is natuurlik mal oor die ouens in
die Burn Baby Band.
Ian glimlag. Sy suster se vriendinne gebruik haar om by hom uit te kom. Hy sien hoe hulle om hom
draai wanneer hulle by haar kuier. Hy steek ’n sigaret aan en gooi die as by die motorvenster uit.
“Kom ons gaan drink ’n bier, dan warm ons so bietjie op voor die naweek,” stel hy voor.
Saterdagaand drink die lede van die Burn Baby Band eers ’n paar biere by Ian en Lara se huis voordat
hulle klub toe gaan. Die ouens het besluit dis ’n “boys’ night” en Lara is dikmond daaroor.
“Chill, Sus! Hoekom moet julle altyd saam met ons wees om fun te hê?” vra Ian en maak nog ’n bier
vir hom oop.
“Whatever!” wip Lara haar.
“Whahahahahaha” lag Heini koggelend, en Lara besluit om te gaan kyk wat Anel doen. Haar broerhulle is duidelik vanaand op hul eie missie.
Toe sy weg is, sê Jean: “Ouens, ek kan nie wag vir ons party vanaand nie! Watse verrassing het julle
vir ons gereël?” Heini haal ’n blikkie Coke uit om by sy whiskey te gooi en wys na die Coke teken.
“Lees tussen die lyne,” antwoord hy en die klomp bars uit van die lag.
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By die klub gaan dit jolig. Later sit hulle in ’n hoek en kokaïen snuif toe die polisie skielik instorm.
Hulle vang Ian met die strooitjie, besig om te snuif. ’n Polisieman gryp hom aan die arm en pluk hom
orent.
“Wat doen jy, ou?” skree hy.
“My pa is die beste prokureur in die land!”
“Ek dink nie dít gaan jou baie help nie, ou. Kom, dis afkoeltyd in die tjoekie vir jou,” antwoord die
polisieman emosieloos. Ian se kop werk oortyd. Tronk toe! Wat sal sy ma sê? Waar is sy vriende? Hy
sien hulle nêrens toe hy agterin die vangwa gegooi word nie. “Dis so humiliating!” dink hy.
By die polisiestasie kan hy een oproep maak. Sy pa antwoord sy selfoon deur die slaap.
“Pa, ek is in die moeilikheid,” sê Ian.
“Waar is jy?” Stiaan Cronje is nou wawyd wakker.
“By die polisiestasie Pa, hulle gaan my toesluit.”
“Ek hoop hulle gooi die sleutel weg!” antwoord Stiaan woedend.
“Pa, asseblief, ek kan nie hier bly nie!” Ian is nou desperaat.
“Hoeveel is jou borgtog dat ek jou kan kom haal?” vra sy pa tot sy verligting.
“Dankie, Pa,” antwoord Ian baie verlig voordat hulle hom weglei na die sel.
Ja
In die sel sit hy alleen met sy eie gedagtes. Is dít wat ek uit die lewe wil hê? Die tjoekie! dink hy
skaam. Ian voel verlore en alleen. Sy pelle het hom lelik gedrop.
Dís nou vir jou vriende! Waar is hulle noudat ek hulle nodig het? Die lewe is nie fair nie! Jou vriende
gebruik jou net. Ma en pa se lewens is só besig; húlle het nooit tyd vir my nie en gee buitendien nie
regtig om nie. Ek wonder of daar iémand in die hele wye wêreld is wat régtig vir my, Ian Cronjé,
omgee…. Miskien net die Here, ás Hy regtig bestaan!
Nee
Gelukkig is hy alleen in die sel! Sy brawade kom weer terug. Almal gaan dink ek is so cool. Ek is die
eerste ou wat kan sê ek was al in die tjoekie. Ons sal volgende naweek na ’n ander club moet gaan,
but I’ll be back. As ek die ou kry wat op ons gesplit het... Die ou toppie sal gou afkoel. Gelukkig het hy
contacts in die regte plekke wat die aanklag sal squash.
Volgende naweek party ons weer!
Chill en dink ’n bietjie...
Jeremy se verhaal laat mens dink...
Jeremy van Wyk is in die Kaap gebore as jongste van vier kinders. Sy kinderjare was nie maklik nie. Al
sy maats het gerook, gedrink en dwelmmiddels gebruik. Op 13 het hy ook begin rook, want hy het
gevoel dit sal hom by die groep laat inpas; iets wat vir hom baie belangrik was. Kort daarna het hulle
hul eerste paar biere gekoop en op 15 het hy sy eerste joint gerook. “Wanneer ek dwelms gebruik
het, het ek anders gevoel en die hele wêreld het sommer beter gelyk. Dit het my laat wegkom van
my moeilike lewe,” onthou hy.
“Ek is vroeg uit die skool uit, en al wat vir my belangrik was, was om deel van die groep te wees. Ek
het ‘n klomp verkeerde goed gedoen om my vriende se goedkeuring te kry. Dit het
egter erge gevolge gehad en ek het twee keer selfmoord probeer pleeg.”
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“Die beste besluit wat ek ooit geneem het, was om my lewe vir die Here te gee. God is nie ‘n fantasie
nie. Hy is real. Hy is die Skepper en die Bron van alle dinge. Hy is ook dié Geneser. Deur die wonde
wat Jesus opgedoen het toe hy geslaan en gekruisig is, het genesing vir my innerlike wonde gekom.
Dit was ‘n pynlike proses om van my dwelmafhanklikheid genees te word, maar die Here het my
lewe omgedraai. God het my ook van depressie genees.”
Jeremy is ‘n voormalige joernalis en vandag is hy ‘n omroeper by ‘n Christelike radiostasie.
“Ek het geleer dat een slegte keuse op ‘n ander bou. ‘n Jongmens se lewe word gebou uit klein
keuses (reg of verkeerd) wat jy elke dag maak. Nét JY kan verantwoordelikheid neem vir jou eie
dade. Jy kan niemand anders blameer nie. Onthou, daar is altyd geleentheid en tyd om ‘n verkeerde
lewe om te draai. God se hart is vol liefde, nie veroordeling…. maar dit is en bly JOU keuse.”
Trefferteks

Spreuke 28:13: Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en
daarvan afsien, sal genade ontvang.
Time out
Dink wyd en maak ’n lysie van alle stowwe waarvan jy weet wat skadelik is vir jou liggaam.
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“Oh my word, ek kan nie glo Chanté het vir haar ’n tongring gekry nie. Dis só common! Maar mens
kan dit seker van haar verwag,” sê Barbara vir Tracey en Amanda. Meneer Smit is uit die klas uit en
die kinders gesels saggies onder mekaar. As hulle raserig is as ou Smittie terugkom, is daar
moeilikheid!
“Ons moet haar maar op ons gebedslys sit,” sug Tracey. “Nie dat ek dink dit sal help nie; toe ek
laasweek vir haar ons weeklikse Bybelvers gee het sy in my gesig gelag en die papier opgefrommel.
Julle, ons móét meer kinders kry om pouses saam te bid.”
Drie rye van hulle af vloek Francois en lag vir ’n storie wat Stephan vertel. Barbara se kop ruk op toe
sy die vloekwoord hoor. Soos ’n pyl uit ’n boog skiet sy op Francois af.
“Hei, jy mag nie vloek nie!” snou sy hom vingerwysend toe.
“En van wanneer af is jy aangestel as die morele waghond van die graad?” vra Francois smalend.
“Dink jy omdat jy as hoof-skynheilige gekies is, jy vir almal kan sê wat hulle mag en wat hulle nie mag
doen nie? Voordat jy twee maande gelede by daai bidgroepie van julle aangesluit het, het jy self
maar lekker gevloek.”
“Ja, wel, ek doen nie meer nie!” blits Barbara terug. Haar oë word skrefies. “As dit nie vir ons gebede
was nie, weet ek nie wát van hierdie skool sou geword het nie,” voeg sy snedig by.
“Ag, asseblief!” Francois rol sy oë. “Julle bid pouses en deel heeldag Bybelverse uit. Pleks julle eerder
self doen wat julle vir die ander preek. Ek het gister gehoor hoe skinder julle ou drietjies oor Damian
wat nie op julle komitee verkies is nie.” Hy beduie na Amanda en Tracey.
“Wat my betref, kan julle veel eerder iets usefuls doen soos om broodjies vir honger straatmense te
maak, as om die heeldag hier rond te loop met jul skynheilige gesigte en vir almal te wil bid en
preek.”
Hy draai doelbewus sy rug op Barbara en gaan aan met sy gesprek met Stephan.
Vies stap Barbara terug na haar bank toe. “Hy moet maar in die hel brand,” sê sy venynig toe sy in
haar bank neersak.
Ja
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“Hey dudes, ek dink Francois het dalk ’n punt beet. Retief en Johan het ook nou die dag gesê dit lyk
of ons met die Bybel geslaan is. Hulle sê dit voel of ons die Bybel in almal se kele probeer afdruk,” sê
Amanda.
Tracey kyk onseker na Barbara, maar lig dan haar ken. “Miskien moet ons Damian op ons komitee
koöpteer as ’n ekstra lid. Hy het my nou die dag vertel van ’n baie arm skool naby sy huis. Hy sê baie
van daai kinders kry net een maaltyd per dag. Miskien kan ons ’n projek begin sodat ons vir hulle
broodjies maak. Dink net, as elke kind in ons skool elke dag ’n ekstra broodjie kan bring kan ons vir al
die kinders in daardie skool ook ’n broodjie gee,” waag sy dit.
“Ja, maar hoe sal ons die broodjies by hulle kry?” vra Barbara. Dit is duidelik dat sy nie baie
opgewonde is oor dié projek nie.
“Ek is seker daar is van die ma’s wat nie werk nie wat bereid sal wees om die broodjies hier te kom
oplaai en dit na daardie skool toe te neem,” sê Amanda.
“Ja, ons kan ’n rooster opstel sodat hulle net een keer ’n kwartaal ’n rybeurt kry. Ek is séker dit kan
werk,” sê Tracey, nou duidelik opgewonde.
Barbara is nog nie oortuig nie. “Ek weet darem nie. Hoe dink julle gaan ons elke kind in die skool kry
om ’n ekstra broodjie te bring as ons skaars tien kinders kan kry om pouses saam te bid?” vra sy.
“Maar dit is juis die punt! As ons actually iets dóén sal meer kinders ons ernstig opneem. GodsKids
kan die projek begin en dit dryf. Al is dit aanvanklik net ’n kwart van die skool wat broodjies bring,
kan dit groei totdat die meeste van die kinders elkeen ’n broodjie bring. Ons sal seker nooit almal
oorreed kry om ’n broodjie te bring nie, maar dit maak nie saak nie want ek dink daardie skool is
bietjie kleiner as ons s’n,” verduidelik Amanda.
“Ek stem saam met Amanda,” sê Tracey. “Hier is actually baie kinders in die skool wat gelowig is
maar nie, soos Retief sê, met die Bybel geslaan is nie. En ek vermoed hier is ook ’n klomp kinders wat
nie uitgesproke Christene is nie, maar wat graag iets goeds wil doen en ons daarom sal help met die
broodjie projek.”
“Barbara, ek dink ons moet veel eerder probeer om self ons geloof uit te leef as om dit heeldag in
die ander kinders se kele af te druk. As ons self nie skinder nie, nie vloek nie, nie drink nie, nie
rondslaap nie en altyd met almal vriendelik is sal hulle mos deur ons voorbeeld kan sien hoe kinders
van God leef. Dan hoef ons mos nie vir hulle te preek nie,” sê Amanda prontuit.
Barbara kan sien sy is in die minderheid en daarom gee sy teësinnig toe. “Dis goed en wel,” sê sy
“maar ons sal eers die ander komiteelede se goedkeuring moet kry.”
“Ek is seker dit sal nie ’n probleem wees nie,” sê Amanda, nou baie opgewonde.
Nee
“Toemaar, Barbara, ons sal hom ook op ons gebedslysie sit. Soos ek sê; ons móét meer kinders kry
om te bid vir die skool. Dis maar goed jy is tot voorsitter van GodsKids verkies want niemand is so
ernstig oor gebed soos jy nie,” troos Tracey haar.
“Ons moet pouse besluit watter Bybelvers ons hierdie week gaan uitdeel. Juffrou Saaiman het gesê
ons kan maar die skool se snymasjiengebruik,” gaan Barbara aan asof die insident met Francois glad
nie gebeur het nie.
“Dankie tog!” sê Tracey. “Nou hoef ons nie meer ’n hele middag te sit en knip tot dit voel of my
vingers wil afbreek nie!”
Chill en dink ’n bietjie…
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Christene wat prekerig is, kan baie mense om hulle afsit, al bedoel hulle dit goed. As prekerige
Christene iets doen wat teenstrydig is met Christenskap (selfs iets “kleins” soos skinder), maak hulle
mense negatief oor Christen-wees.
Daar word vertel dat iemand eendag ’n evangelis na ’n ver land gestuur het met die opdrag om die
mense daar te evangeliseer. Hy het gesê: “Gaan en vertel die mense van Jesus. As dit werklik nie
anders kan nie, gebruik dan woorde.” Daarmee het hy eintlik gesê dat die evangelis sy geloof tussen
die vreemde mense moet gaan uitleef eerder as om te gaan preek.
Dade is baie meer geloofwaardig as woorde. As jy nie Jesus se twee grootste gebooie, naamlik liefde
teenoor God en liefde teenoor ander mense, opreg uitleef nie, gaan mense jou geloof (en daarmee
saam die Christelike geloof in die geheel) in twyfel trek. Jy kan so gereeld bid, kerk toe gaan, Bybel
lees en preek as wat jy wil, maar as jy nie liefde betoon nie, gaan niemand glo dat jy regtig ’n kind
van God is nie.
Trefferteks
1 Johannes 3:18: Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met
die daad bewys word, en dan in opregtheid.
Time out
Maak ’n lys van goed in jou eie omgewing wat jou skool se Chirstenvereniging kan doen om ’n
daadwerklike verskil te maak in ander mense se lewens.

Amanda is doodmoeg en haar maag pyn van die honger. Met ’n sug gooi sy haar rugsak op die vloer
en val op die bank neer.
My kop is seer van al die Algebra. Dit is Grieks! Ek weet nie hoe ek volgende week se eksamen gaan
deurkom nie. Ek wens Pappa was nog hier, want hy is goed in Wiskunde. Hy het my altyd gehelp
voordat hy uitgetrek het.
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Sy staan op en gaan haal vir haar ’n stuk oorskiet-pizza uit die yskas. Deesdae lewe sy omtrent van
oorskiet-pizza! Sy sluk ’n hoofpynpil met ’n glas lemoensap weg voordat sy die pizza eet. Toe sy haar
bord en glas in die wasbak neersit, vang haar oog die hopie pos wat op die tafel lê.
Mamma het seker pos uitgehaal voordat sy werk toe is. Miskien het die Huisgenoot al gekom. Sy
blaai deur die pos en is verras toe sy sien daar is ’n koevert vir haar. Snaaks, dit lyk soos Pappa se
handskrif!
Sy skeur dit vinnig oop en kan haar oë nie glo toe sy ’n troukaartjie uithaal nie. Sy raak aan die bewe;
dit voel of iemand ’n emmer yskoue water oor haar gegooi het. Onder die amptelike drukwerk het
haar pa in sy eie handskrif geskryf: “Ek en Magda sal bly wees as jy ons strooimeisie sal wees.”
Amanda se mond hang oop van ongeloof. Haar pa en Magda gaan trou!
Ja
Dit voel vir Amanda asof sy skaars kan asemhaal. Pappa en Magda gaan trou! Ek kan dit nie glo nie!
Sy sak weer op die bank neer en huil tot sy nie meer uit haar oë kan sien nie.
Toe sit en kyk sy na die troukaartjie. Ek mis Pappa só verskriklik baie. Ek veronderstel daar is nie ’n
kans dat hy weer sal terugkom huis toe nie. Wat anders kan ek doen as om dit te aanvaar? Pappa lyk
so gelukkig saam met Magda, so ánders as wat hy die laaste jaar in die huis gelyk het.
Sy staan op en gaan haal ’n skryfblok uit haar ma se laai. Sy skryf vir haar pa en Magda ’n brief:
“Liewe Pappa en Magda, baie dankie vir die uitnodiging. Ek sal met graagte julle strooimeisie wees.
Liefde, Amanda.”
’n Traan drup op haar skoot toe sy die brief toeplak en haar pa se naam en sy werksadres daarop
skryf. Miskien sal pappa en Magda my nooi om by hulle te gaan kuier as hulle getroud is. Hy wil my
seker nie na Magda se blyplek neem terwyl hulle nog nie getroud is nie. Dan hoef ek hom nie meer
nét te sien as ons uiteet of vir uitstappies gaan nie. Miskien is Magda after all ook nie só bad nie.
Miskien kan ek actually twee ouerhuise hê.
Nee
Amanda skeur die troukaartjie in tien duisend stukkies op en gooi dit in die drom. Ek kan dit nie glo
nie; hy verwag ek moet sy en die blonde bimbo se strooimeisie wees! Hy is seker mal! Ek háát hom...
Amanda WhatsApp vir Anel. “Gaan ons Shooters toe vanaand? Ek is lus vir party! Tel my tienuur op.”
Toe haar ma by die huis kom, sê Amanda niks van haar pa se troukaartjie nie. Haar ma is moeg en
hulle eet in stilte voor die televisie. Na ete verskoon sy haarself en sê dat sy ’n migraine het. Toe sy
hoor haar Ma tap badwater in, klim sy by haar kamervenster uit. Anel en haar nuwe boyfriend,
James, het haar kom haal.
Amanda voel vreeslik gevlei oor al die ouens wat vir haar drankies koop. Hoe meer sy drink, hoe
meer vergeet sy van haar pa wat haar nie meer wil hê nie. ’n Vriend van James, wat definitief baie
ouer as hulle is, kom langs Amanda sit. Sy en die Jaco ou gesels lekker en hy koop vir hulle almal
drankies.
Heelwat later sê Anel “Ek en James gaan nou huis toe, maar ek weet Jaco sal mooi na jou kyk,”
Amanda is te dronk om op daardie stadium om te gee wie haar huis toe neem. Sy en Jaco gesels
lekker en hy koop vir haar nog ’n drankie. Dis die laaste wat sy van die aand kan onthou.
Sy skrik toe sy in ’n vreemde plek wakker word.
“Waar is ek?” vra sy met ’n droë mond en ’n kloppende hoofpyn. Sy sit verskrik regop in die bed toe
sy sien sy het nie klere aan nie.
“Waar is ek?” vra sy paniekerig toe Jaco met ’n glas water naderkom.
“Jy is in my kamer,” antwoord hy bot. “Hier, drink en maak reg dat ek jou kan huis toe vat.”
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In die kar op pad terug praat hulle nie ’n woord nie. Daar is duisende gedagtes wat in Amanda se kop
woel. Wat het gebeur? Het ons seks gehad? Hoekom kan ek dan niks onthou nie? Ek voel so vuil!
Hoe gaan ek ooit weer iemand in die oë kyk? Hoe gaan ek Pappa ooit weer in die oë kyk?
“Draai hier links,” hoor sy haar eie stem wat soos blik klink.
“Bye, Amanda, ek sal jou nommer by Anel kry,” sê Jaco en dit laat Amanda nog meer soos ’n slet
voel.
“Waar was jy? Ek was so bekommerd oor jou!” vra haar Ma bleek van min slaap. Sy het agtergekom
Amanda is nie in haar kamer nie toe sy wou gaan hoor of haar migraine al beter is.
“Los my net uit. Ek was uit. Dis my lewe en ek kan doen wat ek wil daarmee. Ek is moeg, ek wil gaan
slaap,” antwoord Amanda kortaf, terwyl sy met haar hele wese daarna smag om op haar ma se skoot
te klim en haarself aan die slaap te huil soos sy soms gedoen het toe sy nog ’n klein dogtertjie was.
Chill en dink ’n bietjie…
Jy is dalk nie meer kwaad vir die persoon wat jou seergemaak het nie. Jy kan dalk selfs verby hom of
haar loop sonder om op jou tande te kners. Maar jy kry dit net nie reg om hom of haar te vergewe
vir die seer wat jy aangedoen is nie.
Onvergewensgesindheid is soos ’n kanker wat aan ’n mens vreet. Hoe harder jou hart teenoor
iemand is, hoe boser die kringloop. Mens besef dit nie altyd nie, maar jy kry op die ou end swaarder
as die persoon wat jy nie kan vergewe nie. En die wonde van jou onvergewensgesindheid is meestal
dieper as die oorspronklike onreg wat jou aangedoen is. Dit bou nie net mure tussen jou en die
persoon nie, maar ook tussen jou en God.
God beveel ons oor en oor in die Bybel om ander te vergewe. In Matteus 6:14-15 staan: “As julle
ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle Hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle ander
mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” In Lukas 6:37
staan: “Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.”
God weet wat vir ons goed is. Hy weet hoe sleg dit vir ons is om nie te vergewe nie. Hy wil nie hê jy
moet rondloop met haat en bitterheid in jou hart nie. Dit is hoekom Hy so reguit praat oor vergifnis.
Deur te vergewe spreek jy nie net daardie persoon vry nie, maar spreek jy jouself vry van al die
negatiewe gedagtes en hulle uitwerking op jou.
Vergifnis is makliker gesê as gedaan, maar dit begin met ’n besluit. Dit is iets wat dalk nie oornag
gebeur nie; dit is iets wat jy dalk daagliks moet doen. Probeer die volgende: Wanneer jy aan die
persoon wat jou seergemaak het dink, bid jy dadelik vir hom of haar. Ja, bid. Bid dat God in die
persoon se lewe sal werk. Vra die Heilige Gees om jou te help om die persoon te vergewe en vry te
spreek.
Jy sal agterkom dat die negatiewe gedagtes stelselmatig in ’n getuienis verander, ’n getuienis van
God se getrouheid, omdat Hy jou help om te vergewe. Dit is vir God verskriklik belangrik dat ons as
vrygespreekte kinders van Hom moet leef sonder bitterheid, wrokke of haat in ons lewens.
Trefferteks
Kolossense 3:13: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het.
Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.
Time out
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Skryf die name neer van mense wat jy moet vergewe. Skryf ook neer waarvoor jy hulle moet
vergewe, want dit is die begin van die helingsproses.

Dit lyk of alles in die lewe teen Damian tel. Nie een van sy familielede was nog ooit op universiteit
nie. Nie dat een van hulle dit wou doen nie! Damian sit by die biblioteek se rekenaar en lees oor die
kursusse wat beskikbaar is. Dankie tog vir beurse! Daarsonder sou hy nie kon studeer nie. Hy sal
vroegtydig aansoek moet doen.
Hy kan voel hoe daar ’n opgewondenheid in sy hart opwel. Sy droom was nog altyd om baie hard te
werk sodat hy uit die armoede-kringloop kan breek. Hy weet sy ma is trots op hom. Hy help waar hy
kan met ekstra geld wat hy by die koffiewinkel verdien én hy werk hard om akademies te presteer.
Hy mik om in Graad 12 die skool se Dux-leerling te wees. Daar is ’n aanhaling van Nelson Mandela bo
sy bed: “Opvoeding is die sterkste wapen wat jy kan gebruik om die wêreld te verander.”
Hy glo vas dat die woorde waar is, dat sy goeie akademiese prestasie as ’n wapen gebruik kan word
om sy wêreld te verander. Die bibliotekaresse onderbreek sy gedagtegang: “Het jy reggekom? Wil jy
enige inligting uitdruk?”
“Ja, asseblief, Mevrou.”
Hy dubbelklik op die kursus Medical doctor. Hy wil ’n verskil maak aan ander mense se lewens. Die
bibliotekaresse druk die inligting van die universiteit waarheen hy wil gaan, die kursus en beskikbare
beurse vir hom uit.
Waar gaan ek tyd kry vir die vereiste gemeenskapswerk? Miskien kan die broodjie-projek tel as
gemeenskapswerk. Met elke tree wat hy nader aan die huis kom, word sy bekommerde frons ligter,
tot hy eindelik met ’n groot glimlag by die deur instap. Hy sien homself in ’n wit jas: Dokter Damian
Michaels.
Damian raak so verdiep waar hy later by hul kombuistafel voor sy boeke sit, dat hy nie agterkom dat
sy neef, Egon, ingestap het nie. Hy het nie sy matriekjaar voltooi nie. Hy het twee jaar gedruip en toe
moed opgegee.
Damian groet skaars, want hy wil werk.
“Dude, jy moet leer chill,” sê Egon.
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Tussen Damian se boeke lê die uitgedrukte papiere van die mediese kursus waarin hy belangstel.
Egon tel dit op en begin kliphard lag.
“Jy’s nie ernstig nie?” sê hy en gooi die papiere eenkant neer. “Wie dink jy is jy? Jy sal dit nooit maak
nie!”
Damian besluit om stil te bly. Hy kan ruik Egon het gedrink.
“Nogal, ’n dokter! Jy het nog altyd gedink jy is beter as ons ander, Damo! En vandat jy by daai larny
skool is, is jy éérs grand!” vaar Egon uit.
Damian vervies hom. “Net oor jy dit nie gemaak het nie, beteken dit nie dat niemand ’n kans staan
om iets met hul lewens te doen nie!”
“So jy sê ek is ’n loser?” Egon is nou blind van woede.
“If the shoe fits...” antwoord Damian.
“Wat gaan hier aan, seuns?” vra Rosslyn wat pas teruggekom het van haar eerste skof vir die dag.
Haar tweede skof by die Chinese Restaurant begin eers sewe-uur.
“Niks, Antie Rosslyn,” antwoord Egon en stap voordeur toe.
“Ons sal sien wie die loser is, dokter Damian,” sis hy deur sy tande voor hy uitloop.
Nee
Damian tel die papiere op wat Egon op die grond gegooi het. Hy bewe soos ’n riet.
“Wat het gebeur, my seun?” vra Rosslyn bekommerd.
“Niks, Ma,” antwoord hy sag. Hy dink aan hoe niemand in sy familie dit nog ooit reggekry het om iets
met hul lewens te doen nie
Toe begin hy die papiere een vir een opskeur. Hy dink aan sy pa, waar hy ook al is, en skeur nog ’n
paar op. Hy dink aan Egon en daardie deel van sy familie en skeur die res op. Egon se woorde eggo in
sy hart. “Wie dink jy is jy?” Dis waar. Wie dink hy is hy? Hy is niemand nie! Dis ’n donker dag vir
Damian … die dag toe hy moed verloor het met sy drome.
Ja
Damian tel die papiere op wat Egon op die grond gegooi het. Hy bewe soos ’n riet.
“Wat het gebeur, my seun?” vra Rosslyn bekommerd.
“Niks, Ma,” antwoord hy sag. Hy dink aan hoe niemand in sy familie dit nog reggekry het om iets met
hul lewens te doen nie. Hy neem ’n besluit. Hý is die een wat sy familie se geskiedenis sal verander.
Hy het een keer gehoor: “Every situation needs a hero”. As hy dan die familie se ‘hero’ moet wees,
laat dit so wees! Hy wil nie net sy familiegeskiedenis verander nie, hy wil ook ander mense se lewens
verander.
Ek is jammer vir jou, Egon, maar ek gaan nie toelaat dat my omstandighede my onderkry nie. Ek
gaan hard werk om bo my omstandighede uit te styg.
Chill en dink ’n bietjie...
In Hebreërs 11:1 lees ons wat geloof is. “Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” Damian het gekies om deur sy geloofsoë te
kyk. Hy kon homself in ’n doktersjas visualiseer en hy was bereid om hard te werk om sy doelwit te
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haal. In vers 3 lees ons verder: “Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God
geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.”
Hoe het God geskep? Met sy woorde. In Genesis 1:3 lees ons: “Toe het God gesê: ‘Laat daar lig
wees!’ En daar was lig.”
Elkeen van ons skep die wêreld waarin ons lewe. Deur wat ons kies en wat ons sê, skep ons ’n
klimaat waarin dit wat ons glo (goed of sleg) ’n realiteit kan raak. Ons moet ook baie mooi kies wie
ons in ons wêreld toelaat. Mense wat negatief met of van jou praat, kan jou aftrek en beïnvloed om
negatiewe of verkeerde besluite te neem.
Bo alles, kies om op God se beloftes te staan. Daar is oor die 7 000 beloftes in God se Woord! Wees
opgewonde oor jou toekoms, want dit is in God se hande.
God sal sy deel van die ooreenkoms nakom. Jou deel is om hard te werk en jou bes te probeer. Jy
kan nie gaan terugsit en verwag God gaan alles vir jou doen nie!
Trefferteks
Jeremia 29:11: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil
vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!
Time out
Het jy ’n droom vir jou toekoms? Weet jy al wat die Here vir jou lewe beplan? As jy dink jy weet,
skryf dit hier neer. As jy nie dadelik weet nie, moet jy ’n bietjie daaroor nadink en ’n moontlike
droom neerskryf, selfs al klink dit op hierdie stadium vir jou onbereikbaar.

Reg of verkeerd? Hoe moet ons weet?
(Met spesiale vergunning van ds. Hugo Biermann)

Ons lewe is vol keuses! Nie net is daar die beslissende keuse tussen God en die duiwel wat
ons moet maak nie, daar is ook elke dag talle ander (en dikwels lastige) keuses wat ons
moet maak. Ons word ook oor en oor uitgedaag om te oordeel of iets reg of verkeerd is, of
dit sonde is of nie.
En hoe kan ons by die regte antwoorde uitkom? Paulus sê in 2 Timoteus 3:16 baie duidelik
dat die Bybel ons hierin kan help. Hy sê daar: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het
groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en
’n regte lewenswyse te kweek.” Die Bybel is onder andere vir ons gegee om ons te help
onderskei tussen reg en verkeerd. Dit beteken egter nie dat daar altyd maklike antwoorde
op al ons vrae is nie. Dikwels is daar boonop nie in die Bybel ’n direkte antwoord op ’n
besondere vraag of vrae nie. Maar die Bybel gee ons wel duidelike riglyne wat ons kan
gebruik om te probeer vasstel of iets reg of verkeerd is!
Hier volg ’n paar riglyne:
 Sal God daardeur verheerlik word? (1 Kor. 10:31)
 Is dit vir my en vir ander tot geestelike voordeel? (1 Kor. 10:23-24)
 Pas dit by ’n tempel van God? (1 Kor. 3:16-17)
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Kan ek daaraan verslaaf raak? (1 Kor. 6:12)
Kan dit vir ander tot nadeel wees? (1 Kor. 8:13 en 10:32)
Kan ek God dank terwyl ek dit doen? (Kol. 3:17)
Voldoen dit aan die goue reël? (Behandel ander mense soos julle self behandel wil
word) (Luk. 6:31)
 As jy twyfel, moenie! (Rom. 14:23)

Reg of verkeerd?
Toets alles in jou lewe aan die riglyne van die Woord van God!
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