
Jy en jou kosbare roos-goud juwele binne-in jou siel 
– Deel 1 
 

Ek het op ‘n stadium verlede jaar self deur twee persoonlike dramas 
en krisisse in my lewe geworstel. My vriendinne kon sien ek het my 
Nadia-sprankel verloor, my roos-goud juwele was flou, dof en vol stof 
binne-in my. Ek het gestap, terwyl my gedagtes lekker besig was om 
deur dinge te werk. Van vooraf het hierdie twee dames gestap, met 
hulle emmer. Dit was in daardie oomblik wat ek werklik die krag van 
vriendskap gesnap het.  

Somtyds het ons almal swaar emmers wat ons moet dra: ons bagasie, 

ons einas, ons teleurstellings, ons hoop dat hierdie persoon gaan verander. En dan om te besef hulle 

gaan altyd ‘n ‘’bully’’ bly. Ons lewe tog almal in ‘n gebroke wêreld. Somtyds verwyder God die las 

deur ‘n wonderwerk, ander kere gee Hy vir ons die groot voorreg om ‘n vriendin te hê wat saam met 

ons die swaar emmer dra. ‘n Vriendin wat glimlag. ‘n Glimlag is mos aansteeklik. Iemand wat bereid 

is om saam met ons die langpad te stap, om saam met ons te “journey”; iemand wat volwasse 

genoeg is om te besef dat genesing gebeur nie soos die Aspoestertjie feëverhaal in ‘n oomblik nie. 

Nee, vriendinne wat besef dat ware genesing gebeur stukkie vir stukkie, sporadies, soms twee 

stappe vorentoe en dan weer een stap terug. Dit beteken nie jy is ‘n swak Christen, of swak gelowige 

as die pad langer is na herstel as wat jy verwag nie. 

Di’s juis wat in bediening gebeur of wanneer jy ‘n professionele berader, terapeut of lewensafrigting 

gaan sien.  Hulle skep vir jou die genade spasie om jou grootste en donkerste geheime aan die lig te 

bring, dit met empatie, genade en wysheid te absorbeer. Natuurlik het ons almal nie die luuksheid 

om 1,000 ure op iemand se bank te spandeer nie.  Dit is hoekom jou eerste manier om die roos-goud 

juwele binne-in jou te gaan myn, is om werklik bemoeienis te maak met jou vriendin(ne).  

Daardie vriendin vir wie jy sê: “Vandag het ek my vet-demin aan, en selfs diè ding sit knap”.  Net om 

‘n vriendin te hoor wat sê, “Toemaar myne ook, volgende week begin ons te stap”. Di’s in hierdie 

kosbare oomblikke wat die hemel ‘n realiteit word hier op aarde.  Dit is wanneer ons op heilige 

grond stap:  wanneer ‘n vriendin jou bemoedig, jou inspireer en jou minder soos ‘n mislukking laat 

voel.  

So juis nou, in Vrouemaand, gee jouself die geskenk van ware vriendskap. Wanneer dit goed gaan in 

jou stil tye, maak voorbrand vir die storms. Reik uit na ‘n vriendin, bel haar nèt om te hoor hoe gaan 

dit. Stuur ‘n Whatsapp met hartjies oor haar hartjie. Juis nou in ‘n pandemie gelaaide wêreld, mag 

ons die trauma absorbeer en besef dat om mekaar lief te hê, is nie ‘n opdrag nie, maar een van die 

grootste seëninge of geskenke wat God vir ons daagliks gee.  

Mag jy daagliks loop en glimlag om te besef dat God het werklik roos-goud juwele in jou siel 

ingeweef, soos wat staan in Spreuke 31:10. Ek glo ook di’s juis werklik wanneer die trauma ons tref, 

di’s juis dan wanneer hierdie diamante en edelgesteentes werklik tevore kom, di’s tog die trauma-

“opgradering” waarvan daar geskryf word in Jesaja 54:11-12.  



 


