
 

Jy en jou kosbare roos-goud juwele binne-in jou siel 
– Deel 2 
 

So gereeld sit ons, in die voor-pandemie dae, op harde houtbankies en 
luister na Oom Dominee wat vir ons sê: “Jy moet die Here vrees”. Ek 
dink binne-in hierdie sinnetjie lê die grootste, kosbaarste uitnodiging 
wat God vir ons daagliks gee: hoe om die roos-goud juwele binne-in 
jou siel te gaan myn. 

Ek glo nie die vrees is soos vrees “oh, my broekie bewe”-tipe van vrees 

nie.  Nee, ek glo eerder dat die vrees beteken om met verwondering 

na die wêreld te kyk. Op donker daggies luister ek herhaaldelik na die Elvis Blue liedjie – “Mooi”. In 

die liedjie beskryf hy ook vir my, op sy kunstenaars manier, hoe om met jou verwonderingsbrille na 

die lewe te kyk. Om werklik elke oomblik teenwoordig te wees.  

My een vriendin beskryf dit so mooi. Sy vertel dat wanneer jy na die Spur toe gaan en jy verjaar, kry 

‘n ‘’soft serve met ‘n sparkle’’  in. Sy sê sy wil leer om die “sparkle” te geniet terwyl die “sparkle” nog 

“sparkle”. Salomo skryf ook hiervan in Spreuke 27:23:  om te fokus op dit wat juis nou voor jou is. 

Moenie kommer oor môre nie, moenie spyt wees oor gister nie, moenie kyk wat die buurman bou 

nie.  Nee, kyk na die skapies wat nou voor jou wei.  

Om elke oomblik werklik te geniet, om die koffie te geniet, om die reuk van jou badseep te geniet. Ek 

glo dat die huidige innerlikke vrede wat ons hierdie oomblik ervaar, bou momentum op en spoel oor 

na die volgende oomblik. So gee ons sommer vir die toekomstige weergawe van jouself ‘n groot 

geskenk.  

Om met verwondering te kyk na die sonsopkoms, en te besef dat elke dag is werklik ‘n geskenk wat 

God vir ons voorberei het. Om met verwondering te kyk na aarbeie, na veldblommetjies en die 

suikerbekkie wat kom nektar suig vanuit ‘n aalwyn. Ek glo dis soos “muscle memory”, hoe meer jy dit 

beoefen, hoe meer raak dit automaties om die mooi raak te sien in die lewe.  Selfs al begin jy net 

met ‘n 3-per-dag-dankbaarheidsjoernaal.  So aktiveer jy jou brein en gedagtes om onbewustelik die 

goeie in die lewe te gaan soek.  

Indien al hierdie bogenoemde vir jou soos laerskoolvlak-tipe van lesse is... Hier kom die groot een. Ek 

glo God is soos ‘n choreograaf konstant agter die skerms besig om vir ons hemelse oomblikke te 

skep en te beplan (2 Petrus 1:11). Die Griekse woord vir verleen (om vir ons die ingang voor te berei 

om in te gaan in God se koninkryk) is die woord “epichorēgeō” waar ons die woord choreograaf 

vandaan kry.  

So, daagliks glo ek het God vir ons hemelse, ewige koninkryk oomblikke voorberei. Oomblikke wat 

ons voel dis “magic” dis oorweldigend asemrowend. Ek glo die kuns lê juis daarin om op ‘n skattejag 

te gaan, opsoek na hierdie oomblikke - hierdie hemelse oomblikke.  

‘n Paar van hierdie hemelse oomblikke vir my is: om op die regte oomblik die radio aan te skakel net 

om een van my gunsteling liedjies te vang. Om ‘n gesprek met een vriendin te voer en dan sluit my 

volgende gesprek aan by ‘n nuwe vriendin met dieselfde tema. Om ‘n preek te luister wat voel asof 



die dominee of pastoor my joernaal gelees het, alles word net so intens beantwoord. Om ‘n moeilike 

dag te hê en ‘n verlangse vriendin stuur ‘n boodskap: “Ek dink sommer aan jou vandag”. Om te bid 

om meer platforms te kry om te kan bedien, en uitgenooi te word om vir Die Dameskring ‘n artikel te 

skryf. Ek moedig jou aan:  soek die verwondering, die skoonheid in elke dag, in elke oomblik!  

 


