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HOOFSTUK 7 
OM WEER SIN TE VIND 

 
Die soeke na nuwe sin en betekenis nadat jou hele wêreld inmekaar gestort 

het is die fokus van hierdie hoofstuk – hoe kan hierdie mens wat moedeloos 

en verslae is weer gemotiveer word om die kop op te tel en voorwaarts te 

beweeg? 

 

• Om sin te vind te midde van ons pyn 
Daar is meer en meer erkenning vir die feit dat die enigste wyse waarop ‘n 

individu daarin kan slaag om tragiese gebeure en krisisse die hoof te bied, 

is dat daar ‘n mate van sin of betekenis moet wees in wat hierdie persoon 

ervaar. Om op ‘n betekenisvolle wyse te oorleef, impliseer dat daar sin in 

die pyn beleef kan word, en daarom is die soeke na sin en betekenis een 

van die mees fundamentele reaksies gedurende die post-traumatiese fase. 

Eerstens is dit van besondere belang dat hierdie soeke na sin êrens 

gekoppel word aan ‘n ‘tydelike’ sin wat dan vir die betrokke persoon kan 

help om te oorleef. Indien die persoon gedurende selfs die mees tragiese 

gebeure een of ander tydelike sin kan vind dan dien dit as ‘n geweldige 

versterking vir die mens se oorlewingsvermoë. Die getal oorlewendes van 

diegene wat byvoorbeeld die gate gegrawe het waarin hul eie geliefdes 

begrawe sou word in konsentrasiekampe in Nazi-Duitsland, was veel hoër 

as in gevalle waar gevangenes bloot gedwing is om gate te grawe, wat dan 

maar net weer die volgende dag toegegooi moes word. 

Die hantering van die sinvraag is gevolglik ‘n belangrike faset van die 

treurfase ná die afsterwe van ‘n geliefde of na enige groot trauma, en dit is 

uiteindelik ook bepalend betreffende die koers wat jou lewe daarna inslaan. 

Wanneer ons pyn kan koppel aan een of ander betekenis, selfs tydelike 

betekenis, dan is dit draagbaar en hanteerbaar. Baie van die oorlewendes 

van bovermelde konsentrasiekampe het in hierdie opsig vasgehou aan die 

‘mental portraits’ van hul eggenotes of familielede - hierdie was hul enigste 

motivering om te kon voortbestaan gedurende die mees haglike tye. Die 

tragiese is egter dat toe die oorlog verby is, het talle tot die ontdekking 
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gekom dat hierdie persone nie meer daar was nie. Ten tye van die trauma 

was hierdie motivering egter voldoende om  hulle daar deur te kry. 

Tweedens is dit egter ook so dat die mens langtermyn betekenis (ultimate 

meaning) benodig ten einde pyn en trauma te kan verwerk en oorleef – 

veral daar waar al die tydelike en korttermyn betekenisse platgeval het. 

 

• Diagram van die aangepaste vierkantswortel 
[Sien Bylaag 3] 
Die diagram van die aangepaste vierkantswortel stel aan die linkerkant die 

vlak voor waarop die persoon verkeer voor die impak van die krisis. Dan 

vind die krisis plaas en die lyn val tot ‘n laagtepunt, voordat dit weer 

opwaarts begin beweeg. Indien daar ‘n ondersteuningstruktuur in plek is, 

asook die nodige begeleiding verleen word, dan sal hierdie opwaartse 

beweging vinniger plaasvind en sal die lyn uiteindelik opwaarts beweeg tot 

by ‘n vlak hoër as waar die persoon oorspronklik was voordat die 

trauma/krisis plaasgevind het. In ‘n sekere sin sal hierdie patroon 

gedurende die res van hul lewe telkens herhaal, maar op ‘n kleiner skaal 

want daar hoef nooit weer so diep afgedaal te word in ‘n donker put van 

moedeloosheid en hopeloosheid as die eerste keer indien die lesse wat 

geleer is voortaan toegepas word nie. Op die langtermyn beskou, is daar 

dan ook ‘n stygende lyn te bespeur ten opsigte van hierdie persoon se 

geestelike verdieping en lewenskwaliteit. Ons sou ook kon sê dat dit iets 

verteenwoordig van ‘n Bybelse model van traumahantering, gekoppel aan 

geestelike groei en heiligmaking. 

Sou hierdie persoon egter nie die nodige begeleiding ontvang nie, dan sal 

die keerpunt wel êrens plaasvind en sal die lyn tog in ‘n mate weer 

opwaarts begin styg, al is dit dan ook na ‘n aantal jare. Die vlak waarop die 

persoon dan sal funksioneer sal egter heelwat laer wees as wat die vlak 

was voordat die krisis plaasgevind het (vergelyk die stippellyne op die 

diagram). Hierdie persoon worstel gewoonlik intens met die sinvraag en 

elke volgende krisis lei stelselmatig tot die funksionering op ‘n al laer 

geestelike en emosionele lewensvlak, totdat so ‘n persoon ‘n punt bereik 

waar hulle hulself afvra of alles die moeite werd is. Indien daar nie 

drastiese ingrype êrens plaasvind nie kan dit selfs uitloop op selfmoord. 
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Die digter, David Longfellow, het ‘n gediggie geskryf waarvan die eerste 

twee sinne soos volg lui: 

“Two men look out through the same prison bars: one sees the 

mud, and one the stars.” 

Hierdie twee persone bevind hulself in dieselfde haglike omstandighede. 

Dit is nag en hulle kyk beide na buite deur die tralievenster van hul 

tronksel. Die een is gefrustreerd deur dit wat hy sien, terwyl die ander een 

geïnspireer is.  Die een kyk af ondertoe en sien net modder en rioolpype en 

tralies raak - die ander een kyk op en sien te midde van die duisternis, 

helder ligte van sterre wat flikker, en dit kommunikeer aan hom ‘n 

boodskap van hoop. 

In elke traumatiese ervaring het ons hierdie twee alternatiewe en dit gaan 

uiteindelik om ‘n innerlike keuse wat die getraumatiseerde persoon êrens 

na die traumatiese gebeure in hul binneste moet maak. Die keuse impliseer 

ongeveer iets soos die volgende:  

“Met die hulp van die Here wil ek binne ses maande of binne ‘n 

jaar van nou af op ‘n hoër geestelike en emosionele vlak in my 

lewe wees as waar ek was voordat die trauma my getref het” 

(vergelyk diagram van aangepaste vierkantswortel. 

Iets van hierdie selfde keuse is ook vervat in die dubbele betekenis van die 

Chinese term vir die woordjie ‘krisis’, naamlik gevaar of geleentheid. Die 

getraumatiseerde persoon kan die krisis wat oor hul pad gekom het sien, 

hetsy as so ‘n groot gevaar dat hulle eerder maar voel om handdoek in te 

gooi, óf hulle kan dit sien as ‘n situasie wat uiteindelik, ondanks pyn, nuwe 

geleenthede gaan skep tot groei en ontwikkeling. 

Dieselfde geld ook met betrekking tot die Latynse term finis met sy dubbele 

betekenis van einde of doelwit. Die slagoffer kan so oorweldig wees deur 

die onreg en die trauma dat dit vir haar na die einde van die pad lyk – of 

deur genade van Bo kry sy dit reg om nuwe doelwitte te identifiseer, en met 

behulp van die nodige ondersteuning en begeleiding uiteindelik weer haar 

kop op te tel en hierop te begin fokus. 
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o Toepaslike Skrifgedeeltes 

Die volgende Skrifgedeeltes is besonder van toepassing op die 

hantering van trauma en krisisse. Dit gee ook ‘n beskrywing van die 

kwaliteit en kenmerke van daardie hoër vlak waarheen die grafiek op 

pad is na afloop van die trauma (vgl. aangepaste vierkantswortel): 

 

  Jak 1:2-4 
“My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor 

julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan 

het, stel dit julle in staat om te volhard.  En die volharding moet enduit 

volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder 

enige tekortkoming.”  

 

  Rom 5:3-4 
“Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons 

weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van 

geloof, en egtheid van geloof kweek hoop.”  

 
  Hebr 12:11 

Wanneer ons getugtig word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets 

om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir 

dié wat daardeur gevorm is, ’n goeie vrug: vrede omdat hulle 

gehoorsaam is aan die wil van God.”  

 

  2 Kor 1:3-4 
“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! 

Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke 

omstandigheid moed gee.  In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. 

Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede 

verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging 

waarmee God ons bemoedig.”  
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  1 Pet 1:6-7 
“Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ’n kort tydjie 

bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid 

van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as 

goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met 

vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, 

sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die 

wederkoms van Jesus Christus.“ 

 

  Kl 3:31-33 
“Die Here verstoot ’n mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ’n 

mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot:  dit 

is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.” 

 

Die antwoorde kom gewoonlik nie wanneer die storm nog woed nie 

aangesien ons emosies dan ook nog te deurmekaar is om in elk geval 

God se stem te hoor. In ons begeleiding van die getraumatiseerde 

persoon bid ons op hierdie stadium slegs maar om kalmte en vrede en 

ons moedig die beradene aan om slegs een dag op ‘n keer te leef – 

namate genesing inbeweeg, kan die persoon stadig maar seker weer hul 

visier al hoër lig wat die toekoms betref. Met die hulp van die Here sal 

daar uiteindelik teruggekyk kan word en besef word dat alles nie maar 

net sinneloos was nie. Deur die proses heen het die persoon dikwels al 

meer sin ontdek in die pyn waardeur hulle moes gaan.  

Aspekte wat heel dikwels voortvloei vanuit traumatiese ervarings en wat 

ook gereflekteer word in die bovermelde Skrifgedeeltes, is tipies die 

volgende: 

 

 Geestelike volharding. 

 Geestelike rypheid. 

 Egtheid van geloof (fyn goud). 

 Die vermoë om andere te kan bemoedig. 

 Ware hoop. 
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Aspekte soos hierdie word dan ook deel van die finale betekenis/sin 

(ultimate meaning) wanneer al die tydelike sin en waardes plat geval 

het. Dit maak die emosionele en geestelike basis van hierdie persoon 

soveel sterker, ook in terme van moontlike toekomstige trauma. 

Iemand wat die sterre kon raaksien te midde van duisternis rondom 

hom, was dr. David Tsutada. Toe Japan toegetree het tot die Tweede 

Wêreldoorlog het die Japannese regering hom in ‘n 

konsentrasiekamp geplaas saam met ander gevangenes vanweë sy 

verkondiging van Jesus Christus se wederkoms en heerskappy.  Sy 

prediking op die strate het skares van duisende gelok kort voor die 

oorlog en dit het die destydse regering senuagtig gemaak. Hy het so 

min kos ontvang dat sy gewig gedaal het na 40kg. Hy was geplaas in 

‘n donker, vuil, koue gat in die grond en het meeste van die tyd nie 

geweet of dit dag of nag was nie. Hy het mettertyd begin wonder of dit 

die wyse was waarop die Here hom uiteindelik sou kom haal. Indien 

hy nie vrede sou gemaak het met sy situasie en die beste daaruit 

gehaal het nie, sou die stres van ontsteltenis en selfbejammering, 

asook die stres van ondervoeding hom definitief laat sterf het. Terwyl 

hy egter sy dae in daardie donker gat deurgebring het, het die Here 

deur Sy Gees begin om aan hom planne vir ‘n Bybelskool te 

openbaar.  Mettertyd het David Tsutada al die detail van hierdie 

beplande projek in sy gedagtes uitgewerk te midde van die 

permanente donkerte asook onaangename reuke waarmee hy moes 

saamleef. Aan die einde van die oorlog is hierdie man uiteindelik deur 

die Geallieerde Magte uit daardie donker gat uitgehaal toe hy saam 

met al die ander prisoniers van die betrokke kamp bevry is. Kort 

hierna het hy aktief begin om sy planne in werking te stel betreffende 

die oprigting van ’n Bybelskool.  Deur die genade van die Here kon hy 

uiteindelik dan ook een van die grootste na-oorlogse Bybelskool 

projekte in Japan vestig omdat hy nie na die modder nie maar na die 

sterre gekyk het en sy fokus daarop geplaas het. 

In Ef 5:16 word gesê: “Maak die beste gebruik van elke geleentheid...” 

Na aanleiding van David Tsutada se verhaal kan ons hier byvoeg:  

selfs al is dit ‘n krisis of traumatiese geleentheid! 
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• Belangrik om die breër prentjie raak te sien 
Die beproewings wat God oor ons pad toelaat, maak nie noodwendig altyd 

vir ons sin nie.  Een probleem is dat ons dikwels daarna kyk vanuit ‘n kort 

termyn perspektief en dan is dit vir ons moeilik om die breër en groter 

prentjie raak te sien. Wanneer God egter by geleentheid kom en Hy vir jou 

die gordyn ‘n bietjie wyer ooptrek dan besef jy maar net hoe beperk jou 

visie aanvanklik was. 

'n Aspek wat in hierdie verband baie belangrik is, is die feit dat God besig is 

om deur alles wat met ons gebeur (ook ons fisiese lyding), ons onder 

andere voor te berei vir die eintlike groot taak hierna. Belangrike 

Skrifgedeeltes in hierdie verband is die volgende: 

 
1 Kor 6:2: "Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel 

                 nie?” 

Boodskap Vert: “Julle gaan eendag regters oor al die nasies van hierdie 

                 wêreld wees… Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel 

                 nie?” 

Living Bible: “… ons gaan hulle oordeel en beloon.” 

 

Luk 22:29: “Net soos My Vader ‘n koninkryk aan My bemaak het, so 

                   bemaak Ek ’n koninkryk aan julle, sodat julle in My koninkryk 

                   aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 

                   twaalf stamme van Israel te regeer.” 

 

Openb 2:26:  "Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe 

                    volhou om  te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor  

                    die nasies gee.” 

    Boodskap Vert: “Ek sal sulke mense mag gee om oor die lot van al die 

                       mense op aarde te besluit… julle sal oor al die mense heers.”  

 

Vir die kind van God lê daar dus 'n geweldige taak voor, en om hierdie rol 

uiteindelik te kan vervul, is daar 'n vormingsproses nodig wat loutering, 

skoling, toerusting,  vorming en voorbereiding impliseer.  Om oor nasies en 

engele te kan oordeel, gaan Goddelike karaktereienskappe en integriteit en 
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onderskeidingsvermoë vereis. Die vormingsproses deur al ons 

beproewings en ons mislukkings is inderdaad deel van hierdie toerusting 

en voorbereiding. 

Ons is geneig om slegs te fokus op hierdie kortstondige lewe – dit wat 

eintlik maar ‘n stippeltjie in God se ewigheid is.  Hy sê dat ’n 1000 jaar is vir 

Hom soos een dag – ‘n lewe van 80jr is dus maar ‘n paar minute op God se 

kalender,  en as Hy dit nodig mag ag om in gedurende hierdie paar minute 

pyn en lyding oor my pad toe te laat sodat die fyn goud na vore kan kom 

wat Hy benodig vir die uitvoering van die ewigheidstaak wat voorlê, dan 

doen Hy dit. Die Living Bible verwoord iets hiervan baie treffend in 2 Tes 

1:5: “God is using your sufferings to make you ready for His Kingdom.”   

Iets van die noodsaaklikheid om die groter prentjie raak te sien, word ook 

vir ons beskryf in Pred 11:7-8:  “It is a wonderful thing to be alive!  If a 

person lives to be very old, let him rejoice in every day of life, but let him 

also remember that eternity is far longer and that everything down here is 

futile in comparison” (Living Bible). 

 

• Die rol van pyn 
Ek sluit hierdie gedeelte rondom finale betekenis/sin van lyding (ultimate 

meaning) af  deur ‘n paar opmerkings aan te haal deur Patrick Morley 

(1995) met betrekking tot die rol van pyn.  

Hy sê dat pyn die genade van God is waardeur ‘n klomp mense deur ons 

lewens geraak word, hopelik uiteindelik tot eer van God. Met ander woorde, 

ons lyding raak ander mense se lewens, en ons getuienis te midde van ons 

lyding beïnvloed sommige van hierdie mense om na God te draai.  Pyn het 

‘n doel – pyn is die grootste leermeester – pyn veroorsaak groei – pyn help 

ons om skerper te fokus. God gebruik pyn om vir ons ‘n nuwe rigting aan te 

dui. God gebruik ook pyn om  ons meer sensitief vir andere te maak en 

hulle te bemoedig. God gebruik pyn om  ons te herinner om nie op onsself 

staat te maak nie, en  ons terug te stuur na die voet van die kruis. 

“Pain is the grace of God that shows me who I am, whose I 

am, what is the purpose of my life, and who is the purpose of 

my life.” 
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Morley sê ook dat hy geleer het dat ons nie te gou moet wees om ontslae 

te wil raak van, wat hy noem, leftover pain, nie – daarenteen moet ons  die 

boodskap daaragter soek. Wat wil God moontlik hierdeur vir my leer? Vir 

wie anders is hierdie boodskap moontlik ook bedoel? 

Die sin van pyn en lyding word ook vanuit ‘n ander hoek soos volg beskryf 

deur Prof Charles Kraft in sy boek, Deep wounds, deep healing, 

(1993:38,40): 

“Actually, human brokenness often serves as the launching 

pad for two very important dimensions of Jesus’ desire to bring 

freedom to his people.  First of all, pain – whether physical, 

emotional, or spiritual – is often what God uses to alert people 

to their need for ministry. When people are in pain, they are 

usually much more willing to let the Lord come close and help.  

Most of those who come to us for deep-level healing come with 

a sense of desperation.” 

“Another benefit that can come out of the healing of 

brokenness is that the recipient often develops a heart for such 

ministry to others.  Many of the ministry team members with 

whom I work have moved from experiencing healing 

themselves to a compassionate ministry for others... Those 

who have themselves been healed of deep hurts are amazingly 

effective in ministry, even when their own healing is still 

incomplete. Out of our pain and the healing we are receiving, 

we can offer hope to others that their struggle will be worth it.” 

Indien die Here jou deur ’n baie moeilike krisis geneem het en jy uiteindelik 

genesing en oorwinning ontvang het, dan is dit soms asof jy nou ’n dubbele 

salwing,  toerusting en roeping ontvang om voortaan andere te kan bedien 

in dieselfde area. Twee boeke wat in hierdie verband besonder van 

toepassing is, is die volgende: 

o Henri Nouwen:  The wounded Healer 

o Philip Yancey:  Where is God when it hurts? 
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• Darling se grafiese voorstelling van geestelike groei en ontwikkeling 
[Sien Bylaag 4] 
Volgens Darling (1969: Man in triumph, soos bespreek deur Meier et al., 

2000:256) se teorie is daar ’n parallel tussen geestelike groei en natuurlike 

ontwikkeling. Op die pad van geestelike groei is daar dus ook die fases van 

geboorte, kinderjare, adolessensie en volwassenheid.  Alhoewel die 

veranderinge van dag tot dag nie so opsigtelik is nie, kan die individu wel 

na ’n aantal jare as Christen terug kyk en ’n definitiewe progressie 

waarneem wat ongeveer soos volg beskryf kan word: 

o Die model se beginpunt is by verlossing en wedergeboorte. Hier is ’n 

duidelike en soms dramatiese verandering van rigting – “... die ou dinge 

het verby gegaan en alles het nuut geword.” 

o Hierop volg dan die fase van geestelike kinderjare wat gekenmerk word 

deur beide sekuriteit en onvolwassenheid.  Nuwe Christene het 

gewoonlik ’n beperkte uitsig en vertrou op andere om vir hulle te dink. As 

gevolg van hulle onvolwasse geestelike insig het hulle gevolglik nodig 

om dissipelskap te leer. 

o Vervolgens beweeg die Christen in die fase van geestelike adolessensie 

in, gekenmerk deur onsekerheid en konflik: 

   Die onstuimigheid van hierdie fase lei soms tot ’n herevaluering van 

die persoon se geestelike lewe asook ’n oorweging van verskeie 

alternatiewe. 

   Die individu kan byvoorbeeld kies om geestelik neuroties te raak en 

dan angs en bekommernis beleef dat hulle hul geloof mag verloor. 

   Daar kan ook geestelike psigose voorkom wat eintlik neerkom op die 

keuse van ’n ontsnap-godsdiens wat totaal apart staan van die 

realiteit. Die persoon sien nie kans om die werklike probleme in die oë 

te kyk en uit te sorteer nie maar gebruik dan godsdiens as ’n 

ontsnaproete. 

   ’n Ander alternatief sou impliseer ’n herverslawing aan die sonde en 

’n lewe gekenmerk deur geestelike nederlaag en moontlik ook 

geestelike rebellie. 
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   Die persoon sou ook kon kies vir geestelike regressie waar hulle 

terugkeer na die onvolwassenheid in hul geloof wat tipies is van die 

kind-fase. 

   Geestelike fiksasie is nog ’n alternatief. Dit impliseer die voortdurende 

rebellie, verwarring en onsekerheid van geestelike adolessensie as ’n 

lewenswyse. Wat dus veronderstel is om slegs ’n deurgangsfase te 

wees, word nou ’n lewens-wyse. 

o Daar is egter ’n ander opsie, naamlik ’n totale oorgawe aan Christus. Dit 

loop uit op ’n volwasse geloof wat gekenmerk word deur geestelike 

oorvloed, diensbaarheid en herhaalde bevestigings (confirmations). In 

Bybelse terme het hierdie persoon beweeg vanaf ’n baba in Christus na 

geestelike wasdom; vanaf die melk na die vaste spys van die Woord; 

vanaf ’n slaaf na ’n seun of dogter van God. 

Al langs hierdie reis is daar ‘loops’ (oog/lus) as deel van die progressie – 

hulle dien eintlik as trappies wat voortdurende vordering in die geestelike 

groeiproses verseker. 

Elke sodanige ‘loop’ impliseer: 

 ’n Evaluering van swakhede en tekortkominge.  

 Belydenis van sonde of mislukkings. 

 Bevestiging van God se liefde en vergifnis.  

 Hertoe-ëiening van God se bronne en voorsiening.  

 Investering van hierdie voorsiening van God ook in die lewens van 

andere. 

 

Met betrekking tot bovermelde skema is dit baie belangrik om in gedagte 

te hou dat trauma op enige stadium hierdie hele proses kan vertroebel 

en laat stagneer, fikseer of selfs regressie veroorsaak. Hoe gouer 

trauma egter hanteer en verwerk word en indien die nodige 

ondersteuning strukture in plek is, hoe gladder kan hierdie proses 

verloop. 
 

 

 




