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Sing:   Ps 19-1:7  “Bewaar my vir die kwaad / dat ek met trotse daad....” 
 
Woede  is ‘n emosie wat veroorsaak word deur iets waarvan jy nie hou nie.   
God word ook kwaad. 
Woede of kwaad word is op sigself nie sonde nie.   Ons lees dat God ook kwaadgeword het in 
Deut 9:7,8,19,20.  7  “Dink daaraan, vergeet nie hoe jy die HERE jou God in die woestyn kwaad 
gemaak/vertoorn het nie; van die dag af dat jy uit Egipteland uitgetrek het, totdat julle by hierdie 
plek gekom het, was julle wederstrewig teen die HERE.  8  Ja, by Horeb het julle die HERE 
kwaad gemaak/ vertoorn, sodat die HERE toornig was op julle om julle te verdelg.”   19 “Want 
ek was bang vir die toorn en die grimmigheid waarmee die HERE op julle so toornig was, dat Hy 
julle wou verdelg; maar die HERE het my dié keer ook verhoor. 20  Ook was die HERE baie 
kwaad/ toornig op Aäron, sodat Hy hom wou verdelg; maar ek het ook vir Aäron in dié tyd 
gebid.” 
 
Ook Jesus Christus het kwaad geword toe die tempel verontreinig is, Joh 2:13-22.  Ons lees 
nie dat Hy kwaad geword het nie, maar Hy het met toutjies ‘n sweep gevleg en die 
besigheidsmense uit die tempel verjaag. 
 
God se toorn en die woede van Jesus is heilige woede.   Dit beteken woede omdat die wil en 
die wet van God oortree word.    Vir ons as mense is dit moeilik om ‘n heilige woede te hê, 
omdat ons sondaars is en ons gedagtes, woorde en werke met sonde besmet is.   Dit is vir ons 
baie moeilik om net kwaad te word oor iemand se sonde.   Wat ons dikwels lei om kwaad te 
word is as daar persoonlikheidsverskille is, verstaansprobleme, ander nie soos ek dink nie en ek 
my wil wil afdwing.    Ons lees in Psalm 97:10,11  “10 Julle het die Here lief; haat dan wat 
sleg is! Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars, Hy red hulle uit die greep van die goddelose. 
11  Vir die regverdiges het daar lig gekom, blydskap vir die opregtes. 12  Wees bly in die Here, 
regverdiges, prys sy heilige Naam.” 
 
Haat die sonde maar wees lief vir die persoon.  Dit is ‘n baie belangrike beginsel.  Ons moet 
die sonde haat.  Ons moet kwaad word oor die sonde, maar die persoon, veral as dit ‘n 
medebroeder en suster is, moet ons liefhê. 
 
Hoe moet ek dan woede hanteer?   Die belangrikste beginsel is, dat as jy kwaad word omdat 
iemand gesondig het, moet jy met die persoon gaan praat.   Moet nie kwaad gaan slaap nie.  
Moet nie ‘n dag kwaad afsluit nie.   Mat 18:15-20 gee duidelike beginsels deur hoe om te maak.   
Gaan praat eers alleen met die persoon.  Praat die saak uit.  Bid vir mekaar.  As die saak nie 
uitgepraat word nie, neem nog ‘n persoon saam sodat julle twee is.    Moet nooit ‘n persoon 
aanval nie, maar praat oor die saak wat pla, praat dit uit, los dit op.   As die saak nog nie opgelos 
is nie, moet jy die kerkraad se hulp inroep. 
‘n Paar belangrike praktiese wenke is: 

• Bid, verootmoedig jouself en vra biddend God se leiding. 
• Gaan praat met die persoon self met wie jy ‘n verskil het. 
• Moet nooit agteraf oor die persoon praat nie.   
• As jy kwaad word, moet dit net wees oor die sonde en nie die persoon nie. 
• Wees stadig om kwaad te word. 

Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


