
Deernis vir Depressie 

 

 

 

As jy sommer maklik vir vriende sê: “Ek voel depressed vandag”, dan 

het jy nie depressie nie. Maar, as jy teen ’n donkerte veg wat jou wil 

oorwin, dan moet jy hier verder lees. 

 

Depressie is iets wat jou lam en moeg maak. Dit maak jou wêreld 

donker, selfs al skyn die son. Dis sluit jou emosioneel af van ander. 

Dit kan selfs tot selfdood lei.  

 

Dis belangrik om depressie te verstaan sodat jy DVD kan kry: Deernis 

Vir Depressie. DVD is belangrik vir jouself, sodat jy hierdie donkerte 

begryp en nie sommer moed opgee nie. DVD is belangrik vir iemand 

wat jy liefhet wat met depressie worstel, want sonder begrip is jy 

hard en wreed teenoor ’n geliefde. 

 

 

 



Die volgende stellings sal jou help om depressie beter te begryp:  

 

Depressie is ’n siekte, nie  

aansittery en aandag-trek nie 
 

Depressie is ’n neurochemiese wanbalans in die brein. Dis ’n mediese 

siekte wat jou liggaam, denke en emosies aantas.  

 

Ernstige depressie is nie iets wat jy met net jou eie wilskrag kan 

regkry nie. Dis ook iets anders as moedeloosheid na teenspoed of die 

terneergedruktheid wat jy kry in swaarkry. Dit kom van binne: 

omstandighede van buite kan dit wel vererger, maar net omdat jy 

nie die gewone krag het om dit te hanteer nie. 

 

As jy depressie verstaan, 

kan jy dit beter hanteer 
 

As jy iemand anders probeer help deur raad te gee, soos “Ruk jou 

reg.” “Tel jou seëninge”, of “More gaan dit beter” dan verstaan jy dit 

nog nie en daarom hanteer jy dit sleg. Eintlik vererger jy dit omdat 

jy dit nie verstaan nie. As jy van jouself vereis om dit sonder hulp 

en met net eie wilskrag oorwin, dan is jy dom. Jy maak jouself meer 

moedeloos as wat jy jouself help. 

 

Wanneer is dit werklik  

depressie? 
 

Dis belangrik om depressie te onderskei van gewone moedeloosheid 

en neerslagtigheid. Dié soort wat Paulus gehad het in 2 Korintiërs  

7:6 is gewone neerslagtigheid, want dis deur omstandighede van 

buite veroorsaak en dis van buite opgelos. Om vas te stel hoe ernstig 

jou depressiewe gevoelens is, kyk na die lys hieronder.  

 



As jy met meer as vyf hiervan sukkel, dan moet jy hulp soek by ’n 

sielkundige of dokter wat dit meer betroubaar kan diagnoseer en 

behandel.  

• Die toekoms voel donker.  

• Ek voel ek’s ’n mislukking.  

• Ek geniet dinge nie meer soos voorheen nie.  

• Ek blameer myself.  

• Ek voel dikwels skuldig en voel asof ek gestraf word.  

• Ek neem nou moeilik besluite.  

• Werk kos nou ekstra inspanning.  

• Ek slaap nou sleg, of wil aanhoudend slaap. 

• Ek stel nie meer in mense belang nie. 

• Ek sal graag wil dood wees en dink baie daaroor. 

 

Waarvandaan kom depressie? Kan enige 

persoon dit kry?  
 

Depressie het verskeie oorsake:  

• Oorerwing is dalk die belangrikste faktor. As jou ouers of 

iemand in die familie aan depressie gely het, is jy baie 

kwesbaar. Let dan baie goed op jouself of jou kinders. 

• Vrouens is meer kwesbaar. Byna 25 % vrouens kry iewers in 

hul lewe depressie, dubbeld soveel as mans se 12 %. Mans se 

depressie is egter meer geneig tot selfdood omdat mans nie so 

maklik daaroor praat nie en meer doeltreffende metodes in 

selfdood-pogings aanwend as vrouens. 

• ’n Groot ramp of hartseer kan depressie aktiveer. Dit wil sê, 

iemand wat kwesbaar is vir depressie se depressie word dan 

aktief deur die trauma. Veral die verlies van ’n geliefde deur 

dood of liefdesteleurstelling, kan dit sneller. 

• Stres alleen veroorsaak nie depressie nie, want God het jou 

liggaam sterk genoeg gemaak om baie stres te kan hanteer. 

Langdurige stres kan egter onderliggende depressie aktiveer. 

• Die belangrikste oorsaak bly ‘n neorochemiese wanbalans. Die 

oordragstowwe dra nie die boodskappe na die brein reg oor nie.  

• Enige persoon is dus kwesbaar vir depressie.  

 



Hoe help ek myself of  

iemand anders teen depressie?  
  

• Wees bedag op jou gevoelens en kyk na die mense rondom jou. 

As jy iets van die simptome hierbo raaksien, vra uit. As jy dit 

self beleef, moet dit nie ontken nie. 

• Kry professionele hulp. Dis nie ’n skande om hulp by ’n dokter 

te vra vir jou liggaam se siektes nie en daarom ook nie vir hulp 

vir jou gemoed nie. 

• Gaan na ’n sielkundige, leraar of ander berader. Om sielkundige 

hulp te vra is dapper en wys. Dis nie ’n teken van swakheid of 

ongeloof nie 

• Gebruik medikasie soos voorgeskryf deur ’n algemene 

praktisyn of psigiater. Anti-depressante is nie verslawend nie 

en kan jou oplig uit ’n put uit sodat jy ook die ander 

noodsaaklike dinge kan begin doen. 

• Weet dat God jou hand vashou. Soms is jy te depressief om dit 

te voel en self dalk nie eens lus is om naby God te wees nie. 

God sal aanhou help, al voel jy asof jy self jou geloof verloor 

het of vir Hom kwaad is. 

• Om te praat bring hulp. Kommunikasie laat ander verstaan hoe 

jy voel en gee jou antwoorde op jou probleem. 

 

Hou vas aan God se beloftes 
 

• Dit sal soms nutteloos voel en dalk vat dit ’n lang tyd voor die 

uitkoms kom. 

• 2 Konings 20:5 - Ek het jou gebed verhoor, Ek het jou trane 

gesien. 

• Jesaja 40:29 – Dit is Hy wat vermoeides krag gee, wat 

lewenskrag vermeerder vir dié wat geen vermoëns het nie.  

• Psalm 30:12 – U het my rouklag in ‘n koordans verander, my 

rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord.   

 

 



Praat met God in gebed 
  

In depressie voel dit asof jou gebed teen die plafon vasslaan, maar 

God hoor en is eintlik hier langs jou. As jy sukkel om te bid, lees ’n 

gebed, soos Psalm 42. Moenie skaam wees om iemand te vra om vir 

jou te bid nie. 

 

Geskryf deur dr Henk Gous n.a.v. sy boek  

‘Om die ondraaglike te dra’. 
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