
 

 

Wanneer die amandelboom  

in bloei staan ... 
 

Hoe bly my lewe sinvol na aftrede? 

 

Daar kom ’n tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën en die lied van 

die voëls dof word; ’n tyd wanneer die malers ophou maal; wanneer jy bang 

word vir ’n hoogte en skrik vir alles op die pad. Dis dié tyd wanneer die oë 

en ore dof en die bene swak word, die dae lank en swaar – só beskryf die 

Prediker die ouderdom wat naderkom (Prediker 12). Hy noem dit die tyd 

wanneer die amandelboom in bloei staan, wanneer die jare van grysheid 

aanbreek, maar ook die jare van wysheid …  



 

 

Die kuns van oud word  

Natuurlik is die ouderdom nie ’n maklike tyd in ’n mens se lewe nie. Dikwels 

bring dit eensaamheid en ’n soort weerloosheid, maar dit kan ook die 

mooiste en rykste tyd van ons hele lewe wees – ’n tyd vol sonskyn en groei, 

’n tyd vol nuwe botsels en bloeisels. Ons kan nie altyd ons omstandighede 

kies nie; ons het meestal geen beheer oor ons gesondheid of oor hartseer 

dinge wat oor ons lewe kom nie, maar ons het die keuse hoe ons daaroor 

voel en wat ons daarmee maak. Ons kan toelaat dat ons deur alles 

ondergekry word, dat dit van ons lelike, onvergenoegde mense maak, of ons 

kan kies om daardeur mooier en ryper gemaak te word. “Die pyn kneus ons 

alles ’n inniger kleur,” het die digter gesê; net so kan die ouderdom ons 

lewensboom, al het dit ook hoeveel jaarringe, vol vreugdebloeisels laat 

uitslaan.  

Hoe bemeester ons die kuns van die ouderdom? Dit vra harde werk om met 

vergenoegdheid en waardigheid oud te word. Dit vra ’n soort geestelike 

dissipline om die lewenstake wat bejaardheid bring, baas te raak. Om maar 

enkele voorbeelde te noem:  

Verlies moet verwerk word 

Soos wat mens ouer word, is daar al hoe meer dierbare mense en kosbare 

dinge wat ons langs die pad moet agterlaat. Ons moet dikwels wegtrek uit 

’n bekende omgewing; ons moet vrede maak dat ons nie meer alles kan 

doen wat ons voorheen kon nie; ons verloor ons lewensmaat, ons vriende, 

soms selfs ’n kind. Ons verloor ons gesondheid, ons beweeglikheid, ons 

lewensruimte. Natuurlik bring dit hartseer en verlies. Dié verlies moet egter 

verwerk word. Dit vra dat ons die verlies sal herken en in woorde sal uitsê, 

dat ons onsself sal toelaat om daaroor te treur. Dis normaal. Maar so tussen 

die hartseer deur leer ons aanvaar, leer ons verby die verlies kyk, sien ons 

die onsienlike raak, ontdek ons God se genadige teenwoordigheid en weet 

ons dat ons op weg is na ’n veel groter heerlikheid wat alles sal oortref (2 

Korintiërs 4:7-5:10).  

 

 



 

 

Aanvaarding  

Om te leer aanvaar en om vrede te maak, dit bly een van die groot 

lewenstake van die ouderdom. Om jou omstandighede te aanvaar, om te 

aanvaar dat jy ouer en swakker word, om jouself te aanvaar ten spyte van 

al die gebrokenheid, om ander rondom jou in liefde te aanvaar, dit vra harde 

werk. Dit vra dat ek myself en ander altyd weer sal leer vergewe. Elke dag 

weer. Maar die beloning daarop is ’n lewe vol vreugde en vrede en ’n diepe 

vergenoegdheid. En wie kan mooier wees as iemand wat, soos die bejaarde 

Paulus wat in die tronk sit, geleer het om te sê “Ek weet wat dit is om gebrek 

te ly en ek weet wat dit is om oorvloed te hê; ek is in elke opsig ingewy in 

al hierdie dinge: om versadig te wees, sowel as honger te ly; om oorvloed 

te hê, sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag 

gee” (Filippense 4:12-13).  

Aanpassings  

Die ouderdom vra dat ons altyd weer groot aanpassings moet maak. Mens 

se lewe verander, soms dramaties, soms sommer so oornag. Die uitdaging 

is dan om aan te pas, om praktiese verskuiwings te maak, om in ’n bed of 

rystoel te lewe of weer van voor af te leer loop. Jy moet leer om die beste 

te maak van jou omstandighede. Tog ontdek ons dat die Here ons eintlik 

baie aanpasbaar gemaak het en dat elke nuwe aanpassing ’n avontuur kan 

wees, nuwe uitdagings en oorwinnings kan meebring. Maar ons kan ook 

vashou aan die beloftes dat die Vader, die Seun en die Gees by ons is, dat 

God weet wat ons nodig het en dat ons uiteindelik meer as oorwinnaars sal 

wees deur Hom wat ons liefhet en krag gee (Romeine 8:31-39).  

Alleen wees 

Een van die groot uitdagings van die ouderdom is om te leer om alleenwees 

te hanteer. Bejaardes is dikwels alleen, net maar in hulle eie geselskap, met 

hulle eie gedagtes. Die radio en televisie of ’n boek om te lees kan help. 

Maar die uitdaging is om ook sinvol met jouself besig te wees, met jou eie 

herinneringe en oorpeinsing. Dit vra selfaanvaarding, dit vra die vermoë om 

jou tyd sinvol en nuttig (veral ook nuttig vir ander) deur te bring. Alleen wees 

kan veral ook ’n tyd van gebed beteken, stil word met die Skrif, ’n tyd van 

innige gemeenskap met die Here, ’n wandel in sy teenwoordigheid – soos sy 



 

 

vriend Henog en al die ander geloofshelde wat saam met God op weg was 

na sy nuwe toekoms (Hebreërs 11).  

Nuwe roeping en lewensdoel  

Soos wat ons ouer word, is die uitdaging om nuwe lewensdoelwitte te stel; 

fyn te luister na dit waartoe die Here ons roep. Dit beteken dat ons nie so 

ingebuig op onsself sal lewe nie, so besig met ons eie kwinte en kwale, dat 

ons nie die geleenthede sal raaksien om die Here en ons naaste op nuwe 

maniere te dien nie. Daar is soveel ander mense wat ons opregte belang-

stelling, ons glimlag van omgee, ons vriendskap en ons gebede nodig het. 

En daar is soveel praktiese dingetjies wat ons kan doen om vir ander die 

lewe makliker en mooier te maak. As ons dit doen, sal daar nie meer plek vir 

negatiewe, afbrekende dinge soos skinder, verkeerde gedagtes, verbittering 

en selfbejammering wees nie. Ons moet bid dat ons liefde elke dag sal 

toeneem, in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei 

waarop dit regtig aankom ... (Filippense 1:9-11).  

Lewe in verwondering  

Die kuns van die lewe, veral ook in die ouderdom, is om in verwondering te 

leer lewe. Om in die mense en die dinge rondom ons – soms die klein en 

eenvoudige dinge – in die glimlag van ’n kind, in die kleur en geur van ’n 

blom, in die gebaar van ’n vriend of die straal lig deur die venster, die wonder 

van God se goedheid raak te sien en Hom daarvoor te loof (Psalm 146).  

Lewe van dankbaarheid  

Ten spyte van al die swaarkry wat die ouderdom soms bring, is daar altyd 

soveel om voor dankbaar te wees. Die kuns is net om dit raak te sien. Ons 

moet dankbaar wees vir die gawe van lewe, vir mooi herinneringe, vir die 

mate van gesondheid wat ons het, vir kos en klere, vir mense wat ons 

versorg en vir ons omgee, vir soveel ontelbare dinge (Habakuk 3:17-19). Dit 

beteken dat ek sal leer om dankbaar te lewe, om elke dag weer die lewe as 

geskenk uit God se hand te ontvang en dit in dankbaarheid en in 

verwondering met ander te deel. Die dankbaarheid moet ons vir mekaar sê 

en wys, ons moet dit veral teenoor ons barmhartige en genadige Vader 

betoon (Psalm 103).  



 

 

Lewe met humor  

Ons moet altyd ook weer leer lag. Humor is ’n baie goeie geneesmiddel. 

Humor is die lag by die traan, die vermoë om met nuwe oë te kyk, om dinge 

in ’n verrassende, nuwe lig te sien. Dis die vermoë om verby die swaarkry te 

kyk en die oorwinning daaragter raak te sien. Dis die vermoë om al ons 

kommer en sorge aan die Here oor te gee (1 Petrus 5:7). Dit vra dat ek met 

ander sal leer saamlag en dat ek bietjie vir myself sal leer lag. En elke dag 

die lewe sal leer geniet! Dit beteken dat ek nie meer die lewe so doodernstig 

sal neem nie, omdat ons Here die dood aan die kruis oorwin het; Hy het die 

dood se angel uitgetrek! (1 Korintiërs 15:54-55).  

Geloof, hoop en liefde  

Geloof, hoop en liefde, hierdie drie dinge is sekerlik die belangrikste deugde 

waarin ons behoort te groei. Geloof beteken dat ons sal vashou aan Christus 

ons Verlosser en al die beloftes in die Skrif, ten spyte van wat ook al. Hoop 

is die wete dat God my vashou, ten spyte van my kleingeloof. Geloof en hoop 

is die vaste vertroue dat, wanneer die silwerdraad die dag geknip word, die 

kruik by die fontein stukkend breek en ons tentwoning afgebreek word, God 

alles weer nuut sal maak en by ons sal kom woon (Openbaring 21:1-8). Hy 

doen dit alles uit genade, net omdat Hy ons so lief het. Daarom kan ons in 

hierdie liefde lewe. Hierdie liefde, wat Hy in ons harte uitgestort het 

(Romeine 5:1-11), kan ons met ander deel. Geloof, hoop, liefde, maar die 

grootste hiervan is die liefde (1 Korintiërs 13) – dit is die ware kuns van die 

lewe, ook in ons ouderdom.  

’n Paar praktiese wenke  

• Dit is belangrik om ons tyd nuttig en sinvol deur te bring. Ons moet 

besig bly, met allerhande positiewe, interessante dinge. Ons is nooit 

te oud om nuwe vaardighede aan te leer nie – handwerk, tuinmaak, 

fotografie, watter stokperdjie ook al.  

• Ons moet ons liggame oppas, met die nodige oefeninge, die regte dieet 

en genoeg rus. Ons moet netjies wees, vol respek vir onsself en ander. 

En ons moenie van ons verstand vergeet nie. Deur te lees, radio te 

luister, in die wêreld rondom ons belang te stel, speletjies te speel en 

met vriende te gesels, bly ons verstand helder.  



 

 

• Ons moet baie moeite doen met ons vriende. Ons moet daaraan werk 

om verhoudinge te bou, saam te kuier, dinge saam te doen en vir 

mekaar te doen. Ons moet deelneem aan die vele aktiwiteite wat daar 

dikwels vir ons gereël word. Ons moet waak daarteen om ons nie te 

maklik van ander te onttrek nie.  

• Ons moet betrokke bly by ons gemeenskap en veral ons gemeente. 

Om saam te bid, Bybelstudie te doen en saam te sing, is belangrik. 

Ons kan soveel vir mekaar en ander beteken, al is dit net deur ons 

voorbidding. Ons kinders, ons vriende, ons kerk en ons land het ons 

voorbidding baie nodig.  

Die kuns van die ouderdom is om saam met Moses van ouds te leer bid:  

“Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom ... Skenk ons elke 

dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.” 

(Psalm 90) 
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