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Wat is uitbranding? 

Wat is uitbranding? Mens voel die simptome aan jou lyf: ‘n 

gebrek aan weerstand teen siekte, slaaploosheid, hoë 

bloeddruk, ensovoorts. Dit gebeur wanneer iemand se 

liggaam oor ‘n lang tyd te veel stres en besigwees beleef het. 

Die simptome beïnvloed ook ‘n mens se emosies en reaksies: 

irritasie, spanning, hopeloosheid, woede en algemene 

depressie. Jou optrede word ook daardeur geraak: jou konsentrasie is swakker, jy neem langer om take af 

te handel, jy beweeg weg van vriende. Ook jou geestelike lewe word geraak: jy ontwikkel verdraaide idees 

oor God en geloof, skuldgevoelens, jy sukkel om te bid, dit voel of jy nie meer kan glo nie, en meer.   

Uitbranding kom onder alle mense voor: van skoolkinders, iemand wat dringend na werk soek, tot by die 

direkteur van ‘n maatskappy. Party mense het meer as een werk om genoeg geld te probeer verdien. 

Skoolkinders sukkel om by te bly met skoolprogramme. Selfone kan ons 24/7 besighou. Ons hou op om 

met ons geliefdes te kuier, want ons probeer oorleef. Ons hou op om om te gee vir die gemeenskap, om 

saam te werk aan ‘n projek, om iemand te help versorg. Almal in die gemeenskap is besig en oormoeg – 

elkeen net vir hom- of haarself!  

Gesels en dink:   

Hoe en wanneer rus jy?   

Voel jy daarna gereed vir ‘n nuwe 

skof?   

 



Hoe besiger, hoe meer ‘suksesvol’ lyk en voel ons, hoe meer ontken ons dat ons eintlik uitgebrand is – dit 

word ‘n bose spiraal. Wat ons nodig het, is om te leer om regtig te rus! 

Daar word min gepraat oor rus, selfs ook in die kerk. Dis eintlik vreemd, want ons moedig mekaar dikwels 

aan om nie moeg te word om die goeie te doen nie, om met oorgawe die wedloop te voltooi.  Ons wil 

aanhou onkruid uitkap, maar staan verbaas dat dit al langer neem en moeiliker gaan om die bedding skoon 

te hou. Ons sleep ons voort, sonder om daaraan te dink om halt te roep en ons byle te slyp.   

Ritmes  

Groei in die lente en somer, rustyd in die herfs en winter, die ritme van die see se getye, die rus van die 

hartspier na elke sametrekking ... ook die rusdag plaas 

die skepping in ‘n ritme van ses dae werk, een dag rus. 

Ses dae ‘n week leef ons soos ‘slawe’. Op die sewende 

dag fokus ons op ‘n geheiligde tydperk van 24 uur en 

ons fokus op Hom wat groter as ons is. 

Die wetenskap sê so: 
 

• Oor ‘n lang tyd lei te min slaap tot verminderde bloedvloei na die voorste breinlob, met gevolge 

soos depressie en verlaagde weerstand teen siektes. 

• Die liggaam het nie net 24uur-ritme nie, maar ook ‘n sewedagritme. Ons sien dit in hartritmes, 

swelling na chirurgie en die verwerping van oorgeplante organe. Sewedagritmes kom voor in die 

groei van kankerselle, asook in die reaksie op medisynes. Navorsing bewys dat hierdie ingebore 

sewedagritme nie die gevolg is van ‘n sewedagweek soos ons dit ken nie, maar wel van ‘n 

oerritme. In die verlede het owerhede al ander weeksiklusse ingestel (soos ‘n tiendag-week in 

Frankryk), maar dit het gelei tot meer geestesiektes (depressie, aggressie, hopeloosheid) sodat 

geesteshospitale gou oorvol was. 

• Sielkundiges stel voor dat daar op die rusdag teruggedink word oor die week.  Waarmee was ons 

besig?  Watter betekenis het dit gehad? Die rusdag laat ons besef dat die mens nie alles hoef te 

beheer nie. Volgens Genesis 1:10 sien ons dat God terugkyk op sy week se werk en sien dat dit 

goed was. Tot watter mate was my week God waardig en aan Hom opgedra? En die week wat 

voorlê – hoe kan ek Hom dien? 

• Die rusdag is ‘n geskenk van God. ‘n Ruskans van die roetine van die week, tyd om diepere kontak 

met God en geliefdes moontlik te maak en ‘wettiglik’ te rus, al is daar onafgehandelde take. Jesaja 

58:13-14 beskryf die rusdag as ‘n verlustiging in God. Hy is altyd bereikbaar, maar die rusdag is ‘n 

vasgestelde tyd vir ‘n spesiale afspraak met God.  

• Die ritme van die rusdag skenk ook die natuur en die aarde ‘n broodnodige herstelkans.  

 

 

Gesels en dink: 

 Is daar iets soos ritmes in die natuur?  Dag 

en nag? Watter ander ritmes is daar?  

 



God sê so: 

• God stel die voorbeeld. Hy het nie nodig gehad om te rus nie, maar deur op hierdie dag te rus, 

gee Hy ook aan die skepping  ‘n ritme van rus en 

werk - ‘n sleutel vir die mensdom om hul lewe 

te balanseer. Die rusdag is nie ‘n luuksheid nie, 

maar ‘n noodsaaklikheid vir elkeen wat 

geestelik wil groei en liggaamlik wil herstel.  Dit 

is nie ‘n dag net vir vermaak en ontspanning nie, 

God het die dag geseën en geheilig.   

• Die hoogtepunt van die skepping was nie die skep van die mens nie, maar God se rus. As gelowiges 

hoef ons nie 24/7  besig te wees om waarde te hê nie. Die rusdag is ‘n prentjie van die ewige lewe 

in Jesus (Hebreërs 4:3-4). 

Die Tien Gebooie sê so:  

• ‘n Verhouding met God gee betekenis aan gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie; dis nie net 

nakoming van reëls nie. Die vierde gebod gee die opdrag om ses dae te werk, maar op die 

sewende dag mag gelowiges kies om doelbewus weg te breek van stres en kommer en om die 

Here te geniet (Johannes 14:27) ... ook sy skepping en versorging! Vir ses dae draai ons lewe om 

werk – ons skep en wil resultate sien, maar op die sewende dag word dit gestaak in erkenning van 

God se voorsiening. Hy is die Voorsiener, nie ons eie pogings nie! 

• “Gedenk die Sabbat...” asof dit praat van iets waarvan die mens weet, maar vergeet het. Ons het 

vergeet van die heelheid en goedheid van ‘n lewe in Christus. In ons gejaag om meer te besit en 

meer te doen, vergeet ons van die kwaliteit van lewe wat in Hom moontlik is.  Op die rusdag kan 

ons weer met vreugde die wonder van die skepping en heiligheid van lewe onthou.  

Jesus leef so: 

 

Lees Eksodus 20:8-11. Gesels en dink:  

Is die Tien Gebooie ‘n lys van “moets en moenies” waarvan party nie meer nodig is nie?  

Wat beteken die rusdag-gebod vandag vir ons?  

Hoe lyk jou rusdag?  

Maak jy tyd om die heilige en goeie van die lewe te onthou? 

 

Lees Genesis 2:1-3. Gesels en dink:  Vind jy 

enige aanduiding dat God moeg was? 

Waarom dink jy het God op die sewende 

dag gerus? Wat leer jy hieruit?  

 

Lees Markus 2:23-27. Gesels en dink:  

Hier sien ons ‘n prentjie van Jesus en ‘n groep vriende wat stap. Die gewoonte was om op die Sabbat 

oor God se goedheid te praat, dalk was dit ook waaroor hulle loop en gesels het. Toe word hulle 

honger. Daar was nie ‘n Wimpy naby nie, hulle pluk toe koringare en vryf die korrels uit. Al het dit 

gebots met die streng moets en moenies oor die  Sabbat.  Was Jesus dan ongehoorsaam aan die 

Sabbatsgebod? Hoekom sê jy so? 



• Dit wil lyk asof Jesus hier die heiliging en onderhouding van die Sabbat ignoreer. Mens mag egter 

graan pluk op die Sabbat ( Deuteronomium 23:25.) Vir Jesus gaan dit hier daaroor dat die reëls 

wat die Fariseërs gemaak het, onnodig was. Volgens dié reëls (gemaak om God se Wet te probeer 

beskerm) was daar 39 kategorieë werk wat op die rusdag nie gedoen mag word nie – twee hiervan 

was om graan te oes en te dors.  

• Die Wet (Tora, die eerste vyf boeke van die Bybel) bepaal dat sommige van God se instruksies 

belangriker is as ander (voorrang bo ander geniet.) Byvoorbeeld in 1 Samuel 21:4-6 waar die 

priester deel van die offers (die geheiligde brode) aan Dawid vir sy honger soldate aanbied.  Jesus 

en sy dissipels het nie die rusdag ontheilig toe hulle koring gepluk het nie. Hulle het  geweet dat 

dit toelaatbaar is – dit was net ‘n mensgemaakte reël dat koring nie gepluk mag word nie.  Die 

rede vir die ekstra reëls was eintlik om te keer dat mense op die Sabbat hul lande oes.  

• Die verwysing na die Seun van die Mens verwys ook 

na die seun van die mens, dus alle mense.  Die rusdag 

is tot eer van God en die voordeel van mense 

daargestel. Jesus stel vir die mensdom ‘n voorbeeld: 

eer die Wet, maar verwerp die mensgemaakte reëls 

wat om God se Wet geplaas is. Jesus het geweet dat hierdie mensgemaakte reëls onnodige 

byvoegings was wat dit moeilik gemaak het om die Wet te gehoorsaam; Jesus het wel die eintlike 

bedoeling van die Wet gehoorsaam.  

Dit is direk na die stryd met die duiwel in die woestyn. Jesus 

het die stryd teen die vyand gewen en is nou vol van God se 

krag. Steeds het Hy die Vader se voorbeeld gevolg en die 

sewende dag as heilige rusdag geëer. Hy is in die sinagoge 

waar Hy saam met ander uit die Woord lees en God aanbid. 

Jesus het egter ook geweet dat God nie net wil hê sy 

instruksies moet gehoorsaam word nie, Hy wil ook hê mense 

moet in liefde leef en goed doen. Daarom maak Jesus mense 

gesond op die rusdag, Hy leef die herstellende en goeie van 

die Sabbat.    

 

Hoe keer ons in ons moderne tyd terug na die rusdag?  

‘n Bybelse rusdag vra beplanning en voorbereiding. Wees geduldig, dit verg dalk ‘n paar nuwe gewoontes 

en aanpassings wat nie oornag gaan gebeur nie. Gesels met jou gesins- en/of vriendekring oor hoe ‘n 

rusdag vir julle kan lyk.  Die volgende paar punte kan help: 

• Beplan en koop vooraf wat jy gaan nodig hê.  Min dinge versteur die ritme en atmosfeer van die 

rusdag so deeglik soos ‘n besige winkel.  

• Indien moontlik, begin al die aand tevore met ‘n rusdagviering; dit help almal om in die stemming 

en gewoonte te kom. Eet saam. Almal kan bydra om dit feestelik te maak. Oud en jonk kan vooraf 

Gesels en dink: 

Wat lei jy hier af van hoe Jesus die 

Sabbat verstaan en geleef het?   

 

Lees Lukas 4:16-36. Gesels en dink: 

Wat leer ons uit dié deel oor Jesus se 

godsdienstige lewe? 

Gesels en dink:  

Hoe sal jy God se woorde in Genesis 

en Eksodus hierbo en Jesus se 

voorbeeld in Markus en Lukas op jou 

lewe van toepassing maak?   

 



help met takies soos versierings vir die tafel (blomme, takkies, kindertekeninge, ‘n foto ... enigiets 

wat vir julle kosbaar en mooi is.) Bêre rondlêgoed om ‘n rustiger atmosfeer te skep.  Werksgoed 

en ‘n skoolboek herinner mens te gou aan werk.  

• Maak ‘n reël of twee, byvoorbeeld: vir die volgende 24uur mag niemand oor werk dink of gesels 

nie. Alle gesprekke moet betekenisvol en positief wees. Beplan selfs ‘n speletjie wat almal kan 

saamspeel. Of gee elkeen ‘n beurt om te sê waarvoor hy/sy dankbaar is of wat ‘n hoogtepunt van 

die week was. Ouers kan kinders seën en almal vir mekaar sê wat hulle van mekaar waardeer. 

• Probeer om vir ‘n paar uur selfone, rekenaars, ensovoorts af te sit of so min moontlik te gebruik 

(‘n digitale vas), maak dit geleidelik elke rusdag ‘n uur of wat langer. Ja, jou oorgestimuleerde 

sintuie mag dalk ophou draai, maar die aarde sal nie ophou wentel omdat jy ‘n paar uur nie 

beskikbaar is nie. 

• Maak God jou fokus. Nie net wanneer jy met Hom praat en na Hom luister nie, maar as jy met 

kinders speel, met jou bure gesels, met jou rug in die son ‘n mier sit en dophou.  En onthou, hierdie 

24 uur blaaskans en herstel na gees, siel en liggaam, is ‘n oefening, die kleedrepetisie, vir die ewige 

hemelse rus wat kom.  

• Geniet die gawe van die skepping, die skoonheid, die lewe, en dank God daarvoor.   

• Neem jou familie in ag.  Dis vreemd om skielik ‘n hele dag nie met die gewone dinge van die week 

besig te wees nie. Begin klein, gee babatreëtjies, maar groei geleidelik na die gehoorsaamheid aan 

en genieting van ‘n volle 24uur rusdag. 

• Deel van die ‘rus’ op ‘n rusdag is om saam, as gesinne, of as die gemeente-gesin, die Here te 

aanbid, na die Woord te luister, die sakramente te ontvang en gemeenskap met die Drie-enige 

God en mekaar dankbaar en vreugdevol te vier.  

 

Geseënde rus!  

Sonia Swart  

 

 


