
Hoe help ons mekaar in tye van 

siekte? 

 

Siekte en dood kom al hoe nader aan ons  

Ons leef al hoe meer in ‘n tyd waarin siekte en dood nader aan ons kom, ‘n alledaagse 

realiteit word. Mense naby ons word siek; party worstel met die tyding van ‘n slegte 

diagnose; die pad met siekte word vir sommiges baie lank; ook onsself voel broos en 

uitgelewer in ‘n onveilige wêreld van pandemies, ongeneeslike siektes, infeksies of 

beserings wat enige oomblik kan toeslaan; al hoe meer besef ons die mediese 

wetenskap, hoe wonderlik ook al, het nie al die antwoorde nie. Ons bewussyn van die 

immer teenwoordige moontlikheid en werklikheid van siekte en dood word verskerp 

deur die toenemende verskynsel van pandemies; dit is ‘n wêreldwye verskynsel wat 

die nuus van elke dag oorheers. Kom ons erken dit maar dat ons al hoe meer in vrees 

vir siekte of dood lewe: wanneer slaan die siekte of selfs dood ook in my eie lewe toe?    

Die soort emosies wat al hoe meer ons lewens oorneem is ‘n gevoel van verlies, 

onsekerheid, kommer, vrees, irritasie, moedeloosheid, eensaamheid en vervreemding, 

soms selfs ook woede. Dit bring nuwe, onbeantwoordbare vrae, ‘n stryd om 

aanvaarding van myself en my situasie. Dit kan ook lei tot ‘n geloofskrisis.   



 

 

 

 

Watter praktiese invloed het siekte op ons lewe?  

Siekte bring omwenteling, stilstand, verlies en aanpassing. Skielik word ons roetine 

omver gewerp, ons hele lewe word ontwrig. Ons kan nie meer die normale dinge doen 

of ons verpligtinge nakom nie. Ons vermoë om vooruit te beplan is skielik beperk. Ons 

bewegings word ingekort.   

Dit kan wees dat siekte ongemak meebring, pyn en moegheid, dat ons liggaamlike 

kragte afneem.  

Siekte het finansiële implikasies.  

Siekte raak ook ons verhoudinge met ander. Soms raak ons afgesluit, moet ons 

letterlik geïsoleer word, en bring dit eensaamheid. Maar aan die ander kant maak 

siekte dat ons afhanklik van ander raak, of ons voel skuldig oor die las wat ons vir 

ander word.  

 

  

 

 

 

 

Wat help ons die meeste deur ‘n tyd van siekte?       

Om te besin oor hoe ons ander mense kan bystaan en help tydens siekte of selfs ‘n 

proses van sterwe, is dit dalk nodig om eers te besin oor wat jouself die meeste gehelp 

het toe jy voorheen siek was, of iemand naby jou baie siek was.  

Ons sou natuurlik ‘n lang lys kon maak van dit wat ons gehelp het: daar is die klein 

dingetjie wat mense doen, soos ‘n oproep of sms om belangstelling te toon, ‘n geskenk 

van blomme, iets te ete, ‘n besoek, iemand wat gewoon net luister, ‘n glimlag, ‘n 

gebed of versekering dat daar vir jou gebid word – gebare van omgee en begrip.  

Gesels saam (of dink daaroor): 

Watter ervaringe het ons van siekte en dood wat al hoe 

nader aan ons kom? Watter emosies, bring dit onsself, en 

by ander?  

 

Gesels saam (of dink daaroor): 

Watter praktiese implikasies het siekte normaalweg op ‘n 

mens se lewe?  Noem voorbeelde uit jou eie ervaring, maar  

ook dié van mense naby jou. Julle sou ook spesifiek met 

mekaar die praktiese implikasies  van ‘n hoogs aansteeklike 

siekte – soos Covid 19 – kon deel  

 



Dit kan ook ‘n sinvolle gesprek wees, waarin iemand probeer verstaan en nie 

noodwendig antwoorde aanbied nie. Of net iemand se stille, gerusstellende 

teenwoordigheid by die persoon wat siek is.   

Dit kan praktiese hulp wees, vervoer, fisiese versorging, hulp met nodige 

huishoudelike en ander take. Hulp om jou in die situasie so gemaklik moontlik te maak, 

jou omgewing mooi, skoon en netjies te maak.  

Natuurlik is dit ook die kundigheid en egte omgee van mediese personeel, die 

effektiwiteit van medikasie of mediese ingrepe soos ‘n operasie, die versorging en 

terapie tydens die herstelproses wat geweldig baie vir ons beteken.   

Dalk was dit die wete dat ek geborge is in God se hand, dat ek my kommer en pyn in 

gebed kon verwoord, die gebede van ander wat my deur my siekte gedra het.    

 

 

 

 

 

Menswaardigheid in ’n tyd van siekte 

Hoe raak siekte ’n mens se menswees? En hoe kan ons as Christene dáár wees vir 

mekaar op ’n manier wat ons menswaardigheid bly bevestig en koester? Hoe kan ons 

as gemeenskap van gelowiges sagter na mekaar kyk en ’n veilige ruimte wees vir 

mense wat ernstig siek is, of gediagnoseer is met ’n lewensbedreigende siekte? En 

veral, hoe kan ons ondersteunend wees in ’n tyd waarin mense nie net met hulle 

liggame en ’n siekte worstel nie, maar na alle waarskynlikheid ook met God. 

‘n Groot vraag is: hoe kan ons en ander se menswaardigheid in tye van siekte bevestig 

en selfs versterk word? Hier is veral vier waardes belangrik: Respek, Liefhê, Luister 

en Omarm. Dit kan goeie riglyne wees in ons nadenke oor hoe ons mekaar kan 

ondersteun.  

 

Gesels saam (of dink daaroor): 

Wat het jou die meeste gehelp om beter te word, of moed 

te hou, tydens ‘n vorige siekbed? Wat leer dit ons van die 

wyse waarop ons ander kan ondersteun?  

   



 

 

 

 

 

 

 

Om ander te ondersteun vra egte meelewing en 

meegevoel  

Om iemand anders in tyd van siekte te kan ondersteun, vra dat ons in die eerste plek 

onsself in daardie persoon se posisie sal probeer indink, is sy of haar skoene (of 

pantoffels) sal kan gaan staan, om met liefde en onderskeiding te probeer luister en 

verstaan. Dit verg meestal net om eers teenwoordig te wees, en nie te gou 

“oplossings” of maklike verklarings, of voorskrifte of onegte hoop te probeer deurgee 

nie. Met respek moet ons vertroue bou, ‘n veilige ruimte skep. Ons moet mekaar se 

pyn leer aanvoel, maar ook nie te gou dink ons weet presies waardeur die ander 

persoon gaan nie, ons moet begrip daarvoor probeer ontwikkel, ons moet ruimte skep 

vir treur, ruimte waarin pyn en ander emosies verwoord kan word, en ruimte vir die 

moontlikheid van groei en nuwe hoop help skep.    

Ons moet met ander woorde nie soos Job se vriende wees nie, regte Jobstroosters 

wat : 

• gou voorgee dat hulle presies verstaan waardeur hy gegaan het 

• namens God kan uitspraak gee oor Job se lewe en waarom hy deur die krisis 

gaan 

• oortuig is dat siekte en teëspoed sy eie toedoen is en  

• goedkoop met antwoorde en verduidelikings omgaan (maklike Bybelversies 

uitdeel).  

In 2 Korintiërs 4:7 word ons daaraan herinner dat ons maar almal brose mense is: 

“Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles 

oortref, kom dus van God, nie van ons nie.” 

Gesels saam (of dink daaroor): 

Wat beteken hierdie vier waardes vir iemand wat moet 

leer saamleef met die realiteite van ’n kroniese siekte of 

toestand soos diabetes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol, 

blindheid, verlamming, depressie of MIV? Of die 

nagevolge van iets soos Covid-19?  

En hoe gee ons gestalte aan die beeld van die liggaam 

van Christus waarvan ons in 1 Korintiërs 12:12-31 lees? 

 



 

 

 

 

 

 

Oor geloof en genesing 

Al meer mense met kanker word vandag genees en tog is dit geen waarborg dat alle 

kankerpasiënte die siekte sal oorleef nie. Die behandeling is ook nie eenvoudig of 

maklik nie. Ander siektes soos tuberkulose en longontsteking kan met behandeling 

genees word. 

Vele kroniese siektes kan goed onder beheer gehou word met die gebruik van gereelde 

medikasie en aanpassings in dieet, soos byvoorbeeld met diabetes en hoë cholesterol. 

En dan is daar siektes wat op hierdie stadium onomkeerbaar is, en waarvoor daar ook 

nie mediese oplossings is nie. 

Ons weet die Bybel vertel verhale van mense wat genees word. Blindes wat sien, 

dowes wat hoor, bloedvloeiing wat stop, melaatses wat genees word, verlamdes wat 

loop en selfs dooies wat weer leef! Dit is natuurlik om ook aan hierdie voorbeelde te 

wil vashou en vir genesing te bid. 

Hoe, waar en wanneer God kies om te genees, is egter nie vir ons om te sê nie en 

hang ook nie van ons geloof of ongeloof af nie. Daarom moet ons baie versigtig wees 

om nie uitsprake te maak wat valse hoop by mense kan skep of onnodige druk op 

hulle plaas nie. En, tensy ons self dokters is, mag ons nie advies gee oor die staking 

van medikasie nie. 

By baie chroniese toestande is dit wel moontlik om met behulp van medikasie ’n vol 

lewe te lei, met min simptome, ten spyte van die diagnose. Ons kan oorwinnend leer 

lewe, ten spyte van ons siekte.   

Genesing is meer as net fisiese genesing, dit beteken ook heling van emosies, van 

verhoudinge, innerlike vrede, die belewing van God Drie-enig se liefde en genadige 

teenwoordigheid te midde van my siekte. Daarmee moet ons mekaar help.  

Uiteindelik kon Job getroos uitroep, sonder dat Hy finale antwoorde gekry het: “Tot 

nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien” (Job 

42:5). Dit was vir hom genoeg.  

Gesels saam (of dink daaroor): 

Wat beteken egte deernis? Hoe wys mens dit vir ‘n 

ander?  

Hoe kan ons ‘n geloofsgemeenskap wees waarbinne siek 

mense geborge voel. Noem ‘n paar praktiese voorbeelde.  



 

 

 

 

‘n Paar praktiese wenke 

Hoe kan ons as geloofsgemeenskap ’n veilige ruimte wees vir mense wat ernstig siek 

is of met ’n ernstige siektetoestand saamleef? 

• Bly altyd bewus van jou eie broosheid en dat siekte ook enige tyd oor jou pad 

kan kom. Niemand is teen siekte gevrywaar nie. 

• Wees teenwoordig en bereid om bloot net daar te wees. 

• Vra en luister na die spesifieke behoeftes en moenie aanvaar jy weet hoe die 

persoon voel, of wat hy of sy nodig het nie. 

• Bid altyd inklusief vir “almal van ons wat siek is, almal van ons wat met die 

realiteite en uitdagings van hetsy depressie, MIV, Alzheimersiekte, diabetes, 

blindheid, kanker ens. saamleef”. Wees versigtig vir ons-en-hulle gebede. 

• Vermy om kitsoplossings voor te stel. Wees versigtig vir leë of goedkoop 

trooswoorde soos: “elke donker wolk het ’n silwer randjie”, “die Here het ’n 

spesiale doel hiermee”, of “God sal nie iets oor jou pad bring wat jy nie kan 

hanteer nie”. 

• Weerhou jou daarvan om namens God te praat. Vermy dit om gevolgtrekkings 

te maak, of oordeel te fel, oor hoe of hoekom hierdie mens siek geword het. 

• Wees baie versigtig wat jy kommunikeer oor genesing – veral as jy nie veel van 

die betrokke siekte weet nie. Leer ken die feite van die betrokke siekte. Lees 

daaroor en vind meer uit, sodat die persoon nie voel hulle moet die hele tyd 

verduidelik nie. 

• Sosiale media en selfone maak dit maklik om vinnige woorde van ondersteuning 

te stuur en dit kan baie beteken waar mense ver van mekaar af is. Maar dit is 

ook soms ’n goedkoop uitweg. Moenie dat hierdie jou enigste vorm van 

ondersteuning is nie, veral nie as julle naby aan mekaar bly nie. 

 

Gesels saam (of dink daaroor): 

Watter rol kan en behoort geloof (en gebed) in genesing 

te speel?  

Hoe kan ons as geloofsgemeenskap mekaar se geloof 

help versterk, en egte troos uit die Woord bied?   
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