
Kan die wonde van mishandeling genees? 

 
Daar is sóveel mense wat 

saamleef met die donker geheim 

van seksuele mishandeling - ’n 

geheim wat oor jare heen soos ’n 

kanker kan invreet op die le-

wensgeluk van slagoffers. Mense 

is dikwels te skaam of te bang om 

daaroor te praat. Hulle probeer 

om die seer diep weg te steek. Dis 

juis dan wanneer dit ’n te swaar 

las word om alleen te dra.  

Die hartseer is dat seksuele 

mishandeling nie sommer net uit 

ons samelewing sal verdwyn nie, 

juis omdat dit as “donker ge-

heim” bly voortleef, dit wegge-

steek word. Die enigste manier 

om hierdie bose kringloop te 

keer, is om slagoffers aan te moe-

dig om dit aan die lig te bring. 

Dan kan beide die slagoffer en die 

oortreder hulp ontvang. 

 

 

Seksuele mishandeling kan met enigiemand gebeur:  

• dit kom voor in die armste pondokkies, maar ook in die heel deftigste huise; 

•  dit gebeur soms daar waar jy dit die minste verwag – in die binnekamers van “goeie 

mense”, in skole waar onderwysers oortreders is, by die werkplek waar 

ondergeskiktes seksueel geteister word, ja, selfs ook binne die parlement en die 

kerk gebeur dit;  

• in die meeste gevalle gebeur dit in die noue kring van ’n gesin, ’n familie of naby 

vriende en kennisse;  

• dit gebeur met sowel mans en vroue en ja, beide mans en vroue is ook oortreders. 
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Wat is seksuele mishandeling? 

Seksuele mishandeling kan omskryf word as die blootstelling en die onderwerping van ’n 

persoon (slagoffer) aan die seksuele aktiwiteite van ’n ander persoon (oortreder) sonder 

dat die slagoffer emosioneel daarvoor gereed is en/of sonder toestemming van die 

slagoffer en/of sonder dat die slagoffer hom/haarself daarteen kan verdedig. Seksuele 

mishandeling gaan gewoonlik oor die seksuele bevrediging van die oortreder en die 

“mag” wat die oortreder oor die slagoffer kry. 

 

Seksuele aktiwiteite kan enige van die volgende insluit: 

• Seksuele dade – waar enige liggaamsdeel van die oortreder of ’n voorwerp gebruik 

word om enige liggaamsopening van die slagoffer te penetreer (binne te dring), of 

die betasting van die slagoffer se geslags- of privaatdele en intieme liefkosings. 

Volgens die nuwe Wet op Seksuele Misdrywe, Wet 32 van 2007, word penetrasie 

van enige aard as verkragting beskou; 

• Blootstelling van die slagoffer aan: 

 ontbloting (wys van privaatdele) deur die oortreder;  

 pornografiese materiaal;  

 afloerdery; 

• Seksuele uitbuiting, byvoorbeeld waar die slagoffer gebruik word vir prostitusie of 

die maak van pornografiese materiaal; 

• Seksuele teistering 

Meestal word die slagoffer gedwing om die dade geheim te hou. Skaamte, skuldgevoelens, 

leuens, ontkennings en vrees is die kettings waarmee die slagoffer “vasgebind” word. Dit 

is hartseer dat ander volwassenes soms daarvan weet, sonder om op te tree, omdat hulle 

ook vasgevang is binne die “mag” van die oortreder.  

Dis nie net kinders wat slagoffers is nie, ook volwasse persone word seksueel mishandel. 

Weerlose mense wat hulleself nie kan verdedig nie of ondergeskikte persone, soos 

byvoorbeeld werknemers of mense wat nie vir hulleself kan sorg nie, kan ook slagoffers 

word. Maar meestal is dit kinders van alle ouderdomme wat slagoffers is. Mens lees 

dikwels in tydskrifte en koerante die verskriklikste verhale van kinders wat seksueel 

mishandel word. Dit lyk asof kinders van ’n al hoe jonger ouderdom, selfs babatjies, 

seksueel mishandel word.  

Mishandeling kan egter nie net gemeet word aan die tipe daad wat gepleeg word nie. Die 

gevolge wat dit op mense het, is die ergste.  

As gelowiges weet ons dat God dit in sy skeppingsplan bedoel dat seksualiteit deel van 

ons lewe sal wees. Seks is bedoel om geniet te word binne die intieme, vaste verhouding 



van volwassenes. Wanneer daar egter buite hierdie “grense” opgetree word, veroorsaak 

sulke ongeoorloofde dade aan weerlose volwassenes en kinders onberekenbare letsels. 

Hierdie letsels aan kinderlewens bring innerlike spanninge, vrese en selfs skuldgevoelens 

mee wat hulle normale emosionele ontwikkelingsproses onder druk plaas. Dit beïnvloed 

hoe kinders oor hulle liggame voel, hul vermoë tot selfaanvaarding, hul gebrek aan ’n 

gevoel van persoonlike veiligheid en selfvertroue, hul vermoë om konflik en aggressie te 

hanteer, mense te vertrou en in normale verhoudinge te groei.  

Volwassenes wat as kinders seksueel mishandel is, worstel dikwels jare later nog met die 

gevolge daarvan. Hul ervaar soms skuldgevoelens, asof hulself verantwoordelik vir die 

dade was. Veral mense wat as tieners mishandel is, kan skuldig en verantwoordelik voel 

omdat hulle dit toe in hul seksuele ontluiking en verlange na aanvaarding en koestering 

“toegelaat” en selfs geniet het. Hoe lank die mishandeling geduur het, speel ook ’n rol. 

Hierdie dade was egter die direkte gevolg van die oortreder se vermoë om die slagoffer 

te kon manipuleer. Dit is baie belangrik om te weet:  

 

 

 

 

 

 

Die goeie nuus is egter dat heling vir slagoffers wel moontlik is, as ons dit maar net in die 

oopte kan bring – binne veilige ruimtes kan uitpraat en gehelp kan word om die pyn en 

letsels daarvan te verwerk. Daar is professionele persone wat hierin spesialiseer en wat 

hulp kan verleen. Vir gelowiges is daar natuurlik die versekering dat, deur die genade van 

ons Here Jesus Christus, deur die liefde van die sorgende Vader en die helende en 

vernuwende krag waarmee die Heilige Gees in ons werk, alles moontlik is … 

 

 

 

 

Hoe kan slagoffers genees word? 

Om die proses van heling te beskryf, is nie so eenvoudig nie. Daar is geen maklike, 

beproefde resep nie. Omdat mishandeling elke faset van menswees raak – fisies, 

emosioneel, geestelik en sosiaal – is heling dikwels ’n ingewikkelde proses. Dit neem tyd, 

soms baie tyd. Die belangrikste fases van die proses kan tog ook heel eenvoudig beskryf 

word as die oopmaak van ’n wond, die skoonmaak daarvan en die tyd gee vir genesing. 

Hierdie helingsproses vind ons ook in die Bybel. Dit is baie belangrik dat jy ’n kundige 

persoon soos ’n leraar, maatskaplike werker, sielkundige of berader sal gaan sien om jou 

te begelei deur die hele proses.  

...volwasse oortreders is alleen verantwoordelik vir 

hul seksuele dade en die misbruik van hul mag om 

die seksuele grens tussen volwassene en kind oor te 

steek... 

 

 

God kan selfs ook hierdie hartseer ding vir ons ten 

goede laat meewerk (Romeine 8:28). 



Oopmaak  

Wanneer mens fisies seerkry, ontwikkel daar gou ’n roof oor die stukkende plek. Omdat 

die seer te pynlik is, steek ons dit eers bewustelik of onbewustelik weg onder beskermde 

lagies. Die beskermende lae kan uit ontkenning bestaan, of die “probeer vergeet”, of 

reaksies soos bitterheid, verwyte, onttrekking, geheimhouding. Dié soort beskermde laag 

help ons aanvanklik, maar dit kan ook daartoe lei dat die wond nooit heeltemal genees 

nie. Daarom moet ons gehelp word om die wond eers oop te maak. Dit vra moed en 

dapperheid en is pynlik, want dit bring die herinnering terug – dit is amper ’n herleef van 

die gebeure. In ’n gesprek met ’n kundige persoon, iemand wat jy regtig vertrou en wat 

opreg luister, kan die geheim egter uit die donker na die lig gebring word. Hierdie persoon 

sal jou begelei en ondersteun om die seer te hanteer.  

 

 

 

 

 

. 

 

Skoonmaak  
Die wond word skoongemaak wanneer jy gehelp word om die herinneringe weer in die 

regte perspektief te plaas, om woorde te probeer gee aan jou gevoelens en uiting aan jou 

emosies. Daar is verskeie maniere – dit kan uitgeskryf, uitgesê en uitgehuil word. ’n 

Kundige en betroubare persoon kan jou ook hiermee bystaan en begelei. Dit is veral ook 

belangrik om jou pynlike herinneringe en al die emosies wat rondom die gebeure gegroei 

het, vir die Here te gee.  

 

 

 

 

 

 

Genesing  
Die genesing van die oopgemaakte en skoongemaakte wond neem tyd. Daar is meestal ’n 

tyd van rou nodig. ’n Tyd van broosheid, waarin jy maar toelaat dat die herinneringe en 

die seer weer en weer ge-uiter word, waar jy dit weer en weer aan die Here oorgee. Dit is 

ook in hierdie tyd waarin die gemeenskap van gelowiges, waar ons mekaar in liefde kan 

vashou en vir mekaar kan bid, so belangrik is.  

 

In die genesingsproses verdwyn die “onthou” nie sommer nie. Die Here herskryf nie ons 

geskiedenis nie, maar die negatiewe, die afbrekende en slegte gedagtes en emosies wat 

Natuurlik moet ons dit ook vir die Here vertel – Hy 

kan buitendien tot in die diepste kamers van ons 

hart sien. Hy weet. Hy verstaan. Hy aanvaar. Hy 

vergewe. Lees gerus Psalm 139  

Lees gerus Psalm 139 

Hy is die Een wat ons pyn en ons wonde op Hom 

neem en in ruil daarvan vir ons genesing en vrede 

skenk. Lees gerus weer Jesaja 53. 

 



daarmee saamgaan, word weggevat. Ek kan dan weer myself wees, voluit lewe, positief 

betrokke raak, mense weer leer vertrou en myself weer aanvaar as die besondere mens 

wat ek is. Dan kan ek ook weer my eie seksualiteit leer aanvaar, uitleef en geniet, soos wat 

die Here dit vir my bedoel het. Dan kan ek selfs ook weer myself – en die een wat dit aan 

my gedoen het – vergewe. Onthou net dat hierdie nie altyd ’n maklike paadjie is nie – 

soms val mens terug in die diep put van seer en pyn. Die belangrikste is om dan te erken 

jy kry swaar en om hulp te kry en te weet, jy is nooit alleen nie. 

 

 

 

 

 

 

Hierdie negatiewe gebeure kan ek dan ook positief laat inwerk op my lewe en die van 

ander – ek kan byvoorbeeld meewerk daaraan om ander wat deur dieselfde trauma moes 

gaan te help of saam te werk aan die heling van ons gemeenskappe. Die pynlike wonde 

van mishandeling kan genees, dit kan oorwin word, dit kan weggeneem en in die plek 

daarvan kan my lewe weer vol vrede en vreugde wees. Dit kan, want:  

 

 

 

 

 

Kry hier hulp: 
• Childline South Africa 0800 055 555 (24-uur tolvry) 

• Procare Psycho Social Services 082 332 2356 (24-uur hulplyn) 

• Lifeline 0861 322 322 

• South African Depression and Anxiety Group (SADAG) 0800 20 50 26  

• Of meld dit dadelik aan by jou naaste polisiekantoor (10111) of Crime Stop 

08600 10111. 

 

 

 

Want by die kruis van Christus ontdek ons almal 

dat ons maar net begenadigde sondaars is, wat 

self vergewe is en daarom ook ander kan vergewe 

(Kolossense 3: 12-13). 

 

“Ek is tot dit alles instaat deur Hom wat my krag 

gee” (Filippense 4:4-13). 
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