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Die uitspraak van Graça Machel, toe nog die eggenote van Nelson Mandela, is bekend: “South 
Africa is an angry nation ... and the level of anger is rising”. Sy het dit gesê na nog ’n uitbarsting 
van vreemdelingehaat. In Suid-Afrika, met al die onsekerhede, trauma en geweld, is daar ’n 
sluimerende woede wat dikwels oorkook. Ten spyte daarvan dat ons ’n sogenaamde Christelike land 
is, het ons die hoogste woede-syfers ter wêreld, byvoorbeeld gemeenskaps- en gesinsgeweld, gender-
geweld, verkragting en padwoede. Mense ervaar ’n magtelose woede oor al die geweld, korrupsie, disfunksionaliteit, 
diskriminasie, versteurde verhoudings, die bedreiging van dit wat vir hulle kosbaar is. Onvervulde behoeftes en 
’n geïnternaliseerde minderwaardigheid lei tot woede. Traumatiese gebeure, soos ’n natuurramp of ’n pandemie, 
kan ook tot woede lei. Aanhoudende stresfaktore kan ons “nerwe rou skaaf”, ons by breekpunt bring. Woede is 
dikwels ’n masker vir ander emosies, “soos om oorweldig en hulpeloos te voel”. Individue raak kwaad, maar daar 
is ook ’n kollektiewe woede waar hele gemeenskappe woedend reageer. Middelmisbruik (alkohol en dwelms) kan 
aggressiewe optrede uitlok. 

Woede as reaksie op onreg is ’n normale verskynsel; dit kan positief wees en selfs tot konstruktiewe gedrag lei. 
Maar woede raak ’n probleem wanneer dit in aggressie en geweld uitbars, wanneer dit destruktief raak vir die 
persoon self en wanneer ander mense in die proses seerkry. 

Woede, aggressie, en passiewe aggressie  – definisies 
Woede is ’n normale en aanvaarbare emosie, soos hartseer of bly-wees. Endorfi ene (hormone in die brein en 
sentrale senuweestelsel) word afgeskei en verhoogde vlakke help om hartseer of ’n gevoel van mislukking of 
hooploosheid beter te hanteer. 

Aggressie is ’n besluit. Net omdat jy kwaad en 
woedend is, gee dit jou nie die reg om aggressief te raak en 
ander sleg te behandel nie. Aggressiewe gedrag kan fi sies 
wees (byvoorbeeld fi siese aanranding), of dit kan emosioneel 
of mondelings wees (dreigemente, eise, vernederende 
optrede). Met aggressiewe optrede word die ander persoon 
gedreig, bang gemaak of laat skuldig voel (gaslighting) ... en 
so gemanipuleer. 

Passief-aggressiewe gedrag is wanneer die individu indirek 
aggressief is. Passief-aggressiewe mense bied destruktiewe 
weerstand, is buierig (nors), dwars of hardkoppig. 

Leer om 
WOEDE
te beheer



Oorsake en simptome van woede
Woede en aggressie ontstaan in reaksie op frustrasie. Frustrasie ontstaan oor iets wat iemand anders gedoen of 
nie gedoen het nie, oor ongewenste gebeure of omstandighede, oor ons eie mislukkings of onvermoë om sekere 
doelwitte te bereik.

Woede steek dikwels kop uit wanneer ’n persoon verwerp voel, afgejak is, verneder voel, onregverdig gekritiseer 
word, aan onrealistiese verwagting onderwerp word, met traumatiese gebeure gekonfronteer word of dalk 
bekommerd is. 

Woede het fi siese simptome, soos om op jou tande te kners, hoof- en maagpyn te ervaar, ’n verhoogde en vinnige 
hartklop of sweterige handpalms, ’n warm gevoel in nek/gesig, bewe of duiseligheid. Tipiese emosionele reaksies 
is ’n geïrriteerdheid, ’n drang op uit die situasie weg te kom, ’n angstigheid of ontnugtering. Soms lei woede tot ’n 
drang na drank of sigarette, of jy raak sarkasties, begin huil of skree, jy verhef jou stem, bal jou vuis, ens. 

Gevare van onderdrukte woede
Onderdrukte woede kan ’n onderliggende oorsaak van angs en depressie wees wat die ontwrigte verhoudings, 
denk- en gedragspatrone en ’n verskeidenheid fi siese probleme tot gevolg kan hê. Chroniese (langtermyn) woede 
lei tot gesondheidskwessies soos hoë bloeddruk, hartprobleme, hoofpyn, vel- en spysverteringsprobleme. 

Bestuur jou woede
Wanneer jy jou woede nie meer bestuur kry nie, is dit raadsaam om hulp te gaan soek by ’n goeie terapeut of 
berader. Daar is allerlei effektiewe gedragsterapeutiese programme wat jou kan leer om woede te beheer en 
aggressiewe uitbarsting te voorkom. Groepsterapie kan ook help. 

Jy kan egter self ook werk aan die korrekte hantering van jou woede. Die volgende praktiese wenke 
kan help: 

 ♦ Wees eerlik en praat. Mense kan nie ons gedagtes 
lees nie. Ons moenie toelaat dat probleme opbou 
totdat ons ons beheer verloor nie. Om dit wat ons 
hinder met iemand te deel, is belangrik. Probeer 
uitkom by die oorsaak van jou woede. Sê dit in 
woorde. Spreek die probleem aan, nie die persoon 
nie (Ef 4:29,31). Ons moet die waarheid in liefde 
praat (Ef 4:15,25).

 ♦ Tree op, maar moenie terugbaklei nie (Ef 4:31-32). 
Die tyd wat ons spandeer deur tot tien te tel, moet 
gebruik word om op ’n godvresende wyse op te tree 
(v 32) en om onsself daaraan te herinner dat woede 
gebruik moet word om probleme op te los en nie 
groter probleme te skep nie (vgl ook Rom 12:9-21).

 ♦ Beheer jou stemtoon en -volume (Spreuke 15:1).
 ♦ Stop en luister eers. Moenie net gevolgtrekkings 

maak op dit wat gesê of gedoen word nie. Luister 
aandagtig na alles wat die persoon wat jou 
woedend maak sê voordat jy reageer. Dink voordat 
jy antwoord. Indien jy nie in die oomblik kan kalmeer 
en rustiger kan praat nie, vra dan liewer om later te 
reageer. 

 ♦ Fokus op jou asemhaling. Haal stadige, diep 
asemteue deur jou neus in. Hou jou asem vir 3 tot 5 
tellings in en asem stadig uit deur jou mond.

 ♦ Doen ontspanningsoefening (progressiewe spieront-
spanning): Trek ’n spiergroep saam, bv. voetspiere, 
en ontspan dit na ’n paar tellings. Begin onder by 
jou voete en werk deur al die spiergroepe tot by 
jou kop.

 ♦ Visualiseer: Sit in ’n stil ruimte waar jy ontspanne 
voel. Fokus jou aandag op iets of ’n plek wat jou 
kalmeer. Fokus op die detail van dit waaraan jy dink. 
Dink hoe kalm en goed jy in hierdie ruimte/plek voel.

 ♦ Oefen: Gereelde oefening sal stres en ook woede 
verlaag. Gaan stap ’n ent teen ’n stewige pas, draf 
of ry fi ets. Slaan ’n slaansak. Doen enige fi siese 
aktiwiteit wat jou hartkloptempo sal verhoog.

 ♦ Herken jou woede-snellers: Mense raak gewoonlik 
kwaad of aggressief as gevolg van sekere goed of 
situasies. Maak ’n lys van die goed wat jou woedend 
maak. Probeer dit op die lang duur vermy of beplan 
hoe om die situasies beter te bestuur.

 ♦ Dink oor jou taalgebruik. In plaas van beskuldigende 
aanvalle, die “jy-boodskappe” (bv. “jy het dit of dat 
gedoen”), gee liewer “ek-boodskappe” (bv. “ek word 
kwaad as jy dit of dat doen”. “Ek hou nie daarvan as 
jy so met my praat nie”). 
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 ♦ Verander jou manier van dink. Vervang die 
negatiewe gedagtes met realistiese gedagtes. 
Probeer om nie woorde soos “nooit” of “altyd” in 
hierdie omstandighede te gebruik nie.

 ♦ Laat los en beweeg aan. Moenie oor en oor aan die 
situasie wat jou woedend/aggressief maak dink 
of daaroor praat nie; selfs al is die saak opgelos. 
Sodoende laat jy toe dat jou woede langer aanhou 
wat selfs verdere argumente lewe kan gee.

 ♦ Luister na jou liggaam se waarskuwingstekens 
– hartkloppings, vlak asemhaling, verhoogde 
bloeddruk – en besluit wat jy in daardie situasie 
moet doen. 

 ♦ Sien jou omstandighede in konteks met die van jou 
omgewing/die wêreld. Jy sal agterkom dat almal 
rondom jou ook deur dieselfde uitdagings geraak 
word.

Om woedend te wees, veral as onreg gepleeg word, is nie verkeerd nie. Dit kan selfs as deug beskou word. God 
self – so lees ons telkens in die Ou Testament – se toorn het dikwels ontvlam. Hy was woedend oor die onreg wat 
teen weerlose mense gepleeg word. Hy was woedend omdat Hy so lief gehad het. Christus het woedend reageer 
op die onreg in die tempel, dit wat mense in die naam van Godsdiens doen. Dis nodig om in ons wêreld vol onreg 
woedend te raak, juis omdat ons lief het en dit wat ons lief het nie wil prysgee nie. 

Die vraag is eerder: wat maak ons met die woede? Hoe reageer ons daarop? Laat ons die woede toe om ons te 
oorweldig, of bring dit ons in beweging om konstruktief teen die onreg op te staan en geregtigheid te soek? Is ons 
bloot aggressief, of handel ons uit liefde ... en in liefde? 
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