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’n Nuwe jaar, ’n nuwe dekade het aangebreek! Hoe SIEN of sien ons dit? Oogkundiges 
gebruik die uitdrukking/standaard van 20-20 visie as baie goeie visie. As jy 20-20 visie het, 
het jy nie ’n bril of kontaklense nodig om goed te sien nie!  
 
Maar kan ek die uitdrukking gebruik om vir jou te vra: Het jy ’n visie vir 2020? Daarom is die 
tema vir ons preekreeks in die eerste kwartaal 20-20 Visie: Om soos God te kyk. 
 
Daar is so baie negatiewe dinge wat ons kan raaksien, maar kan ons ook met ons geestelike 
oë God se werking in ons en om ons raaksien? Dit is soos ŉ 3D-bril wat jou help om 
dimensies wat jy nie met jou blote oog kan sien nie, wel te sien. Op so ’n wyse gebruik die 
Gees die Bybel om ons die onsienlike werking van die Here te laat raaksien. Die uitdrukking 
van Carpe Diem word dikwels as ’n slagspreuk gebruik: Gryp die dag! Gryp die 
geleenthede wat elke dag oor jou pad kom met albei hande aan. Die uitdrukking Carpe 
Mañana is minder bekend. Dit beteken Gryp die toekoms aan! Om dit te doen, moet jy 
2020 met geloofs-oë en geloofs-moed ingaan. 
 
Die bekende gebed van Jabes in 1 Kronieke 4 kan ons hiermee help: 

9 Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem omdat sy 
geboorte so pynlik was. 10 Hy was die een wat tot die God van Israel gebid en gesê 
het: “Laat u seën op my rus en vergroot my grond! Wees asseblief met my in alles 
wat ek doen, en bewaar my van moeilikheid en pyn!” En God het sy versoek gehoor 
en dit gedoen. 
 

Jabes bid Carpe Mañana oor sy toekoms, dat die Here hom sal seën! Ek is seker dat elkeen 
van ons dit ook saambid vir 2020. Soms word die gebed verkeerdelik vertolk, dat sy versoek 
om sy grondgebied te vergroot net ’n versugting is na meer aardse goed. Ons kan dit ook 
saambid in die woorde “Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied in ons lewe”. Dan 
verskuif die klem na invloed en om dit waarmee die Here my seën te gebruik om God sigbaar 
te maak in my lewe. 
 
Om die toekoms aan te gryp, moet jou verlede jou nie terughou nie. Jabes se geboorte was 
so pynlik dat sy ma hom die naam “Pyn” gegee het. Wat ’n straf! Daarom moes hy eers in 
die truspieël kyk en sy verlede verwerk voordat hy ’n “seën” vir ander kon wees. Richard 
Rohr stel dit baie mooi: “Remember always, that if you do not transform your pain, you will 
surely transmit it to those around you and even to the next generation.” Om dit in gewone 
Afrikaans te sê: Laat die Trooster toe om saam met jou jou pyn en hartseer te verwerk, 
anders word jy ’n PYN vir almal om jou!  
 
Soms fokus ŉ mens op iets so ver voor jou dat jy nie die mense hier langs jou raaksien nie. 
Uit die hoek van jou oog of jou kantspieël sien jy dikwels ander raak wat stadiger as jy 
beweeg of wat heeltemal stilstaan. As ons egter ’n seën vir ander wil wees, soos die 
Barmhartige Samaritaan, moet ons hulle raaksien, want hulle is daar om ’n rede. 
 
Wanneer jy jou eie pyn verwerk het, weet jy hoe dit voel as almal net by jou verby jaag en 
kan jy met deernis die toekoms aangryp om mense vandag te bemoedig. So verander jy die 
toekoms van een mens en word God se liefde raakgesien deur my en jou deernis.  
 



 

 
 
Hans du Plessis se gedig oor Jabes se gebed laat ons dit uit ’n ander hoek raaksien: 

Jirre, stier tog nou U se wolklikheit, 
en goi U se drippelse op onse koppe yt. 
Gjee onse weidingse meerderder gras 

en hou ons tog oener U se vlerkense vas. 
Keer die beerlou van onse lyfte af weg 

en draai tog net onse lewe wee bietjie reg; 
lattie hyl ons nie innie nagte so matlik slattie, 

ennie trane ons nie oppie mirrag skierlik vattie. 
 
Carpe Mañana  2020!  
 


