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Aanraak-punte 
 
Laasweek het glad nie verloop soos beplan nie. Ek moes onverwags ‘n draai in die hospitaal 
gaan maak. Gelukkig vir ‘n klein prosedure, maar ‘n mens se daaglikse lewe kom tot 
stilstand. Klein goedjies soos om jou skoene aan te trek is skielik nie so maklik nie en 
gewone roetines nie meer vanselfsprekend nie. 
 
In die hospitaal loop ek ‘n paar engele raak. Die suster wat die drip weer aan die loop moet 
kry, en die skoonmaakster, ‘n ou dame, wat my insteekskoene netjies langs mekaar sit sodat 
ek maklik my voete daarin kan steek. ‘n Groot dankbaarheid oorweldig my.  
 
Met die draai wat my lewe maak, kom ek met ander mense in kontak; mense wat my glad 
nie ken nie en van wie ek niks weet nie. Skielik maak ‘n glimlag en oogkontak weer saak. 
Iemand wat die glas nader bring as jy nie kan rek vir die water nie; wat genoeg omgee om 
‘n paar sekondes op te offer vir iemand anders en so jou lewe aanraak. 
 
Terwyl ek lê en wag om ontslaan te word wonder ek hoe ek dit wat ek beleef het, kan uitdra. 
Ek dink aan die kere wat ek ongeduldig was by die betaalpunt in die supermark; hoe ek 
soms te haastig is om te luister en te vinnig om ‘n besluit te neem.  
 
Jesus het tyd gemaak om saam met die Emmausgangers te stap. Hy kon seker baie ander, 
meer opspraakwekkende maniere gebruik het om twee mense se lewens te bereik? Twaalf 
kilometer is nogal ‘n entjie om te stap! Kleopas en sy vriend was hartseer en ontsteld oor 
die gebeure in Jerusalem. “Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos,” verduidelik 
Kleopas in Lukas 24: 21. Jesus vra hulle uit, luister na hulle antwoorde en bly selfs langer 
toe Hy genooi word. Hy raak hulle lewens aan en verander hulle geheel en al. 
 
Die Samaritaanse vrou in Johannes 4 het seker ook nie ‘n lewensveranderende ontmoeting 
verwag toe sy die vreemde man by die put gewaar het nie. Sy vra Hom waar Hy dink Hy 
lewende water vandaan gaan kry as Hy nie eens ‘n skepding by Hom het nie! Tog stap sy 
daardie dag van die put af weg nadat haar lewe onvergeetlik aangeraak is. 
 
Later stap ek af na die apteek. Daar is baie mense. ‘n Dame in uniform sien die oom wat 
sukkel om op sy krukke te bly, sy beursie uit sy sak te haal, te betaal en boonop nie ander 
mense raak te slaan met die krukke nie. “Kan ek help?” vra sy. Nadat hy betaal het, dra sy 
sonder dat hy hoef te vra, sy sak na die motor. Hulle gesels soos ou vriende. 
 
Ek besluit om te kyk hoe ek mense kan aanraak. Miskien kan ek met my manier van doen 
‘n bietjie van Jesus se liefde na mense oordra. Miskien in my glimlag; dalk met my hande. 
Miskien kan ek ‘n bietjie meer luister en aandag gee, miskien is ‘n bietjie omgee al wat nodig 
is om ‘n ander se hart aan te raak. Die motoroppasser waai vriendelik toe ons uitry. Ek waai 
terug en bêre sy skewe glimlag in my hart. 


