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Gedagte vir die dag 

 

Iemand sê vir my die ander dag, dat die sintuig wat die sterkste en helderste herinneringe 

oproep vir hom, sy reuk is.  Ons begin toe praat hoedat die reuk van brood, of reën of selfs 

die rook van ŉ diesel voertuig, jou na 

plekke en tye, van lank gelede, kan voer.  

Wanneer ons oor 10 jaar van nou 

“handsaniteerder” ruik, gaan ons 

waarskynlik aan Covid-19 en die jaar 

2020 dink!  Wanneer jy deur jou huis of 

tuin stap, in die winkelsentrums of op 

straat, word jy deur ŉ oorvloed van reuke 

en geure ontmoet.  Dit was juis rondom ŉ 

etenstafel waar hierdie gesprek oor reuk en onthou gebore is. 

 

Ek vermoed die digter D.J. Opperman het by Paulus geleen toe hy Sproeireën geskryf het… 

My nooi is in ŉ nartjie, 

my ouma in kaneel, 

daar’s iemand… iemand in anys… 

 

Want Paulus besef ook dat geure jou aan mense herinner.  Sy wens is egter dat almal wat 

met Christene te doen kry, ŉ aangename reuk sal assosieer met hulle.  Wie wil tog van jou 

wegstap en aan vrot eier of behoede, dalk iets erger dink! 

Wat is ŉ reuk wat jou met vrede en kalmte vul? 

Wat is reuke wat jou positief stem? 

Watter geure laat jou aan goeie herinneringe dink? 

 

Van al die geure wat Paulus kon kies om Christene mee te vergelyk, kies hy wierook. 
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Lees 1 Korintiërs 2:14-17 

 

Wierook dryf nie net onaangename geure weg nie, dit het ook ŉ plek in die tempel gehad.  

Die wierook wat in die tempel gebrand het, was meer as net ŉ uitnodiging om nader in God 

se teenwoordigheid in te beweeg.  Dit sou mense (besoekers) daaraan herinner dat God 

juis onbegrens is en voortdurend aan die beweeg is.  Die rook van die wierook verdwyn dalk 

uit jou gesigsveld, maar reis tot in die hoeke van die vertrek en jou neus en gedagtes.  Selfs 

by die deure en vensters uit…  Jy sou selfs aan besoekers by die huis moes verduidelik 

waarom jy soos wierook ruik na jou besoek aan die tempel. 

 

Die teenwoordigheid van God kleef aan die tempel-besoeker vas. 

 

Watter reuke kleef aan jou vas? 

Watter reuke assosieer mense met jou? 

 

Paulus het verstaan dat gelowiges die liggaam van Jesus op aarde moes wees na sy 

opstanding en hemelvaart.  Ek en jy het die hande en voete van Jesus geword toe die Heilige 

Gees oor die kerk uitgestort is.  Wanneer ons in gesprekke, met opmerkings en deur gebare 

verby mense beweeg, moet hulle van Jesus bewus raak.  Die andersheid van die evangelie 

moet aan ons kleef en van ons uitstraal.  Mense moet nie wonder of ons die vrug van die 

Gees dra nie (Gal 5:22-23).  Hulle moet die bloeisels ruik en die vrugte kan sien. 

 

En sonder dat ons aangestel word as die opsigter en regter van my broer en suster, sal my 

naaste weet watter uitnodiging of veroordeling die evangelie vir hom/haar inhou.  Vir dié wat 

verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring; vir dié wat gered word, is dit 'n lewensgeur 

wat lewe wek (vers 16).  Dis natuurlik ook waar vir my.  Wanneer ek in my naaste die 

opgestane Christus ontmoet, word ek ook uitgenooi om te besin hoe ver of hoe naby ek aan 

die evangelie beweeg. 
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Hoe naby of hoe ver lewe jy van die Wierook? 

 

Om oor na te dink: 

• Lees weer die Skrifgedeelte. 

• Watter plekke of verhoudings in jou lewe beleef jy die “aangename geur” van Christus. 

• Dank die Here daarvoor en probeer doelbewus meer tyd en energie daarin belê. 

•  


