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DANKBAARHEID 

Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom 
van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos 
hulle verander of verduister nie.      Jakobus 1:17 
 
Daar is min leliker karaktertrekke as ondankbaarheid. As jy nie 
waardeer wat ander mense vir jou doen nie, maar alles sommer as 
vanselfsprekend reken, gaan jy beslis nie baie vriende maak nie. Dis 
waarom ons almal ondankbare mense aktief vermy. Niemand is lus 
vir iemand wat alles wat jy doen, net so in jou gesig teruggooi nie! 
 
En ek neem jou ook nie kwalik nie. Want dit ís hoe sterk ons voel oor 
die gunsies wat ons hier op aarde aan mekaar bewys. Maar dan 
moet ons seker ook vra: Maar wat gebeur as jy aan die ontvangkant 
is? En nou praat ek nie net van wanneer mense gaaf is met jou nie 
– ek praat veral van die Een wat die Bron is van alles wat goed is: 
God. Dis na alles Hy wat vir jou die lewe gegee het, en toe selfs 
verder gegaan het en vir ons in Jesus Christus die ewige lewe 
geskenk het, sonder dat ons dit enigsins verdien het. En toe ook nie 
daarby gestop het nie!  
 
Trouens, soos Jakobus sê: "Elke goeie gawe en elke volmaakte 
geskenk kom van Bo." Wat sê jy daarvan? Dink jy jou lewe getuig 
genoeg van dankbaarheid teenoor God vir dit alles wat Hy vir jou 
gee? Of is jy dalk baie sensiteif vir ander se ondankbaarheid, terwyl 
jou eie lewe maar net soveel ondankbaar wys soos hulle wat niks 
waardeer wat jy vir hulle doen nie? 
 

Ek weet dis nie lekker om daaroor te dink nie. Want as jy eerlik is, 
gaan dit aanpassings van jou vra. Maar nou is dit 
Dankbaarheidsmaand in De Eike, en ek moet vra: Hoe dankbaar is 
jy regtig? 
 


