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BEGRIP VIR ANDER 

 
Wanneer ’n man pas getroud is, mag hy nie saam met die leër optrek 
om te gaan oorlog maak nie. Hy mag ook nie met enige verpligting 
belas word nie. ’n Jaar lank moet hy van alles vrygestel wees om sy 
vrou met wie hy getroud is, gelukkig te maak.    
 Deuteronomium 24:5 
 
Ons lees nie al die boeke van die Ou Testament ewe graag nie. Een 
soos die Psalmboek lees ons graag, want dis ‘n wonderlike boek. 
Maar Deuteronomium...! Sy naam sit jou sommer al af. Daarby is hy 
mos ook propvol wette, en hulle klink so ontsettend streng! Maar as 
jy tot dusver so redeneer het, mag jy dalk verras wees as jy op hierdie 
juweeltjie afkom. Dit leer ons presies dieselfde instelling as wat ons 
oor en oor die Pinkstertyd by Jesus in die Bergrede gehoor het.  
 
Vandag nog redeneer mense dat jy darem ‘n pasgetroude paartjie 
eers kans moet gee om aan mekaar gewoond te raak. Daarom gaan 
hulle op wittebrood, en onttrek hulle vir 'n week of wat om aan 
mekaar gewoond te raak voordat hulle nuwe lewe saam begin, en 
die lewe weer aangaan soos gewoonlik.  
 
Dis tog wonderlik dat die Bybel dit ook verstaan. Die Here dring ook 
daarop aan dat pasgetroudes vir minstens 'n jaar verskoon moet 
word van enige verpligtinge. Hulle is vrygestel van militêre diensplig, 
en moes al hulle aandag aan hulle nuwe bruide gee, om hulle 
gelukkig te maak. In hierdie reëling hoor ek eindelose deernis en 
begrip vir 'n ander se situasie. En dit leer ook vir ons iets. Ons is 
dikwels so op onsself ingestel met die minimum aanvoeling vir 'n 
ander se omstandighede. In God se koninkryk het ons begrip vir 
mekaar en mekaar se omstandighede! Ons akkomodeer mekaar, en 
is bereid om toegewings te maak. Het jy al geleer om jouself in jou 
naaste se skoene te stel?  


