
SAALBYEENKOMS: Wie is God?

Inleiding:

Die Bybel beskryf God op baie verskillende maniere, omdat Hy op baie verskillende maniere deur 
mense beleef word.

Voeltoets:

Kry ‘n paar vrywilligers, wat jy gaan blinddoek om jou met die voeltoets te help. Besluit voor die tyd
waaraan jy die vrywilligers gaan laat vat. Dit moet iets groot wees wat op die verhoog is, of wat jy 
met min moeite kan saambring, maar eers op die verhoog neersit wanneer die vrywilligers 
geblinddoek is.

Laat elke vrywilliger by ‘n ander deel van die voorwerp staan, daaraan vat, en beskryf wat hulle 
voel. 

Jy sê dan voordat hulle dit beskryf: ‘n Stoel is………. rond en glad (sitplek), lank, smal en hard 
(pote) ens. Elkeen se beskryfing van die stoel sal anders wees omdat hulle aan ‘n ander deel van 
die stoel vat.

Storie: Die blinde mans en die olifant

In ‘n klassieke verhaal word vertel van ‘n oeroue dorpie waar al die inwoners blind was. Eendag 
was ses van die dorpie se mans op pad. Hulle loop toe ‘n man raak wat op ‘n olifant gery het.

Die ses mans het al gehoor van olifante, maar was nog nooit naby een nie.  Hulle het vir die man 
gevra of hulle mag raak aan die reuse dier. Hulle wou graag teruggaan na die dorpie en aan almal 
vertel hoe ‘n olifant lyk.

Die eienaar van die olifant het die versoek toegestaan en hy het elk van die ses mans op ‘n sekere
plek langs die olifant laat staan.

Almal het aan die olifant geraak en oor die deel naaste aan waar hulle gestaan het gevryf, totdat 
hulle seker wat dat hulle geweet het hoe ‘n olifant lyk.

Hulle was opgewonde om terug te gaan en hul ervarings met die ander dorpsmense te deel. Almal
het nader gestaan om te hoor hoe lyk ‘n olifant.

Die eerste man wat langs die sy van die olifant gestaan het, het gesê. “’n Olifant is soos ‘n groot 
dik muur. “Onsin!”, het die tweede man wat by die olifant se tande gestaan het gesê. Hy is redelik 
kort, rond en glad, maar baie skerp. Ek sou ‘n olifant nie met ‘n muur vergelyk nie, maar eerder 
met ‘n spies!”

Die derder man wat aan ‘n oor geraak het, was ontsteld. “Dis glad nie soos ‘n muur of spies nie!” 
het hy gesê. “Dis soos ‘n reusagtige blaar gemaak van ‘n dik woltapyt. Dit beweeg as jy daaraan 
raak.”

“Ek verskil van jou!”, het die vierde man wat aan die slurp geraak het, gesê. “Ek kan vir jou sê dat 
‘n olifant soos ‘n groot slang is!” Die vyfde man wat aan een van die pote geraak het, het 
verontwaardig uitgeroep: “’n Olifant is rond en dik, soos ‘n boom!” 

Die sesde man wat op die olifant se rug kon ry, het beswaar gemaak: “Kan nie een van julle ‘n 
olifant reg beskryf nie? Hy is beslis soos ‘n groot bewegende berg”.



Toepassing:

Ons het gesê dat die Bybel God op baie verskillende maniere beskryf, omdat Hy op baie 
verskillende maniere deur mense beleef word.

Hy is die Skepper van die wêreld, maar Hy is ook die getroue Vriend. Hy is die regverdige Regter, 
maar Hy is ook die vergewende Vader. As jy God regtig wil leer ken, moet jy begin om jou Bybel te
lees, want dis die enigste manier wat mens God regtig leer ken. 

Die ses mans het die olifant op ses verskillende maniere beskryf, omdat hulle elkeen net aan een 
deel van die olifant gevat het, en dis hoe baie van ons ook is, ons mis so baie van WIE God regtig 
is, omdat ons heeltyd net aan een deel van Hom ‘vat’. 

Daar is so baie wonderlike dinge rondom God, maar jy gaan dit mis as jy Hom nie leer ken en ‘n 
kans kry om aan die ander dele ook te ‘vat’ nie! 

HOEKOM moet jy God leer ken? As jy Hom ken, en weet WIE Hy is, sal jy ook Sy stem ken, weet 
wanneer dit Hy is wat met jou praat, sodat jy Hom kan volg.

Ons lees in Joh 10:27: “My skape (ons), luister na my stem (Jesus). Ek ken hulle, en hulle volg 
My.”

Verwerk uit: Vlamvat-idees! Deon Kitching en Heilet Zaaiman Bl. 3-4


