
Dit kos moed en nederigheid om te sê jy is jammer. En om jammer te sê beteken nie 
noodwendig die ander persoon sal jou vergewe nie. Maar jy het dan gedoen wat jy kon. Jy 
het jou beste gegee, en dit is genoeg.  

In my lewe moes ek nederig voor baie mense gaan staan, mense wat ek bitter 
seergemaak het. Maar ek mag nie toelaat dat my verlede my gevange hou nie, anders sal ek 
nooit weer regtig kan leef nie. Dit is vir my bevrydend wanneer hierdie mense my vergewe. 
Maar as hulle my nie wil vergewe nie, kan ek niks daaraan doen nie. Ek kan nie bepaal wat 
in hulle harte gebeur nie. Al waaraan ek kan vashou, is dat ek nie meer vandag die mens is 
wat ek vyf jaar gelede was nie. 

Ek wil mooi herinneringe saam met my familie kan bou. Dit is my grootste wens. En 
net soos my familie daar was vir my in my donker tye, net so graag wil ek daar wees vir 
hulle wanneer hulle deur donker tye gaan. 

Ek wil eendag voor die Here staan en hoor hoe Hy vir my sê: “Reynardt, jy het die 
beste gedoen wat jy kon. Jy was daar vir mense wanneer hulle jou nodig gehad het en jy het 
onvoorwaardelik liefgehad.” 

Ek het ’n fantastiese familie en goeie vriende, ek het ’n ondersteuningsnetwerk en ek 
kies elke dag om die regte ding te doen, al is dit hoe moeilik. Net omdat jy ’n Christen is, 
beteken dit nie die lewe is makliker en sonder uitdagings nie. Jy sal ook moeilike situasies 
moet hanteer. Die genade is dat jy die Here by jou het om jou te help. 

ADAM . . . Ek het soveel goeie herinneringe aan die groep. Dit was een van die heel 
beste ervarings van my lewe. Ek het so baie geleer terwyl ek deel van ADAM was. Ek het 
altyd probeer om my bes te gee. Ons almal in die groep het foute gemaak; saam het ons 
goeie tye beleef, en saam het ons slegte tye ervaar.  

Toe Joe die groep verlaat het, het ek en hy lank nie eens met mekaar gepraat nie. 
Maar die Here het dit so beskik dat ons paadjies weer gekruis het. Ons kon gesels en mekaar 
vergewe. Dit was so bevrydend. Al die onmin wat tussen ons was, is weggewas.  

Natuurlik was dit nie vir my maklik toe my hoofstuk saam met ADAM tot ’n einde 
gekom het nie. Ek was dankbaar vir al die jare saam, en ek is nou nog, en dit was ’n bitter 
moeilike besluit om die groep te verlaat. 

Tog was dit een van die beste besluite wat ek in my lewe geneem het. Ek het daardie 
hoofstuk van my lewe afgesluit en my hart het reeds begin heel word. 

 


