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Katogeniese, Atkins, Banting en Paleo 
dieëte. Hierdie is om net 'n paar van die 
populêre dieëte te noem wat meer en meer 
vandag gevolg word (Dan praat ons nie eers 
van al die ander dieëte op die mark nie!). 
Die volg van 'n dieet het so populêr geraak 
dat dit ontstaan het in die tendens van 
dieting.1 Hierdie tendens van dieting is die 
praktyk van die eet van voedsel in 'n 
gereguleerde omgewing en onder 
supervisie. Die doel is om die liggaam 
gewig te laat afneem, of in stand te hou, of 
te verhoog. Dieting word dikwels met 'n 
kombinasie van fisiese oefening 
gekombineer om gewig te verloor in 
diegene wat oorgewig of vetsugtig is. 
Sommige mense volg egter 'n dieet om 
gewig te vermeerder (gewoonlik in die vorm 
van spiere). Dieting kan ook gebruik word 
om 'n stabiele liggaam gewig te handhaaf.2


Die konsep van dieting is nie nuut nie, maar 
meer en meer mense volg 'n spesifieke 
dieet. Dit het so populêr geraak dat mense 
die vrae begin vra het: “bant jy?“ of “atkins 
jy?”. Tydens hierdie tendens verslag gaan 
ons kyk na die verskillende tendens agter 
dieting en hoekom dieting 'n tendens 
geraak het. Hoekom volg meer en meer 
mense die tendens van dieting?

inleiding



Kom ons volg 'n kort narratiewe geskiedenis 
van dieting:

Banting

Die eerste populêre dieet was die Banting 
dieet wat vernoem is na William Banting wat 
die besonderhede van 'n bepaalde lae-
koolhidraat, lae-kalorie dieet, wat gelei het 
tot sy eie dramatiese gewigsverlies, in 1863 
gevolg en gepopulariseer het.3 Hierdie dieet 
was egter vervaardig in 1861 deur Mnr 
William Harvey en egter verpopulariseer 
deur William Banting. Dit het so 'n populêre 
dieet geraak dat die werkwoord “om te bant” 
in die Oxford Woordeboek opgeneem is in 
1963.4 “Om te bant” het minder en minder 
populêr geraak en geleidelik weggeglip 
vanuit die woordeskat van die mense.

Lae-Vet dieet

Gary Taubes ondersoek hierdie tipe dieet in 
sy boek Good Calories, Bad Calories: Fats, 
Carbs, and the Controversial Science of 
Diet and Health. 

verskillende 
diëte

Hy bevind dat “[I]t is the quality of the 
calories consumed that regulates weight, 
and the quantity...is a secondary 
phenomenon.” 

Sedert die 1960's, as gevolg van die vet- 
cholesterol hipotese van hartsiektes (vet 
was gesien as die oorsaak van cholesterol 
wat gelei het tot hartsiektes), eet 
Amerikaners minder vet, rooivleis, eiers en 
meer pluimvee en vis. Die gemiddelde 
inname van vet het gedaal van 45% tot 35% 
van die totale kalorieë inname, terwyl die 
aantal mense met hoë cholesterol gedaal 
het met 28%. Taubes meen egter dat dit nie 
hulle gesondheid verbeter het nie. Sterftes 
wat te maak het met die hart het afgeneem 
as gevolg van beter behandeling, maar die 
voorkoms van hartsiektes het nie beduidend 
afgeneem nie. Oor 'n 25-jaar tydperk 
(samevallende met die amptelike 
aanbevelings aan minder vet en meer 
koolhidrate) het vetsug toegeneem van 
sowat 14% tot meer as 30% van die 
bevolking, sodat teen 2004 een uit elke drie 
Amerikaners klinies vetsugtig was.



Daarbenewens het diabetiese gevalle 
geleidelik toegeneem gedurende die 20ste 
eeu as gevolg van hulle verbruik van 
kalorieë versoeters (insluitend sukrose 
(suiker) en 'n hoë-fruktose koring stroop) 
wat van sowat 49 kg jaarliks na byna 68 kg 
per persoon toegeneem het. 

Hierdie dieet het so populêr geraak dat 'n 
"gesonde dieet" 'n lae-vet, hoë-koolhidraat 
een was. In 1977 het die Amerikaanse 
regering hulle eerste dieet-doelwitte vir die 
Verenigde State van Amerika verskuif na 
hierdie hipotese van lae-vet en hoë-
koolhidrate. Oor die volgende twee dekades 
was dit aanbeveel dat minder vette en olies 
en meer pasta, aartappels, rys, en brood 
geëet word as 'n gesonde dieet. Na die 
konferensie, die National Institutes of Health 
wat gehou was in Desember, 1984 word 'n 
"konsensus" verklaar ten gunste van 'n lae-
vet dieet.

Atkins dieet

In 1972 het 'n Amerikaanse kardioloog met 
die naam van Dr Robert Atkins sy nuwe 
dieet Revolusie gepubliseer: Dr. Atkins’ Diet 
Revolution. Die ironie was dat die Atkins 
dieet feitlik identies is aan dié van William 
Banting.5 Die Atkins dieet is 'n gewilde, 
maar omstrede manier van eet. Dit was 
omstrede weens die feit dat dit teen die 
vorige vier eeue se dieetkundige advies van 
lae-vet en hoë-koolhidraat gegaan het.6 

Die Atkins lae-koolhidraat dieet vereis 'n fyn 
beheer van koolhidraat verbruik, met die 
beklemtoning van proteïen en vet as die 
primêre bronne van dieet kalorieë. Dit is 
bykomend tot 'n beheerde aantal 
koolhidrate deur groente. Volgens Atkins, as 
ons vet eet, maar geen koolhidrate nie, dan 
verbrand ons liggame vet, maar as ons 
koolhidrate eet, vind ons liggame dit 
moeiliker om vet te verbrand weens dit 
eerder die koolhidrate verbrand in plaas van 
die vet.

Om koolhidrate uit te sny, sê Atkins, gee jou 
wat hy noem 'n "metaboliese voordeel”. Jy 
verloor meer gewig, kalorie vir kalorie, as 
was jy op 'n gebalanseerde dieet van lae vet 
sou verloor. Jy verloor vet as gevolg van 'n 
proses genaamd ketose - die transformasie 
van vet na brandstof.7

Dit was so 'n populêre dieet wat 'n impak 
gemaak het in die gesondheidswêreld. So 
inlvoedryk dat TIME tydskrif hom in 2002 as 
een van die invloedryke mense van die jaar 
benoem het.8 TIME tydskrif het weer in 2014 
'n voorblad artikel geskryf oor Ending the 
war on fat.9

Die omstredenheid met die Atkins dieet is 
dat Dr. Atkins van mening was dat stysel-
agtige koolhidrate die oorsaak is in 
gewigstoename, en deur middel van 
uitgebreide navorsing, het hy beweer dat 
hierdie stysel-agtige koolhidrate veroorsaak 
dat die liggaam die hormoon insulien, 'n 
toestand genaamd hiperinsulinisme oor 
produseer10, wat bloed-glukose vervaardig 
en maak dat mense honger voel. Mediese 
dokters kritiseer Dr. Atkins vir die 
oorvereenvoudiging van die proses van 
metabolisme en is van mening dat Dr. Atkins 
suggereer dat mense se liggaam nie 
gemaak is om koolhidrate te verwerk nie.

Verder diskrediteer hulle Dr Atkins se “idee 
van "hiperinsulinisme"” en beweer dat dit 
beter beskryf en bekend is as tipe 2 
diabetes, 'n siekte wat teweeg gebring word 
deur vetsug en nie die oorsaak daarvan nie.
11

Sy kritici het ook daarop gewys die 
potensiaal vir langtermyn-gesondheid 
probleme wat verband hou met 'n dieet laag 
in vesel weens beperkings van die program 
se vrugte en groente in die vroeë stadiums 
se gewigsverlies.



'n Gebalanseerde dieet, het hulle 
aangevoer, moet nie vereis dat 'n persoon 
hulle etes aanvul met vitamiene en ander 
aanvullings nie. Hulle sê verder dat ketose 
'n slegte ding is. Dr Atkins sê dit is omdat 
hulle dit verwar met ketoasidose, 'n 
heeltemal ander toestand. Ketoasidose is 'n 
metaboliese toestand wat verband hou met 
'n hoë konsentrasies van ketoon-liggame, 
wat gevorm word deur die afbreek van 
vetsure en die deaminering (verwydering 
van 'n amiengroep van 'n molekule) van 
aminosure.12

Katogeniese Diet

'n Katogenise dieet is nou meer populêr as 
ooit tevore.13 Die idee agter 'n katogieniese 
dieet is hoë-vet (75%), voldoende proteïen 
(20%), lae-koolhidraat (5%) dieet.14 Die idee 
agter die dieet is om vet te verbrand in plaas 
van koolhidrate. 

Tim Noakes dieet 

Vandag in Suid Afrika is die Banting dieet 
meer bekend as die Tim Noakes dieet. (Prof 
Tim Noakes het 'n voorkoms gemaak in die 
populêre youtube video van Suzelle DIY. 15 

Tim Noakes se boek, The Real Meal 
Revolution wat die Nielsen Booksellers 
Choice Award gewen het16 wys 'n dieet wat 
'n hoë-vet en lae-koolhidraat dieet is.17 

Dit is so populêr in Suid Afrika dat News 24 
10 Golden Rules of Banting geplaas het op 
hulle webtuiste18. En dat Spier 
Wynlandgoed in die Kaap 'n Banting 
Hamburger vervaardig het19. Dan praat ons 
nie eers van die Pretoria Banting Market wat 
ontstaan het nie20.

Die Tim Noakes dieet is nie 'n Atkins (hoë-
proteïene) of Paleo (lae-koolhidrate) dieet 
nie. Die Tim Noakes dieet maak van minder 
koolhidrate en minder proteïene gebruik as 
die Paleo dieet en Atkins dieet21.

Die Tim Noakes dieet is egter baie sterk op 
geen suiker nie. Dit het 'n verdere fase van 
die dieting tendens na vore gebring in Suid 
Afrika deur te begin kyk na hoeveel suiker in 
alledaagse koeldrank en voedsel is.22

Paleo (Caveman Diet)

Die Paleolithic dieet, ook bekend as die paleo 
dieet of grotman/caveman dieet, is 'n dieet 
gebaseer op die tipe kos wat die antieke 
voorouers waarskynlik mag geëet het, soos 
vleis, neute en bessies, en sluit alle kos uit 
wat nog nie aan hulle bekend was nie, soos 
suiwelprodukte.23



Gluten vrye dieet

Tim Noakes se banting dieet het nog 'n fase 
van die dieting tendens na vore gebring, 
namens gluten vrye dieet. Omdat die 
banting dieet 'n lae-koolhidraat dieet is, is dit 
ook 'n gluten vrye dieet (Gluten is 'n 
proteïen in koring en verwante produkte wat 
deeg help styg en sy vorm help hou, en 
maak dit sag).24 Natuurlik is daar 'n mediese 
kant ook aan 'n gluten vrye dieet waar 
mense wat coeliakie (celiac disease) het ('n 
immuun siekte het waar as hulle gluten eet 
dit skade maak aan die dunderm) nie gluten 
mag eet nie. Weens slegs 1% van die 
wêreld bevolking  egter die siekte het25, 
moet daar gevra word of daar nie 'n ander 
rede is vir die gluten vrye dieet nie?

Een uit 133 Amerikaners het coeliakie, waar 
die gluten vrye industrie bestaan uit $10,5-
biljoen. Dit het 44% gegroei van 2011 na 
2013. Dit gaan hand aan hand met die groei 
in diagnose van coeliakie. In Amerika eet 
75% van verbruikers gluten vrye (al het 
hulle nie coeliakie nie en hulle nie gluten 
sensitief is nie), omdat hulle glo hulle is 
gesonder, ten spyte van die gebrek aan 
enige wetenskaplike navorsing wat die 
geldigheid van hierdie teorie bevestig.26



Hierdie bg. dieëte is almal van dieselfde 
familie. Die ooreenkomste tussen die 
katogeniese dieet en die Atkins dieet is dat 
beide 'n hoë-vet en lae-koolhidrate inname 
vra. Atkins is egter 'n gedetailleerde, 
spesifiek gemeete gewigsverlies program 
wat baie spesifieke voedselsoorte beperk 
regdeur sy verskillende stadiums en beperk 
ook algehele koolhidrate inname. Dit 
veroorsaak dikwels voedings ketose en kan 
beskou as 'n ketogeniese dieet. Die 
katogeniese dieet (wat die Tim Noakes dieet 
insluit) is 'n beskrywende term vir enige 
algemene lae-koolhidraat, hoë-vet dieet wat 
voedings ketose moet bevorder.

So is daar vandag 'n hele klomp ander 
dieëte wat meer en meer na vore kom as 
deel van die tendens van dieting:

Bloedgroep dieet

Die konsep agter hierdie vinnig groeiende 
populariteitsdieet is dat “Knowing your blood 
type is an important tool for understanding 
how your body reacts to food, your 
susceptibility to disease, your natural 
reaction to stress, and so much more. A 
single drop of blood contains a biochemical 
makeup as unique to you as your 
fingerprint.”27 Dieet-giere kom en gaan, 
maar die feite is duidelik: almal het nie 
dieselfde basiese voedingsbehoeftes nie. 
Daar is mense wat 'n streng vegetariese 
dieet volg en floreer op daarop, terwyl ander 
hou by die Atkins dieet of soortgelyke lae-
koolhidraat dieet. Dr Peter J. D'Adamo as 
voorstaner van hierdie bloedgroep dieet en 
outeur van Eat Right 4 Your Type, het 
gevind dat jou voedingsbehoeftes bepaal 
word deur jou bloedgroep (So is daar 'n 
dieetplan vir bloedgroepe A, B, O en AB). 
Hulle doel is mense te help om gewig te 
verloor, inflammasie te verminder, energie 
vlakke ter verhoog en om 'n langer en 
gesonder lewe te lei.28

Daar is egter debat of daar enige 
wetenskaplike bewyse is vir hierdie dieet. Dr 
Ahmed El-Sohemy, Medeprofessor aan die 
Universiteit van Toronto het 'n studie geloots 
onder 1455 studie deelnemers wat geen 
bewyse van die Bloed Tipe Dieet teorie 
ondersteun nie. 

Die studie het gewys dat die manier waarop 
'n individu reageer op enige een van hierdie 
dieëte het absoluut niks te doen met hul 
bloed tipe nie, en het alles te doen met hul 
vermoë om te hou by 'n sinvolle vegetariese 
of lae-koolhidraat dieet.29

Makrobiotiese dieet 

'n Makrobiotiek dieet (of makrobiotiek), is 'n 
Oosterse dieet-plan wat gebaseer is op 'n 
yin-yan-idee van voedsel paring om balans 
te handhaaf. Hierdie dieet sien graan as 'n 
stapelvoedsel wat aangevul word met ander 
kos soos plaaslike groente, en die 
vermyding van die gebruik van verwerkte of 
verfynde kosse en meeste diereprodukte.30 
Hulle motivering agter die dieetplan: 
“Research has linked modern diet and 
lifestyle habits to virtually all the debilitating 
chronic degenerative diseases, as well as 
lesser health issues generally attributed to 
aging. Without knowing which dietary and 
lifestyle changes can bring the health 
transformation people are looking for, is it 
any wonder there is a “health crisis” in the 
world today?”.31 Hulle sien dus die lewenstyl 
van die moderne mens as die oorsaak van 
baie van die siektes en 
gesondheidsprobleme. Makrobiotiek is 'n 
stelsel wat gebruik kan word om 
buitengewone gesondheid te skep deur 
gebruik te maak van beide tradisionele 
wysheid en moderne kennis om vas te stel 
wat die onderliggende oorsake van 'n 
individue se huidige uitdagings ten opsigte 
van gesondheid en maak aanpassings aan 
hul kos en leefstyl keuses wat die 
gesondheid verbeter en ondersteun. Die 
voorstaners van hierdie leefstyl keuse, sien 
dit nie net as 'n "dieet" nie, maar erken die 
diepgaande uitwerking wat kos, omgewing, 
aktiwiteite en houding het op hulle liggaam-
verstand-emosies.32

Terwyl die dieet 'n gebalanseerde leefstyl 
siening inneem, word daar egter geen klem 
op fisiese oefening geplaas nie33, waar daar 
ook 'n sekere voedingstekorte is asook 
proteïene.34



Vegetarisme

Vegetariërs eet nie vleis, vis, en pluimvee 
nie. Vegans is vegetariërs wat geen diere-
produkte, insluitend melk, kaas, ander 
suiwelprodukte items, eiers, heuning, wol, 
kant, of leer eet of gebruik nie. Onder die 
baie redes om 'n vegetariër te wees is 
gesondheid, omgewing, en etiese kommer; 
die 'nie-hou-van-vleis;, nie-gewelddadige 
oortuiging; deernis vir diere; en ekonomie.35 
Daar is gevind dat in 2012 het Amerika 
alleen 23,7 kg  beesvleis, 25,9 kg 
hoendervleis, en 19,5 kg varkvleis geëet per 
persoon per jaar.36

'n Groot mediese kritiek vir hierdie dieet is 
die tekort aan sekere belangrike 
voedingswaardes soos proteïene, yster, 
kalsium en vitamine B12. Daar is egter 'n 
hele lys van vegetariese plaasvervangers vir 
hierdie voedingswaardes.37 Hierdie dieet of 
lewenstyl is so populêr dat daar verskeie 
Vegetariese Organisasies ontstaan het.38

Rou foodism

Raw foodism, is die dieet praktyk van die 
eet van slegs rou en onverwerkte voedsel.39 
So is daar verskillende tipes rou-kos-
aanhangers; rou veganism, rou 
vegetarisme, rou diere dieet. Die motivering 
om hierdie dieet-praktyk te volg kan strek 
van die uitgangspunt dat die verhitting van 
kos die voedingstowwe en natuurlike 
ensieme vernietig, wat sleg is, want 
ensieme gee 'n hupstoot vir die vertering en 
veg chroniese siekte. Terwyl sommige 'rou-
foodiste' glo om kos te kook, die kos giftig 
maak. Hulle beweer dat 'n rou voedsel dieet 
hoofpyn en allergieë kan opklaar, 'n 
hupstoot gee aan jou immuniteit en geheue, 
en die verbetering van artritis en diabetes 
aanhelp.40



Die tendens van dieting sien 'n baie 
wydverspreide rede agter die lewenstyl of 
keuses ten opsigte van die dieet wat gevolg 
word. Daar is egter 'n beweeg na 'n 
holistiese, etiese, morele en geestelike 
motivering om 'n spesifieke dieet te volg. 

So is daar in die christelike kerk ook die 
teenwoordigheid van die dieting tendens:  

Daniël plan dieet

Rick Warren, 59, stigterslid en pastoor van 
Saddleback Kerk in Suid-Kalifornië, probeer 
om mense te help gesonder leef. Die Daniel 
Plan: 40 Dae tot 'n gesonder lewe is geskryf 
met dokters Mark Hyman en Daniel Amen 
en bied 'n besonderhede program as 
leefstyl wat gehelp het dat Rick Warren 27 
kg verloor het in 2011. So het Rick Warren 
ook lede van sy gemeente aangemoedig om 
gesonder te leef waar die gemeente 
gesamentlik daardie jaar ongeveer 1 133 
981 kg verloor het.41 Die dieet volg 'n 
basiese lewenstyl fokus van 5 areas: kos, 
fiksheid, fokus, geloof en vriende. 

Die dieet volg 'n basiese lewenstyl fokus 
van 5 areas: kos, fiksheid, fokus, geloof en 
vriende. Volgens Rick Warren is dit die 
laaste twee komponente - geloof en vriende 
- wat die Daniel Plan uniek maak, want dit is 
nie net wat jy eet wat jou ongesonde maak 
nie, maar dit gaan oor wat jóu eet. Dit het so 
populêr geraak dat 'n webtuiste42 gestig is 
om mense te help met hierdie lewenstyl. 

Dit het egter tot 'n volgende stap gegaan, 
Die Daniël-vas43, gedryf deur Susan 
Gregory44. Die Daniël Vas is gebaseer op 
die vas-ervarings van die Ou Testament 
profete. Dit is 'n gedeeltelike vas waar 
sommige voedselsoorte geëet terwyl ander 
beperk word. Die meeste mense gebruik 
hierdie metode van vas vir 21 
agtereenvolgende dae. Die motivering is 
“Entering into a period of extended prayer 
and fasting is like pushing the “pause 
button” on life so you can draw nearer to 
God. The Holy Spirit joins you in this 
experience as you open your heart to 
receive from the Lord.”

diëte en 
spiritualiteit



As ons dan vrae wat die moontlike faktore 
kan wees vir die vorming van die tendens 
van dieting, dan is 'n goeie beginpunt dalk 
die strewe na 'n gesonder lewe. Die grote 
meerderheid van die bg. dieëte is gewig-
gedrewe dieëte, waar daar natuurlik 'n sterk 
morele en geestelike motivering agter ander 
lê. Of dit is om 'n meer eko-vriendelike/
groen lewe te leef deur vegetaries te eet, of 
indien dit is om 'n holistiese gesonde lewe 
te leef deur die Daniël plan te volg, of indien 
dit alleen is om nader aan God te beweeg 
deur die Daniël-vas te volg.

Dit is 'n eeue ou probleem dat mense gewig 
wil verloor deur die minste moontlike werk in 
die korste moontlike tyd. Is die tendens van 
die dieting dalk nie net 'n nuwe en vars 
manifestasie van hierdie eeue ou probleem 
nie? 

Indien ons kyk na die aspek van 'n 
gesonder lewe, dan is fisiese gesondheid 
dalk 'n moontlike katalisator hiervan wat 
beteken dat 'n tendens wat hand-aand-hand 
loop met die dieting tendens is die van 
oefening. Om 'n gesonde lewe te leef en 
moontlike gewigsverlies aan te help, is om 
deur fisiese oefening te doen. Die vraag is 
egter wat eerste was, die eier of die 
hoender? Het fisiese oefening die tendens 
van dieting bevorder? Of het die tendens 
van dieting die strewe na fisiese oefening 
bevorder?

Maak nie saak wat die katalisator is nie, 
beide aspekte handel oor 'n moontlike 
oorbeklemtoning van die uiterlike. Indien die 
tendens van dieting nagestreef is om slegs 
uiterlik goed te lyk, of indien die uiterlike 
perfeksionisme wat geprojekteer is deur die 
populêre kultuur en celebrity kultuur die 
tendens aanpor, dan sal die 
oorbeklemtoning van die uiterlike 'n geldige 
en gevaarlik faktor wees.

So maak tegnologie dit ook nou makliker as 
ooit om jou gesondheid te meet. Kyk net na 
die Apple watch, Jawbone UP Fitness 
tracker en Fitbit dan sien ons hoe daar 'n 
ingeboude sensor is om te meet hoe ver jy 
loop gedurende die dag. Jy kan dit stel dat 
hy jou herinner om op te staan as jy te lank 
gesit het. So het ons ook Apple se Health 
app wat kan sinchroniseer met 'n hele klomp 
ander apps wat jou kos inname analiseer in 
terme van hoeveel suiker, vet ens. en alles 
op een plek bymekaar bring sodat ons kan 
sien hoeveel kalorieë ons ingeneem het en 
verbrand het elke dag.46

faktore & 
gevolge



Mense is uniek en hulle wil uniek voel. 
Indien mense gluten vrye kos koop, dan 
voel hulle dalk beter en gesonder as 
wanneer hulle dit nie doen nie. Indien 
iemand 'n banting burger bestel by Spier, of 
Spur se banting ontbyt eet, dan voel hulle 
dalk meer spesiaal en uniek. Hulle kry iets 
wat hulle nie op 'n ander plek kan kry nie. 
Dus is daar 'n baie spesifieke mark 
waarbinne daar bemark kan en moet word. 
Dit alles wys egter op die kleiner 
“tribes” (group of likeminded people; Seth 
Goden, Tribes) wat uniek is. Voorsien ons 
vir mense se uniekhede, of gooi ons almal 
in 'n groot groep saam en veralgemeen ons 
omdat dit maklik hanteerbaar is? Of sien 
ons elke persoon uniek raak en voorsien 
ons vir hom/haar se uniekhede?

Saam met die bg. punt moet ons die 
teenpool ook hiervan aandui: net omdat die 
tendens van die dieting bestaan, beteken dit 
nie almal moet deur die dominerende 
kultuur beïnvloed word en ook op die trein 
spring nie. Daar is mense wat die tendens 
raaksien en die tendens wil melk tot hy 
droog is. Kyk bv. na die gluten vrye 
industrie, die mense besef dis 'n populêre 
tendens en hulle bemark alles as gluten-vry 
om meer geld te kry. Hulle skep die tendens 
van gluten-vry dieet en hulle motivering is 
geld.

'n Verdere moontlike toepassing is dalk 'n 
aanduiding van die menslike psige. Almal 
wil goed lyk en voel. Sommige mense 
projekteer hoe hulle graag wil hê mense 
moet oor hulle voel deur dit op sosiale 
media te plaas, of daar word maskers gedra 
om jou beste deel van jou persoonlikheid vir 
die mense te wys. Of word ons gekritiseer 
oor hoe ons lyk en dit motiveer ons om aan 
ons fisiese liggame te werk? Bepaal hoe 
ander mense lyk en hoe ander mense 
verwag jy moet lyk, hoe jy wil lyk?

Die tendens van die dieting wys dalk eerder 
na die menslike psige wat daadwerklik 'n 
verskil probeer maak in hulle lewens. Hulle 
wil nie net projekteer hoe hulle wil leef nie, 
maar hulle begin iets daadwerklik doen om 
daar te kom.

Ons kan nie die tendens van dieting skryf 
sonder om die vraag te vra wat die rol van 
kerk is en kan wees in verband met die 
tendens nie. 

Wat leer die Bybel ons oor die rol van die 
liggaam? Ons lees in Romeine 6:19 hoe 
Paulus ons aanmoedig om “elke deel van 
ons liggaam in diens van God stel om heilig 
te lewe”. Ook in Romeine 8:11 praat Paulus 
van ons sterflike liggaam wat die Gees wat 
in ons woon weer sal nuut maak.

Romeine 12:1 lees ons dat ons onsself as 
“heilige en lewende offers” aan God moet 
gee om die wesenlike van die Godsdiens te 
beoefen. Paulus gaan verder deur te sê dat 
ons nie aan die sondige wêreld gelyk word 
nie, maar dat God ons verander deur ons 
denke te vernuwe. Hoe lyk 'n Geestelike 
lewe waar ons liggaam in diens van God 
gestel is? Sal dit 'n fisiese gesonde liggaam 
wees? Of slegs 'n Geestelike gesonde 
liggaam? Wat is die rol van ons denke wat 
vernuwe is deur God as dit kom by 'n fisiese 
gesonde lewe?

Ons lees verder in 2 Korintiërs 4:11 dat 
Jesus ook in ons “sterflike liggaam” sal 
sigbaar moet raak. 

Paulus sien egter die sterflike liggaam hier 
as iets wat optree onafhanklik van God en 
sy Gees, gemotiveer deur 'n gees van 
onafhanklikheid en rebellie, betower deur 
die sonde en uiteindelik onder die oordeel 
van God. Met ander woorde, hier is die 
etiese kontras operatiewe in Paulus nie 
soseer tussen die “liggaam van Christus” en 
“Die Gees van God” nie, maar tussen die 
“sterflike liggaam” en “Die Gees van God”; 
laasgenoemde twee word as wedersyds 
uitsluitende ryke gesien waarin mense 
hulself moet uitvoer en leef volgens God se 
wil.

toepassing 
vir die kerk



vrae om oor 
te dink

• Help die kerk mense om gesonder te 
leef? 

• Preek ons slegs en fokus op die 
geestelike gesondheid? 

• Of leer en help ons gelowiges om 
gesonder te eet, te oefen 'n 
gebalanseerde lewe te leef? 

• Dalk moet  kerke kookklasse begin 
aanbied om mense te help en leer 
om gesonder kos saam te maak. 

• Dalk moet ons bergfiets-klubs stig en 
so ons lidmate motiveer om saam 
fisiese oefening te doen.

• Wat leer ons mekaar in terme van 
selfbeeld? Word ons selfbeeld bepaal 
deur wat mense sê om sosiale 
media?

• Bou ons mekaar se selfbeeld op of af?
• Hoe lyk 'n Geestelike lewe waar ons 

liggaam in diens van God gestel is? Sal dit 
'n fisiese gesonde liggaam wees? Of slegs 
'n Geestelike gesonde liggaam?

• Wat is die rol van ons denke wat vernuwe 
is deur God as dit kom by 'n fisiese 
gesonde lewe?

• Hoe lyk 'n sterflike liggaam wat tot eer van 
God leef?

• Bedien die kerk die mense slegs as 
liggaam van Christus? Of beide as sterflike 
liggaam en liggaam van God. Hoe lyk so 
bediening?

• Hoe lyk 'n lewe volgens God se wil wat 
beide die sterflike liggaam en liggaam van 
God insluit?
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Ekerk Navorsing wil leiers en organisasies help 
om versigtig te luister, vinnig te leer en voluit te 
leef. 
 

Navorsing | Elke verslag bestaan uit verskeie 
komponente, wat alles hieronder afgelaai kan 
word. Die inhoud is beskikbaar om vryelik gebruik 
te word in bedienings en opleiding. Die materiaal 
word onder 'n Creative Commons lisensie 
gepubliseer, wat beteken dat dit nie verander of vir 
kommersiële gewin aangewend mag word nie.

 

Tendense | Iets wat die wêreld aan die gons het, 
en wat ons kan help om 'n groter impak op die 
koninkryk van God te kan maak. Jy kan hierdie 
verslae gratis aflaai, en dit gebruik net waar en 
hoe jy wil. Maak ook seker om aan ons nuutste 
opname deel te neem, of om ekerk sprekers te 
nooi om van ons navorsing te kom aanbied in 
seminaar vorm.
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