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Die sagte sprong

Sheila Cussons



Vooraf

• Glo jy aan die toeval?  Waarom of waarom nie?

• Of glo jy daar is ’n “plan”met ’n mens/met jou lewe?

• Hoe dink jy werk inspirasie? Waar kry jy jou idee of idees as jy byvoorbeeld in die 
eksamen, binne ’n beperkte tyd, ’n opstel moet skryf?



• Sheila Cussons word beskou as die belangrikste religieuse 
digter in Afrikaans.

• Terwyl sy in 1974 alleen by hul vakansiehuis op die Costa 
Brava was om te gaan skilder, het ’n gasstoof in die 
kombuis ontplof. Sy het ernstige brandwonde opgedoen. 
Eers drie dae later het haar seun haar daar gekry.

• Sy was lank in ’n koma. Toe sy bykom, moes sy hoor dat 
vingers van albei haar hande, asook haar een been 
geamputeer is, terwyl haar gesig vir altyd die letsels van die 
brand sou dra. Haar  vrees was dadelik: ”Sal ek weer kan 
skryf en skilder? Ek is ’n skeppende mens en ek het my 
hande nodig.”
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• Om te dig is vir Sheila Cussons ’n goddelike opdrag. 

• Haar worsteling om helderheid te kry oor die wese van God is die sentrale 
dryfkrag in haar digterskap. 

• Die mistieke ervaring vorms dus skering en inslag van baie van haar gedigte; 
trouens, die mistieke ervaring is juis die impuls agter baie gedigte. 

• Selfs iets wat eenvoudig, nietig of niksbeduidend lyk, (’n koekie seep, ’n 
tandeborsel, trane, ys in ’n glas of ’n kakkerlak)  kan aanleiding gee tot  daardie 
“sagte sprong”, tot God se “vasvat”, dit wil sê tot ’n religieuse ervaring. 



Sagte sprong Sheila Cussons

Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: ’n aanraking van die verstand 

lig soos ’n veer, vlugtig maar presies 

en jy dink as sy ligtheid so is, so potent 

dat die aandag nog lank daarna 

die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees?

: Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: iets wat die bewussyn tot 

in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong –

vreugde, verbasing, vreugde, herkenning: 

hoe moet u vasvat wees?



Sagte sprong Sheila Cussons

Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: ’n aanraking van die verstand 

lig soos ’n veer, vlugtig maar presies 

en jy dink as sy ligtheid so is, so potent 

dat die aandag nog lank daarna 

die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? 

Die titel: is ‘n metafoor. Dit is nie ‘n letterlike sprong nie.  God se 
aanraking word gelykgestel aan ‘n sprong. 
Paradoks: Twee teenstellende woorde langs mekaar.

Dit sluit by die titel
aan.  Die v.nw. 
veryws na die 
manier hoe die 
spreker God se 
teenwoordigheid
beleef.

Die aanraking word 
vergelyk met die sagtheid
van ‘n veer. Hierdie
uitdrukking word baie
gebruik, maar is baie
effektief. Dit is hoe God 
met die mens werk: sag en
doelgerig.

“jy”- die voornaamwoord verwys nie na ‘n 
spesifieke mens nie, maar eerder na ‘n 
universele mens/ na almal wat die aanraking
van God ervaar.

Reël 1 en 2 is ‘n 
enjambement dit is dus ‘n 
aaneenskakeling van 
dieselfde gedagte

Die dubbelpunt dui aan dat die 
spreker gaan verduidelik wat so 
onverwags deur God aangeraak
word.

Aanraking van die verstand-
die mens se intellektuele kant
wat aangeraak word 
_verstand

Die komma en die herhaling maak die 
tempo stadiger en beklemtoon die kontras
tussen ligtheid en kragtigheid.

kragtig/ sterk

noukeurigvinnig



Versreël 3
“lig soos ’n veer, vlugtig maar presies”

Vergelyking: die aanraking word vergelyk met die sagtheid van ‘n veer.
Hierdie uitdrukking word baie gebruik, maar is baie effektief. Dit is hoe God met 
die mens werk: sag en doelgerig.
Die mens is dikwels nie eers bewus van God se aanraking nie.
Dit dui daarop dat dit nie ‘n bekommernis of iets gewigtig is nie, eerder iets wat 
verligting bring.
‘vlugtig”- haastig of net effens.
“presies”- dui op noukeurigheid.
“veer, vlugtig…”: Alliterasie van die v-klank.  Die klank sluit aan by die sagtheid
van die veer en die vlugtheid van die aksie.  Dit beskryf oof die sagtheid van die 
goddelike aanraking.
Betekenis: God se baie sagte en liefdevolle benadering al is Sy aanraking ook
kragtig. Die goddelikheid dring hom ook aan die mens op nie.



Sagte sprong Sheila Cussons

Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: ’n aanraking van die verstand 

lig soos ’n veer, vlugtig maar presies 

en jy dink as sy ligtheid so is, so potent 

dat die aandag nog lank daarna 

die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees?

Wanneer God in ‘n mens se lewe werk, is 
dit so kragtig dat die mens nog lank 
daarna daaraan dink en dit nooit kan
vergeet nie – dit is blywend.

“vasvat” – dit is ‘n metafoor.
Die metafoor beskryf meer as net God se 
aanraking.  Dit is wanneer Hy doelgerig in 
iemand se lewe teenwoordig is.
Die vraagteken:  Dit verteenwoordig ‘n 
retoriese vraag oor God se doelgerigtheid in 
die mens se lewe.

“ligtheid…potent…”
vlugtig… lank daarna..behou…”  Paradoks: 
Ervaring van God se teenwoordigheid is so 
kragtig/ferm dat die verteller nog lank die 
belewenis sal onthou.



: Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: iets wat die bewussyn tot 

in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong –

vreugde, verbasing, vreugde, herkenning: 

hoe moet u vasvat wees?

Die ongewone plek van die 
dubbelpunt beklemtoon die 
wending wat plaasvind. Die 
aanraking van die verstand
verander nou (bewussyn) na ‘n 
emosionele aanraking deur God.
Die ongewone posisie van die 
dubbelpunt dui op die 
onverwagsheid van God se 
aanraking.

Die herhaling van Dit beklemtoon die misterie van 
God se aanraking en dien as ‘n bindingsmiddel tussen
die twee gedeeltes.

Bewussyn” is jou vermoë om 
te kan dink en voel d.w.s. jou
verstand, gedagtes, 
gevoelens en persepsies. Na die tweede dubbelpunt word genoem wat 

aangeraak word: ‘n emosionele aanraking.
Daar is dus progressie vanaf die intellektuele
aanraking tot emosionele aanraking.

Vergelyking: God beweeg sag en
subtiel nader aan die mens.

Herhaling: om te beklemtoon dat dit
onverwags is – die mens het dit glad 
nie verwag nie.

“sagte sprong:- die belewing van 
God se aanraking, word gesien as 
‘n “sagte sprong”; die aanraking is 
delikaat en saggies.  Die woorde
“sagte sprong” is’n voorbeeld van 
‘n oksimoron/paradoks, want ‘n 
sprong kan tog nie sag wees nie.

Na die aandagstreep word die 
spreker se blydskap uitgehef.



Versreël 10
“vreugde, verbasing, vreugde, herkenning:”

vreugde: Die emosie word twee keer genoem.  Dit is die 
emosie wat die spreker die meeste ervaar. 

Herhaling beklemtoon dat vreugde die belangrikste emosie is.

verbasing: In die gedig gaan dit juis daaroor dat die mens
dikwels God se aanraking nie verwag nie.  Dus is die emosie
verbasing gepas.

herkenning:  Die spreker (of die leser of jy) herken hierdie
“iets”. Dit is dus iets wat bekend is. Daar is ook vreugde in die 
feit dat die mens eintlik weet dit is hoe die Here werk.

Die v-alliterasie beklemtoon die positiewe emosie.
Die dubbelpunt – die volgende stelling is ‘n uitbreiding van die 
voorafgaande stelling.

Asindeton: weglating van die voegwoord
beklemtoon die intensiteit van die spreker
se emosies wat in intensiteit toeneem, ‘n 
voorbeeld van progressie.



: Dit kom wanneer dit nie verwag 

word nie: iets wat die bewussyn tot 

in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong –

vreugde, verbasing, vreugde, herkenning: 

hoe moet u vasvat wees?

Die progressie gedra deur die v-alliterasie
dwarsdeur die gedig, bereik hier ‘n 
hoogtepunt/

Vasvat: Dit is wanneer God doelbewus in 
die mens se lewe werk.
Die vasvat in reël 6 verander nou na u 
vasvat.  Dit raak nou vir die spreker ‘n 
persoonlike ervaring.
As God jou werklik “vasvat”, moet dit
wonderliker en baie meer intens wees as ‘n 
gevoel van vreugde of verbasing of 
herkenning.

Vraagteken: Dit is ‘n 
retoriese vraag wat op die 
intense ervaring dui 
wanneer God jou syne
maak.

Progressie: sy (reël 6) verander
na u, ‘n meer persoonlike en
direkte aanspreekvorm.  Die 
ware aard van die Bron van 
aanraking word herken en die 
grootsheid daarvan word 
gereflekteer.



DIGVORM

Die gedig, Die sagte sprong, is ‘n vrye vers. 
Daar is 11 rymlose reëls (geen vaste rymskema nie), 
geen strofes en geen vaste ritme nie.  
Daar is wel hoofletters en leestekens.



BOU VAN DIE GEDIG



Reël Stylfigure en beeldspreek Verduideliking

Titel Die sagte sprong Metafoor: God se aanraking word gelykgestel aan ‘n 
sprong. Die titel impliseer ‘n gedempte, maar tog 
dinamiese gebeurtenis met verreikende gevolge.

Titel Paradoks: Twee teenstellende woorde langs mekaar.

Reel 3 “veer, vlugtig…” Alliterasie van die v-klank. Die klank sluit aan by die 
sagtheid van die veer en die vlugtigheid van die aksie.  
Beskryf ook die sagtheid van die goddelike aanraking.

Reel 3 “lig soos ‘n veer” Vergelyking: God se baie sagte en liefdevolle
benadering al si Sy aanraking ook kragtig.

3,4,5 “ligtheid…potent…”
“vlugtig…lank daarna…behou”

Paradoks: Ervaring van God se teenwoordigheid is so 
kragtig/ferm dat die verteller nog lank die belewenis
sal onthou.



Reël Stylfigure en beeldspreek Verduideliking

6 “hoe moet sy vasvat wees?” Retoriese vraag: Die spreker vra eintlik nie hoe 
stewig God se vasvat is as Hy jou aan Sy kant het 
nie; hy bevestig net dat hy dit reeds weet.

9 “iets soos ‘n sagte sprong-” Vergelyking: God beweeg sag en subtiel nader aan
die mens.

10 vreugde, verbasing, vreugde,herkenning: Asindeton: herhaling van kommas/weglating van 
die voegwoord beklemtoon die intensiteit van die 
spreker se emosies wat in intensiteit toeneem. ‘n 
voorbeeld van progressie
V-alliterasie – die emosies word deur die 
herhaling van die v-klank uitgehef/ beklemtoon.

11 “hoe moet u vasvat wees?” Progressie: sy verander na u, ‘n persoonliker en
meer direkte aanspreekvorm.
V-alliterasie ondersteun die progressie dwarsdeur
die gedig.  Die gedig bereik hier ‘n hoogtepunt.



TEMA, BOODSKAP, TOON EN STEMMING

TEMA
Die tema is dat, indien ‘n mens na aan God leef, dit jou met ‘n intense belewenis van 
God se mag en vreugde vervul wat Hy bring

BOODSKAP

‘n Moontlike boodskap kan wees dat elke mens ‘n God se aanraking verskillend kan
beleef.

TOON

Die spreker se belewing van God se aanraking skep ‘n toon van verwondering.

STEMMING
Aangesien dit in hierdie gedig oor die werking van God in ‘n mens se lewe gaan, is die 
stemming hier gewyd/ rustig/ eerbiedig.



OPSOMMING
God se sagte teenwoordigheid kom onverwags.  Eers word die 
mens verstandelik bewus van God. Sy verskyning is sag, 
liefdevol, vinnig, maar presies. God se teenwoordigheid kom
onverwags na jou toe.  Dit tref jou bewussyn tot in jou diepste
wese. Dan reageer die mens met emosies soos vreugde en
verbasing, maar ook in herkenning van God se teenwoordigheid
in jou lewe.


