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VAK EN GRAAD Afrikaans Huistaal Graad 12 

KW 2 VERPLIGTE GEDIG: Doen asb. moeite!!!! 

ONDERWERP Gedigte no.2: Die sagte sprong 

DOEL VAN LES Ontleding en bespreking van die gedig die sagte sprong 

BRONNE Papierbronne Digitale bronne 

 Raadpleeg die gr 12 

bloemlesing Verse in my 

inboks: bl. 44. Die vrae is 

op bl. 45 en die antwoorde 

op bll. 304 – 305.  

ALLE GEDIGTE IS 

VERGROOT IN DIE 

GEEL AFGEROLDE 

BOEK en het genoeg 

spasie om notas te 

maak. Jy moet dit op die 

gedig aandui. 

. 

Kyk na bespreking op You Tube. 

 

 

  
Hier is die SKAKEL en QR-kode om ‘n Quiz 

oor die gedig te doen: 

  
https://bit.ly/sagtesprongles 

   

 

VOORAFKENNIS  Jy het alreeds ‘n goeie kennis oor die verstegniese aspekte en 

stylfigure in gedigte. 

 Dit is nou egter belangrik dat jy die funksie van die verstegniese 

aspekte binne die konteks van elke gedig moet kan identifiseer. 

 Dit is verder belangrik om in ag te neem dat die sagte sprong ’n 

sensitiewe gedig oor godsdiens en geloof is. 

KONSEPTE EN 

VAARDIGHEDE 
Aktiwiteite 1 

- Gesels met jou familie, maats, klasmaats en onderwyser oor jou eie en 

ander se geloof . 

- Praat onder andere oor gebruike, sienings, uiteenlopende gedagtes 

en emosionele ervaring. 

 

Onthou: ‘n gedig is ‘n storie wat op ‘n sekere manier en vorm geskryf is. 
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Dit is dus baie belangrik dat jy iets oor die agtergrond van die digter weet, 

ten einde die konteks of rede/motivering vir die skryf van die gedig te 

verstaan. 

AGTERGROND 

Die digter, Sheila Cussons 

- Sy  is in 1922  naby  Piketberg  gebore en is in November 2004 

te Kaapstad oorlede. 

- Cussons het vir  jare oorsee in plekke  soos  Amsterdam, Londen 

en Barcelona gebly. 

- In 1974 het sy ernstige brandwonde opgedoen toe ‘n gasstoof in 

haar kombuis in Spanje ontplof het. 

- Haar bundel, Die swart kombuis,  handel oor haar 

emosionele ervaring en genesing. 

- Kenmerke van haar gedigte is die innige uitreik, verlange en 

vereniging van die menslike siel met God. 

Hier volg die gedig. Lees dit rustig en intens deur. 
 

Wenk: 

Hou altyd ‘n potlood byderhand om notas te maak, woorde te 

onderstreep of pyltjies te trek terwyl jy lees. 
 

Die sagte sprong (deur Sheila Cussons) 

1. Dit kom wanneer dit nie verwag 

2. word nie: ‘n aanraking van die verstand 

3. lig soos ‘n veer, vlugtig maar presies 

4. en jy dink as sy ligtheid so is, so potent 

5. dat die aandag nog lank daarna 

6. die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? 

7. : Dit kom wanneer dit nie verwag 

8. word nie: iets wat die bewussyn tot 

9. in die lewe tref, iets soos ‘n sagte sprong – 

10. vreugde, verbasing, vreugde, herkenning: 

11. hoe moet u vasvat wees? 
Kortliks: 

TEMPO:  stadig  

 Dit word bewerkstellig deur die talle leestekens wat in die gedig 

gebruik word. 

STEMMING van die gedig.  (Stemming is die emosie of gevoel wat in die 

gedig ervaar word.): 

In reël 1 – 6 is die stemming rustig en eerbiedig. 

In reël 7 – 11 is daar ’n stemming van vreugde en verbasing. 
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Kom ons ontleed nou die gedig stelselmatig. 
 

Aktiwiteit 2 

- Onderstreep al die woorde wat jy nie verstaan nie. 

- Gebruik ‘n goeie woordeboek om die betekenis (binne die 

gedigkonteks) te verklaar. 

- Gebruik ’n potlood sodat ander lesers dit kan uitvee en hul eie 

metodes en aantekeninge kan maak. 

 
Die titel: 

 
Die sagte sprong 

 
 

“Die” verwys na ‘n 

spesifieke sprong 

“sagte” dui op die 
delikate, 

byna heilige optrede 

sprong is ‘n 
verwysing na 

God se aanraking 

 

Wenk: 

- Ontleed altyd eers die vraag, verstaan die woorde in die vraag en weet 

WAT en HOE jy moet antwoord. 

- Kyk altyd na die puntetoekenning by elke vraag, want dit gee 

leiding oor die aantal feite of sinne wat jy moet skryf. 

 
Berei voor om vrae soos die volgende in toetse en eksamen te 

beantwoord: 

 
1.Benoem die halfrym (= alliterasie of assonansie) wat in die  
titel voorkom en sê wat die funksie daarvan is.   (2) 

Antwoord: alliterasie. Dit beklemtoon die sagtheid van die sprong. 

 

2.Benoem die beeldspraak wat in die titel voorkom.  (1) 

Antwoord: metafoor 

 

Die gedig word in TWEE dele verdeel. Lees weer reël 1- 6 

(onthou om woordverklarings te doen. Kyk ook in jou geel boek): 
 

- Dit handel oor die aanraking van die verstand. 

- Die aanraking is skielik, onverwags . 

- Dis ook terselfdertyd lig, maar sterk. 

- Dis ‘n ervaring wat onthou sal word. 

 
1. Wat is die funksie van die dubbelpunt in versreël 2?  (2) 

Moontlike antwoord: Die dubbelpunt dui aan dat die spreker gaan 

verduidelik wat so onverwags deur God aangeraak word. 
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 2. Benoem die beeldspraak wat in versreël 3 voorkom. 

Hoekom is dit so gepas hier gebruik? (2) 

Moontlike antwoord: Vergelyking, want God se aanraking is so 

ontsettende sag. 

3. Vervang die woord  potent in reël 4 met ‘n gepaste sinoniem.       (1) 

Moontlike antwoord: sterk/kragtig 

DEEL TWEE: Lees nou reël 7 – 11: 

- Dit verwys na die geestelike en emosionele belewing/ervaring van 

God se sterk aanraking in ons lewe. 

- Al  is  die  aanraking  net  vir ‘n kortstondige  oomblik, is  dit  blywend  en 

vernuwend. 

- Dit  verander  ook  progressief  na ‘n soort  persoonlike  ervaring: 

die gebruik van die woord u. 

- Die retoriese vraag hoe moet u vasvat wees skep ‘n blywende 

afwagting oor die uiteindelike ontmoeting met God. 

Voorbeeldvrae wat in toetse en eksamen oor dié deel van die gedig voorkom: 

 

1. Benoem die halfrym wat in versreël 10 voorkom en sê wat is die 

funksie binne   gedigkonteks. (2) 

Moontlike antwoord: alliterasie/v-alliterasie. Beklemtoon die 

positiewe emosie (wat ervaar word). 

 

2. Watter woord dui die progressie in die gedig aan? (1) 

Moontlike antwoord: u 

3. Sê kortliks wat die tema van die gedig is. (2) 

          Moontlike antwoord: As ‘n mens na aan God leef, vervul dit jou 

          met ‘n intense belewenis van God se mag en vreugde wat Hy bring. 
 
Wenk: 

- Wanneer die funksie van verstegniese aspekte of enige vraag aan jou 

gestel word, moet jou antwoord altyd binne die konteks van dié 

spesifieke gedig gestel word. 

Nota: 

Foute wat in die eksamen gemaak word, is meestal toe te skryf aan 

gebrekkige kennis van verstegniese aspekte en onvermoë om jou eie 

antwoord te formuleer. Maak seker dat jy weet wat gevra is! 
AKTIWITEITE Jy moet verskillende vraestelle raadpleeg oor moontlike vrae en 

antwoorde. 

Waardes Deeglike voorbereiding 
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EKSTRA INLIGTING VOLG. DAN HET JY DIT TOT JOU BESKIKKING. 
 

Woorde in die gedig 

 

Woord Betekenis 

sprong God se nader beweeg aan die mens 

(God se) ’n aanraking Hoe God die mens bewus maak van Sy teenwoordigheid 

lig soos ’n veer Baie lig of onverwags en ongesiens 

vlugtig Haastig of net effens 

ligtheid God se sagte aanraking 

potent Kragtig 

indruk behou So treffend dat die mens nog lank daaraan dink 

bewussyn Vermoë om te weet dat jy kan dink en optree 

tot in die lewe tref Tot in die diepste siel aanraak 

vreugde Blydskap 

verbasing Het dit nie verwag nie 

herkenning Weer ken/eien/agterkom wie dit is 

(God se) u vasvat God wat jou siel ten volle vir Hom wen; jou met hart en siel 
oortuig 

 

 
Opsomming 

 

God se sagte teenwoordigheid kom onverwags. Eers word die mens 

verstandelik bewus van God. Sy verskyning is sag, liefdevol, vinnig, maar 

presies/berekend. As God se aanraking sό kragtig is, hoe kragtig moet dit nie 

voel as God jou werklik vasgryp nie? 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. 

 

Deel 1: Reël 1- 6 

 
Hierdie reëls is een stelsin. In hierdie 

versreëls bespreek die spreker sy/haar 

belewing van hoe dit moet voel as ’n mens 

se verstand deur ’n goddelike krag 

aangeraak word. Die spreker weet van God 

se teenwoordigheid en besef dat God hom 

nie aan die mens opdring nie. 

 
Hierdie wete is van korte duur, maar dit bly 

tog ’n sterk wete. 

Deel 2: Reël 7- 11 

 
Hierdie reëls is die tweede volsin. Hier 

word die geestelike en emosionele 

belewing van ’n goddelike aanraking 

aangespreek – iets wat die bewussyn 

tot in die lewe tref. Die spreker maak 

dus ’n sprong vanaf die intellek tot die 

geestelike en emosionele. 

Die gevolg van hierdie ervaring is 

positief. (vreugde). 
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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.  

 

Analise 

 

1. Dit kom wanneer dit nie verwag  Dit sluit by die titel aan. Die 

voornaamwoord verwys na die 

manier hoe die spreker God se 

teenwoordigheid beleef. 

 Reël 1 en 2 is ’n enjambement dit is 

dus ’n aaneenskakeling van 

dieselfde gedagte. 

2. word nie: ’n aanraking van die verstand  God se aanraking gebeur dikwels 

sonder dat die mens dit verwag – 

onverwags. 

 Die dubbelpunt dui aan dat die 

spreker gaan verduidelik wat so 

onverwags deur God aangeraak 

word. 

 In dié spesifieke geval gaan dit oor 

die mens se intellektuele kant wat 

aangeraak word – verstand. 

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. 

 presies dui op noukeurigheid. 

4. en jy dink as sy ligtheid so is, so potent  jy: die voornaamwoord verwys nie 

na ’n spesifieke mens nie, maar 

eerder na ’n universele mens/na 

almal wat die aanraking van God 

ervaar. 

 potent: kragtig/sterk 

 Die komma en die herhaling maak die 
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tempo stadiger en beklemtoon die 

kontras tussen ligtheid en 

kragtigheid. 

5. dat die aandag nog lank daarna  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. 

6. die indruk behou, hoe moet sy vasvat 
wees? 

 vasvat: dit is ’n metafoor 

 Dié 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. 

 

7. Dit kom wanneer dit nie verwag  Dubbelpunt: 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 kom 

beklemtoon die misterie van God 

se aanraking en dien as ’n 

bindingsmiddel tussen die 

twee gedeeltes. 

8. word nie: iets wat die bewussyn tot  Na die tweede dubbelpunt word 

genoem wat aangeraak word: ’n 

emosionele aanraking. 

 Daar is dus progressie vanaf die 

intellektuele aanraking tot 

emosionele aanraking. 
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9. in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong –  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. 

10. vreugde, verbasing, vreugde, herkenning:  vreugde: Dié 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: 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. 

 Dubbelpunt: Die volgende stelling is ’n 

uitbreiding van die voorafgaande stelling. 

11. hoe moet u vasvat wees?  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. 

 Vraagteken: Dit is ’n retoriese vraag wat 

op die intense ervaring dui wanneer God 

jou syne maak. Dit suggereer dat die 

 

 einde van die proses nog nie bereik is 

nie. 

 Progressie: sy (reël 6) verander na u, ’n 

meer persoonlik en direkte 

aanspreekvorm. Die ware aard van die 

Bron van aanraking word herken en die 

grootsheid daarvan word gereflekteer. 

Die progressie, gedra deur die v- 

alliterasie dwarsdeur die gedig, bereik 

hier ’n hoogtepunt. 

 


