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Inhoudsopgawe 
 

 
1.  Hebreërs 11:35-12:         4 

“Wanneer jy lus voel om handdoek in te gooi!” 
 

2. Jesaja 45:20-25:                 12 

“Wen die stryd hierbinne!”          
  

3. Romeine 8                                                                            23  
“Stop die selfvernietiging” 
 

4.  Efesiërs 4:21-27                            32 
“Hoekom is verandering so moeilik” 
 

5. Genesis 3:8-19 + Romeine 8:20-23                                      40 
“Hoekom is die lewe dan so moeilik” 
 

6. Hebreërs 11:1-10                                                 49 
“Om te glo in ‘n see van ongeloof  
 

7. Klaagliedere 3:1-10, 19-31                 57 
“Wanneer jou wêreld uitmekaar val” 
 

8. Efesiërs 6: 10-20               65

 “Moet nooit probeer om kaal te baklei nie!”               
 

Die preek-opnames kan gekyk word op die gemeente se 
YouTube-kanaal:  ACK Waikato Church 
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1. “Wanneer jy lus voel om handdoek in te gooi!”  
 

Skriflesing: Hebreërs 11:35-12 
Prediker: Ds. Johan Hendricks 
 

35 Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terugontvang. Ander weer is 
gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie omdat hulle die  
opstanding tot ’n beter lewe wou verkry.36 Party moes bespotting en géseling 
verduur, ook arrestasie en gevangenskap. 37 Hulle is met klippe doodgegooi, 
in twee gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in     
skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. 38 Hulle was te  
goed vir hierdie wêreld; hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge in   
grotte geskuil en in gate in die grond. 39 En alhoewel daar oor hulle almal op   
van hulle geloof met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle  
verkry wat God beloof het nie. 40 Die rede daarvoor is dat God met ons in   
gedagte iets beters beoog het sodat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou 
bereik nie. 
 
12:1-3 
1 Met so ’n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop 
van die geloof dop te hou -kom ons stroop alles af wat ons spoed kan 
vertraag, veral die sonde wat so maklik ’n houvas op ’n mens kry. Kom ons 
hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, 2 ons oë 
vasgenael op Jesus, die Voorganger en Voleinder van ons geloofs wedloop. 
Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis 
verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die skande van die kruisdood nie laat 
afskrik nie. En nou sit Hy op die ereplek langs God op die troon! 3 Dink aan 
Hom wat soveel vyandigheid van sondaarmense deurstaan het. Dan sal 
julle nie uitsak en tou opgooi nie. 
 
Die lewe voel somtyds soos een groot stryd. Daar is altyd net weer nog 
iets…..Is dit dan bedoel om so te wees? 
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Wel, nie werklik nie; want aan die begin was alles goed en volmaak 
geskape. Daar was nie probleme, stryd en krisse, siekte, lyding of dood nie!  
Maar met die sondeval het stukkendheid en stryd die wêreld ingekom. Dis 
so belangrik om te besef dat ons in ‘n stukkende wêreld leef. Alles is 
gebroke: die ekonomie, die natuur, verhoudings, werk, alles! Dit is as 
gevolge van die sondeval en God se straf op die sondeval! 
(Rom 8:20: “Want teen sy wil is die ganse skepping in ’n sinnelose 
kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die 
eerste mense se ongehoorsaamheid.”) 
 

Daar is nog ‘n rede hoekom die lewe soos ‘n stryd voel en dit is omdat daar 
‘n werklike stryd besig is om te woed. ‘n Stryd vir jou siel en vir jou lewe! 
Satan werp alles in die stryd om God te ondergrawe en Sy eer te steel. 
Daarom het hy sy aanval toegespits op die mens, die kroon van God se 
skepping, - reeds in die paradys! Tot vandag toe is hy daarop uit om die 
mens te vernietig en God van Sy eer te probeer beroof. 
 
Ja, met Jesus se kruisdood en opstanding is Satan oorwin en is alle mag 
aan Jesus onderwerp. Ja, in Christus is ons meer as oorwinnaars; Maar dit 
bly te midde van aanvalle en versoekings van die bose!  (Lees maar Rom 
8: 31-39). 
Dit is na die Hemelvaart van Jesus, na die uitstorting van die Heilige Gees 
dat Paulus in Ef 6: 11-12 skryf  
“Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel moet julle God se 
geveg toerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar 
teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy 
in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die 
hemelruimtes.” 
 
Daar is ‘n dodelike ernstige oorlog besig om te woed; en ek en jy as kind 
van God is die teiken, want dit gaan oor God se eer en oor my en jou siel,   
oor ons lewe! Satan kan my kindskap van God nie ongedaan maak nie, 
maar hy kan my  laat struikel, val, my vreugde steel en keer dat my lewe 
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God verheerlik. In enige oorlog moet jy jou vyand ken, sy strategieë en jy 
moet jou vyand nooit onderskat nie. Ook nie in die geestelike stryd nie! 
 
So wie is hierdie vyand teen wie ek veg? 
1. Eerstens soos dit al reeds gesê is; dit is Satan en die bose magte wat 
alles in die stryd werp om jou lewe te vernietig en jou vreugde en   
oorwinning te steel!  Dit is die stryd TEEN jou! 
Satan is ‘n werklikheid en die werking van die bose magte is ‘n werklikheid, 
moenie dit ontken of onderskat nie!! Ja, hy het nie dieselfde mag as God 
nie, ja, hy is reeds oorwin, maar dit beteken nie dat hy nie wel mag het en 
beheer uitoefen oor almal wat dit toelaat nie! Kyk maar net om jou en jy sien 
duidelik die vingerafdrukke van die bose wat aan die werk is!!  
 

2. Dan is daar die geveg RONDOM jou! Dit is die wêreld waarin ons leef. 
Die kultuur, die waardes en norms van die samelewing wat besig is om jou 
af te breek. Wat probeer om alles wat God goed gemaak het en wie en hoe 
God jou gemaak het, te verdraai en om te keer EN jou miserabel te maak.  
Om jou soos ‘n mislukking te laat voel en jou te verslaaf aan die giere en 
modes en denkrigtings van die samelewing! Hierdie is ‘n magtige vyand! 
 

3. En dan derdens is daar die stryd BINNE jou! Jou eie sondige natuur, 
jou sondige geneigdheid om die verkeerde te kies.  
Dit is ‘n konstante geveg vanaf jou wedergeboorte totdat jy finaal in  
heerlikheid by God is! In hierdie reeks wil ons juis kyk na hoe om hierdie 
stryd, hierdie oorlog, hier binne myself te oorwin!                   
(Ef 2: 2-3 noem hierdie 3 magte saam) 
 
In Hebr 11 word ‘n lys van geloofshelde genoem; mense wat ten spyte van 
en te midde van hierdie geweldige aanslag (oorlog), in God geglo het en   
aan Hom getrou gebly het en oorwinning behaal het! Hulle het die geveg 
enduit aangehou. Hulle het goed geëindig! Dis so belangrik dat ons nie net 
goed wegspring nie; maar klaarmaak en goed eindig! 
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Wanneer jy Hebr 11 lees, is daar een woord wat telkens herhaal word -  
“GELOOF”. Hierdie mense kon enduit aanhou, is helde, omdat hulle geleef 
het uit GELOOF en nie volgens hulle emosies nie! 
 
Om uit geloof te leef, vra dikwels moeilike keuses – dit is nie die maklikste 
pad nie. Nie die pad wat my emosies (my sondige natuur) wil hê ek moet 
kies nie! Daar word ‘n hele klomp geloofshelde genoem wat, omdat hulle 
geglo het, wonderwerke beleef het; maar vanaf Hebr 11:35 word ‘n klomp 
ander geloofshelde genoem, wat ook werklik uit geloof geleef het. Wat 
enduit bly volhard het, maar wat nie groot wonderwerke ervaar het nie; 
inteendeel wat swaar en erge lyding en beproewing ervaar het, juis omdat 
hulle geglo het! 
Hebr 11:35 -37 “Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir 
hulle vrylating betaal nie omdat hulle die opstanding tot ’n beter lewe 
wou verkry.    36 Party moes bespotting en géseling verduur, ook 
arrestasie en gevangenskap. 37 Hulle is met klippe doodgegooi, in twee 
gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle 
en bokvelle, honger en verdruk en mishandel.” 
 
Besef jy dat meer Christene martel dode gesterf het en is deur leeus in 
arenas verskeur as wat uit leeu kuile gered is? Besef jy dat in die laaste 100 
jaar meer Christene gesterf het vir hulle geloof as in die vorige eeue? Dat 
daar ongeveer 14 miljoen mense jaarliks doodgemaak word NET omdat 
hulle Christene is!? 
 
Hierdie mense is ware geloofshelde- hulle het aan God vasgehou en bly  
glo selfs te midde van die ergste lyding en vervolging! 
Die Bybel sê hulle “was te goed vir hierdie wêreld” (:38)!  
Hulle het nie ingepas nie, en was nie bereid om kompromië te maak om in 
te pas en aanvaar te word nie, en daarom is hulle gemartel en het hulle gely 
en is doodgemaak! 
Hierdie is so ‘n belangrike gedeelte. Dit help ons om te verstaan wat dit 
beteken om ‘n geloofsheld te wees!   
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Die gedeelte sê 3 waarhede: 
a. Geloof keer nie dat ek lyding of pyn ervaar nie! (inteendeel) 
 
b. Sekere van God se beloftes sal eers in die ewigheid vervul word! 
Ons maak dikwels die fout om al God se beloftes (meer as 7,000) dadelik  
en absoluut vir myself hier op aarde/nou toe te eien! En dan raak ons   
verpletter as alles nie uitwerk soos wat ons gedink of geglo het, of die    
beloftes van die Bybel sê nie! 
Maar besef jy dat jou lewe op aarde net ‘n fraksie is van jou lewe?! Dat jy 
soveel langer gaan leef in die ewigheid en dat baie van God se  beloftes 
eers ten volle in die ewigheid in vervulling gaan! Daarom was hierdie mense 
geloofshelde, want hulle het uitgesien na die vervulling van God se beloftes, 
(dieselfde wat Paulus skryf)! En gelowiges deur die eeue en oor die wêreld 
heen. 
 
c. God het bedoel dat almal saam in die prys sal deel!  
Dat die Ou Testament gelowiges nie die volle prys sonder ons sal kry nie, 
en ons dit ook nie sonder die res van die gelowiges nie. Daar gaan wel 
daardie dag kom wanneer ons almal tesaam gaan deel in die wonderlike 
vervulling van God se beloftes. Of ons in die Ou Testament geleef het, of 
onder ‘n kommunistiese onderdrukkende regering, of in Vrye Westerse land, 
almal gaan saam die vervulling beleef! Dit is nie net vir een groep of een 
tydperk in die geskiedenis bedoel nie!!!! 
 
Dis amper iets soos ‘n afloswedloop. Elkeen hardloop sy deel van die 
wedloop en elkeen se deel is baie belangrik, maar nie een kan die prys 
alleen ontvang nie, maak nie saak hoe goed hy/sy gehardloop het nie!  
Almal wen saam aan die einde! Maar ons moedig mekaar aan – want ek het 
dit van die vorige Christene ontvang en gaan dit weer aangee aan die 
volgende generasie en saam gaan ons die geloofswedloop voleindig 
wanneer Jesus  weer kom in heerlikheid! 
 
Daarom sê die gedeelte dat ons so ‘n SKARE van geloof getuies het wat 
ons dophou en aanmoedig op ons geloofspad. Dit is so belangrik om te 
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onthou wanneer die wedloop swaar en moeilik raak, wanneer die knieë 
begin knak en ek lus voel om handdoek in te gooi! 
 

Hierdie gedeelte gee 6 belangrike sleutels wat my help om aan te hou op 
die geloofspad:  
 
1. Ek moet onthou dat die gelowiges in die ewigheid my aanmoedig en 
kyk hoe ek hardloop. Hulle wat reeds gesterf het, wat reeds die stokkie 
aangegee het, moedig my aan en sê: 
“Kom jy kan dit doen! Neem ons as voorbeeld en sien dit is moontlik!” 
Die Here sien ook raak alles wat met my gebeur en moedig my aan. 
 
2. Ek moet alles wat my hinder uitskakel! Ek moet my lewe “declutter”!  
Ek moet ontslae raak van laste en sondes! Ons het reeds daaroor gepraat. 
Laste is nie noodwendig sondige of verkeerde dinge nie, maar dinge wat my 
aandag wegvat en my hinder om voluit vir die Here te lewe en aan Hom 
gehoorsaam te wees. Raak ontslae daarvan! 
En sonde is alles wat duidelik teen God se wil is, laat dit staan. Jy gaan 
moeg word, jy gaan uitsak; jy gaan tou opgooi; jy gaan wegval, as   jy NIE 
ontslae raak van laste en sondige gewoontes in jou lewe nie! 
Moenie speel met sonde nie! 
 
3. Om enduit te kan volhard, moet ek God se wedloop vir my lewe   
hardloop! 
God het elkeen van ons lief en spesifiek gemaak en het ‘n plan met ons  
lewe. Dit verskil van sy plan met andere se lewens. Daarom is dit belangrik 
om seker te maak wat God wil hê ek moet doen en wie God wil hê ek moet  
wees, en daarop te konsentreer en dit voluit te doen. Moenie toelaat dat 
mense, selfs in die kerk of jou familie, jou druk om te doen en te wees dit 
wat God nooit bedoel het jy moet wees nie! Leef jou lewe, nie vir jouself nie, 
maar vir God! Wees wie Hy gesê het en wil hê jy moet wees! 
 
Ek sien soveel mense se lewens gaan tot niet omdat hulle die heeltyd   
probeer om mense tevrede te stel en mense te beïndruk of aan mense se   
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verwagtinge te voldoen of net om IN te wees! Dit is so ‘n harde, onmoontlike 
wedloop! Jy kan nie wen nie; MAAR as jy God se wedloop vir jou lewe 
hardloop vind jy ware vreugde en vrede en is jy verseker van ‘n lewe wat die 
moeite werd is! 
 

4. Fokus op JESUS! (nie op my omstandighede nie!). Wanneer die las te 
swaar raak, die opdraande te steil, die aanvegtinge en probleme te veel; 
moet dan nie fokus op jou probleme en omstandighede nie. Kyk dan na 
Jesus en fokus op Hom!! Hebr 12:2! 
 
Ek weet nie waarmee jy spesifiek worstel nie; maar ek weet as jy werklik 
opnuut jou oë op JESUS, en nie mense of omstandighede fokus nie, gaan 
jy  enduit kan volhard en oorwin! Onthou wat God vir jou reeds gedoen het 
(verlede Sondag). Weet dat God regtig by jou is en dat jy tot alles in staat is 
deur Hom wat jou krag gee! 
Jona 2:7: “Toe ek alle hoop verloor het, het ek weer aan die Here 
gedink.” 
 
5. Fokus op die wins/prys en nie die pyn nie! 
Om God se wedloop te hardloop, behels ongemak en swaarkry; dit is deel 
van ons pad hier op aarde. Maar kyk wat het Jesus gedoen!  In Hebr 12:2 
staan: “Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag 
het, die kruis verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die skande van die 
kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit Hy op die ereplek langs God 
op die troon!” 
 
Jesus het verby die korttermyn lyding (wat verskriklik was – die kruis) gekyk! 
Hy het nie gefokus op die lyding nie, maar op die vreugde wat daarna op 
Hom gewag het! Jy gaan kan volhou en enduit die wedloop hardloop, as jy 
nie fokus op die pyn, swaarkry, lyding, omstandighede wat jy nou beleef 
nie... MAAR fokus op die wins, op die einddoel, op dit waarheen jy op pad 
is! In die lewe en geloofspad moet ons verby die korttermyn denke en soeke 
na plesier en vinnige sukses en beloning kom, en kyk en fokus op die 
langtermyn doel en wins. Dit is wat Paulus doen wanneer hy sê dat hy 
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verseker is dat die lyding wat ons (hy) nou verduur nie naastenby opweeg 
teen die heerlikheid wat op ons wag nie! (Rom 8:18) 
Leef jy vir kortstondige plesier en akklamasie of vir ware standhoudende   
vreugde en waarde en die ewige prys?   
 
 

6.  Jy moet onthou wat Jesus vir jou gedoen het! 
Wanneer jy deur die heel moeilikste tyd gaan, en dit vir jou voel asof jy 
uitmekaar geskeur word en nie verder kan nie, ONTHOU dan wat Jesus vir 
jou gedoen het. Dink aan die géseling, die spot en spoeg; die marteling en 
die Kruis!  En HY het dit vir JOU gedoen! 
Hebr 12: 3- 4 “Dink aan Hom wat soveel vyandigheid van 
sondaarmense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou opgooi 
nie. 4 Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe 
teenstand gebied nie.” 
 
Die probleme en omstandighede wat jy ervaar is toetse. Dit is maklik om 
God te vertrou wanneer alles fantasties gaan en ek blakend gesond en 
skatryk is en mense van my hou! Die ware toets vir my geloof en vertroue in 
God kom wanneer dinge skeef  loop, alles skynbaar uitmekaar val, wanneer 
ek ver van God voel. Sal jy dan steeds op God vertrou? Sal jy volhard en 
enduit aanhou, tot by die wenstreep!? 
 

Dit is belangrik om die pad met Jesus, die pad van die geloof te loop. Dit is 
nog belangriker om enduit voluit aan te hou! En jy kan dit net doen as jy dit 
waaroor ons vandag gepraat het, toepas in jou lewe!! 
 

Is jy bereid om vandag weer terug te klim in God se wedloop vir jou?  
Is jy bereid om Hom weer te vertrou en enduit die pad met Hom te loop, 
ongeag mense, ongeag omstandighede? 
 

Bid dan saam met my. 
 
Amen. 
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2. “Wen die stryd hier binne.” 
Skriflesing: Jesaja 45:20-25 
Prediker: Dr. Neels Botha 

 
Jes.45:20-25 “Kom almal bymekaar, kom nader vir die beslissing, 

vlugtelinge uit die nasies. Dié wat afgodsbeelde dra wat van hout gemaak is 

en tot 'n god bid wat nie kan red nie, het geen insig nie. Stel julle saak en 

bring julle bewyse, beraadslaag gerus met mekaar daaroor. Wie het wat 

nou gebeur, lankal aangekondig? Wie het al vantevore gesê dit sal gebeur? 

Is dit nie Ek, die Here, nie? Daar is buiten My geen God nie; net Ek is 'n 

God wat regverdig is en red. Kom na My toe dat julle gered kan word, almal 

op die aarde, want Ek is God, daar is geen ander nie. Ek lê 'n eed af in my 

eie Naam, wat Ek sê, is betroubaar, dit is 'n woord wat nie onvervuld sal bly 

nie: voor My sal elke knie buig, in my Naam sal elke tong 'n eed aflê. Hulle 

sal sê: “Net van die Here kom daar redding en krag.” Almal wat teen Hom te 

kere gegaan het, sal beskaamd daarvan afkom wanneer hulle voor Hom 

moet verskyn. Maar al die nakomelinge van Israel sal gered word omdat 

hulle aan die Here behoort, en hulle sal in Hom roem.” 

Ons is besig met ‘n opwindende reeks oor ‘n lewe van oorwinning. Verlede 

week het ons gehoor van ‘n geveg tussen drie partye, en dis nie ‘n 

liefdesdriehoek nie. Die Bybel noem hierdie drie dinge:   

1. Die wêreld - dit is die geveg RONDOM jou. 

2. Die Satan - dit is die geveg TEEN jou. 

3. Jou eie sondige natuur - dit is die geveg BINNE in jou. 

Vandag kyk ons na die nommer drie – dit is die innerlike oorlog wat 

Christene beleef. In die verskillende Bybel vertalings is daar interessante 

opskrifte vir Rom.7:15-25 en hulle gee ons ‘n goeie aanduiding van waaroor 

dit gaan.  
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Die titel van die boodskap is baie dieselfde as die opskrif van die 1953 

Afrikaanse vertaling naamlik “die stryd van die vlees en die Gees”: Wen die 

stryd hierbinne!  

Romeine 7:14-25 (NLV) 

14(b)Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself omdat ek aan 

my sondige natuur gebind is. Ek is ’n slaaf wat aan die sonde verkoop 

is. 15Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, 

laat ek na, maar wat ek verafsku, juis dit doen ek. 16As ek doen wat ek 

nie wil doen nie en my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat 

die wet goed is. 17Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen 

nie, maar eerder die sonde wat in my woon. 

18Ek weet dat ek – ten minste wat my ou, sondige natuur betref – nie 

oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot 

die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. 19Ek versuim die 

goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil nie, dít 

doen ek. 20As ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit 

doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. 

21Ek ervaar dus die volgende lewens wet: As ek die goeie wil doen, is 

die kwaad byderhand. 22Ek verheug my immers in my diepste wese in 

die wet van God. 23Tog vind ek ’n ander wet in my binneste wat oorlog 

maak teen die wet van my gees en my ’n gevangene maak van die wet 

van die sonde wat nog in my is. 24Arme ek! Wie sal my uit hierdie 

doods toestand red? 25Die antwoord hierop is: Jesus Christus ons 

Here, en daarvoor dank ek God! 

Die saak staan dus so: Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, 

maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die 

sonde.” 
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Gal.5:16-18 (83) 

“Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God 

beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle 

sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat 

die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige 

natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom 

kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die 

Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.” 

Vriende, ons is betrokke in ‘n geestelike oorlog, al voel dit nie altyd so nie.  

Maar dis nie speletjies nie. 1 Pet.5:8 sê die duiwel soek iemand om te 

verslind, soos ‘n brullende leeu. 

Ongelukkig het ons ‘n verraaier in ons midde - onsself! Ek is my eie grootste 

vyand, en jy is jou eie grootste vyand.  Die gedeelte wat ons sopas gelees 

het, sê dit baie duidelik!  

In hierdie elf verse gebruik Paulus sewe en veertig keer die woordjies “Ek”, 

“myself”, “my” en “eie” as hy na homself verwys! En, Paulus was ‘n 

volwasse Christen, hy het God goed geken en gedien – so, hoe is dit 

moontlik dat hy sê hyself is sy eie grootste vyand? Onthou net, Paulus sê 

nie hier hy leef permanent in hierdie toestand wat hy in Romeine 7 beskryf 

nie. Hoofstuk 8 verduidelik wat gebeur as ons in die Gees lewe. Paulus 

gebruik dikwels in sy lering die uitdrukking “in Christus”. Dit is ‘n lewe “in die 

Gees.”  

Maar ons vlees is ons grootste vyand – dis wat Romeine 7:14-25 duidelik 

sê. Ons eie sondige natuur wat in ons leef veroorsaak dat ons sondig. Van 

die Jode destyds het gedink dis die wet wat dit doen. Maar, kan ‘n wet jou 

iets laat doen of jou verhoed om iets nie te doen nie? Paulus sê hier nee, 

dis nie waar nie. Jesus self het in Mat.5:27 tot die kern van hierdie probleem 

deurgedring en gesê “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie 
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egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê vir julle, elke man wat met ’n wellustige oog 

na ’n ander vrou kyk, het al klaar in sy hart egbreuk gepleeg.”   

Rom.7:24 “Arme ek! Wie sal my uit hierdie doodstoestand red?” is ‘n sleutel 

vers vanoggend want dit beskryf ons innerlike stryd so goed. 

Paulus noem hier ses dinge wat gebeur in jou lewe wanneer jy nie weet wat 

om te maak met hierdie stryd wat binne-in jou woed nie. Hoe kan jy dit 

verkeerd benader? Jy benader dit verkeerd as 

• Jy God probeer dien en behaag op jou eie stoom. 

• Jy probeer om jouself te verander op jou eie wilskrag. 

Dis die verkeerde maniere om dit te doen, want jy het ‘n verraaier binne-in 

jou. Hoe harder jy probeer hoe harder veg jyself terug. Dis soos om teen 

jouself te probeer boks in ‘n spieël. Hoe werk dit? Daar is twee geaardhede 

binne-in ons. Hoe weet ek dit? Want “Met my gees wil ek die wet van God 

gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die 

wet van die sonde.” (Rom.7:25(b)). 

Vriend, daar is ‘n prys wat jy gaan betaal wanneer jy hierdie stryd binne-in 

jou op jou eie stoom en in jou eie krag probeer doen. Kom ons kyk daarna. 

1. Jy raak verward.  In vers 15 sê Paulus: “15 Ek verstaan my eie doen 

en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek 

verafsku, juis dit doen ek.” Paulus is deurmekaar, hy is verward. Hy 

verwys sewe maal na homself in hierdie twee verse. Paulus sê hier hy is 

deurmekaar, hy verstaan homself nie. 

2. Jy voel skuldig en skaam. In vers 16 sê Paulus: “As ek doen wat ek 

nie wil doen nie en my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat 

die wet goed is.” Wanneer jou gewete jou aankla voel jy skuldig. Dit is 

waarvoor jou gewete daar is – om jou skuldig te laat voel. En dikwels, 

wanneer jy skuldig voel, voel jy ook skaam. Dit gebeur veral as dieselfde 

ding oor en oor gebeur. En as dit nie onder beheer kom nie, raak jy dalk ook 

nog ‘n slaaf daarvan. 
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3. Jy verloor beheer en raak ‘n slaaf van sonde. “Die Bybel” vertaling 

beskryf dit só in vers 17: “Ek is nie meer in beheer van my eie lewe nie. 

Sonde speel oor my lewe baas.” 

Wat beteken dit om verslaaf te wees aan sonde? Ja, dit kan fisiese 

verslawings wees soos nikotien of alkohol of ander middele. Maar, daar is 

ook ander dinge waaraan mense verslaaf is, soos vuil taal en vuil grappe, of 

skinder. Sommige is weer verslaaf aan en sukkel met dinge soos slegte 

eetgewoontes, liefde vir geld, mag en roem, of ‘n beheptheid met hulle 

liggame, of seksuele begeertes en perversie.  

Maar baie keer is mense bloot verslaaf aan hulleself of hulle is verslaaf aan 

hulle eie kultuur en eie opinies en reëls.  

En so raak jy ook uitgelewer of verslaaf aan hulle eie godsdiens wette, 

reëls, gewoontes en voorkeure. Mag ek maar ‘n paar bekende verslawende 

godsdiens wette opnoem wat geweldige debatte en skeuring veroorsaak 

het? 

− Mans moet ‘n swart pak klere dra wanneer hulle kerk toe gaan want 

hulle moet respek betoon.  

− Jy mag nie Kersfees of Paasfees vier nie want dis nie Bybels nie, dis 

eintlik heidens want hulle kom oorspronklik van heidense feeste af. 

− Ons mag net Afrikaanse liedere sing in die ACK want dis wat die naam 

aandui. 

− Jy mag NET groot of NET klein doop. 

− Jy moet net die beker gebruik tydens nagmaal want Jesus het die 

beker gebruik. 

− Jy mag nie jou hande opsteek wanneer jy aanbid nie, of jy moet jou 

hande opsteek wanneer jy aanbid. 

− Jy mag nie “dood spreek” nie. (Spr.18:21).(Doen jouself ‘n guns en 

lees ook Mat.12:36-37 en Jak. 3:2-12) “Dit sê Ek vir julle: Van elke 

ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee 
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op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy 

vrygespreek of veroordeel word.” (1983) 37Want uit jou woorde 

sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. 

As jy volgens jou eie reëls en wette leef is jy doodeenvoudig besig om jou 

eie opinies of gewoontes te volg. Weet jy wat? Jy maak hierdie reëls op 

want jy is steeds ‘n slaaf van sonde, jy is verslaaf aan jouself en jou eie 

opinies! 

4. Jy raak gefrustreerd. Vers 18: “...die begeerte tot die goeie is daar, 

maar ek kry dit nie uitgevoer nie. 

Paulus praat hier van ‘n interne bron van frustrasie as hy sê: (v19) “Ek 

versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie 

wil nie, dít doen ek.”  

En hy identifiseer die oorsaak van sy frustrasie as...”die sonde wat in my 

woon (v20(b)).” Vriende, sonde en sondigheid is deel van ons (ou) natuur. 

Rom.5:12 sê “Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld 

ingekom.” En ons sit vandag nog daarmee en dit frustreer ons want ons 

kry dit nie altyd reg om die goeie te doen nie. En ons moet hierdie 

geestelike oorlog veg! Rom.6:12-13 sê dit baie duidelik!  

Maar jy hoef nie - Het jy geweet jy het ‘n keuse hierin? In Rom.6:16(b) sê 

Paulus duidelik: “Jy kan die sonde kies en daarmee saam die dood, of 

jy kan kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil te lewe.”  

Miskien het jy al die keuse gemaak om God te dien, en dan vind jy uit dis 

nie so maklik nie – en jy eindig op met die frustrasie waarvan Paulus hier 

praat. En as dit lank genoeg aanhou kan jy baie maklik moedeloos word en 

verslae opeindig. 

5. Jy raak moedeloos en verslae.  Dan kan jy maklik sê, “ag dit werk nie, 

ek het al probeer, ek weet dit werk nie, ek het my uiterste bes probeer.” En 

dit is juis die probleem – JY het dit probeer doen, op jou eie stoom.  
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Paulus noem dit ‘n reël of ‘n wet as hy sê (v21) “Ek ervaar die volgende 

lewens wet: As ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand.”  

Hy gaan selfs verder as hy praat van “oorlog” binne in hom (v23) en as hy 

praat van sy moedeloosheid in vers 24 as hy sê: “Arme ek! Wie sal my uit 

hierdie doods toestand red?”  

Let mooi op, hy gee hier ‘n sleutel vir die oplossing tot hierdie probleem – hy 

vra nie WAT sal my verlos van die doods toestand nie, hy vra WIE sal my 

verlos? 

Die oplossing is nie WAT nie, dit is WIE – en daardie wie is nie onsself of ‘n 

ander mens nie.  

Paulus sê “Die antwoord is: Jesus Christus ons Here”....en daarvoor dank 

ons God! (v25). Volgende week gaan ds. Johan verder hierop uitbrei.  

Onthou intussen: Ons het twee geaardhede.   

En onthou ook Ons wil die wet van God gehoorsaam maar ons gehoorsaam 

die wet van die sonde. 

Weet jy wat? God het ‘n gevegsplan vir ons. Hier is drie wenke oor hoe ons 

die binne-in geveg moet voer volgens God se gevegsplan. 

1. Verstaan Jesus beter. 

My vriend jy ken Jesus alreeds – daarom is jy hier vanoggend en daarom is 

jy ingeskakel op Facebook of YouTube. Jy, en ek, het ‘n daaglikse 

verdieping nodig van Jesus en wat Hy aan die kruis vir ons gedoen het. Jou 

twee geaardhede is ‘n uitdaging. Dink bietjie...as jy net jou ou natuur gehad 

het sou jy mos maar net aangegaan het met jou lewe en geleef het net soos 

wat jy wil. Ongelowiges het nie hierdie innerlike stryd nie, want hulle het nie 

‘n nuwe natuur wat veg met hulle ou natuur nie. 

Maar om net Jesus in jou lewe te hê is nie die einde van die storie nie, dis 

net die begin. Christus in jou wil nie net spasie vat nie, Hy wil die Here in jou 

lewe wees! In Luk.6:46 sê Jesus “waarom noem julle my Here maar doen 

nie wat ek sê nie?” Ons moet doen wat Jesus, die Woord, sê. As Jesus die 
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Here is van jou lewe, is Hy die baas van jou lewe. Jy is onder nuwe bestuur, 

soos julle al dikwels gehoor het!  

Rom.7:24 (1953): “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die  

liggaam van hierdie dood?” Miskien weet jy dit, maar in Paulus se tyd is 

die lyk van die persoon wat vermoor is aan die moordenaar vasgebind. Die 

moordenaar moes dan die lyk die heeltyd, en oral saamdra. In plaas van om 

die moordenaar in die tronk te sit en daar te boei, was hy/sy letterlik aan die 

dooie liggaam vasgemaak. Dit is waarna Paulus verwys in die Griekse teks 

as hy sê “wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood” of wie sal my 

verlos van hierdie dooie liggaam? 

Hierdie Wie is JESUS CHRISTUS, ONS HERE! 

Hoe maak Jesus jou los van hierdie dooie liggaam wat jy so saamdra? Die 

antwoord is in Rom.8:14 wat sê “almal wat hulle laat lei deur die Gees 

van God – hulle is God se kinders”. Met ander woorde - laat jou lei deur 

die Gees van God lei, nie deur jou eie natuur nie. As ons dit doen sal ons 

ook vinnig die leuens raaksien wat ons glo, want die “Gees sal ons in die 

hele waarheid lei” (Joh.16:13). 

 

2. Ontmasker en verander die leuens wat jy glo.  (lees gerus Gal.5) 

Onthou dat Satan jou voortdurend voer met leuens, oor God, oor dinge en 

oor jouself – kan ek dit maar sê vanoggend...die leuens gaan ook oor watter 

geslag jy is. Kyk net af, en sien, en erken die waarheid oor jou liggaam. 

Satan maak suggesties en as jy dit glo gaan dit jou lewe opmors. Jy sal 

oes wat jy saai (Gal.6:8). As jy Satan se leuens glo en daarvolgens saai 

gaan jy die dood oes. Maar, elke keer wanneer jy ‘n leuen in jou lewe 

ontmasker en daarmee afreken, gaan jy meer vryheid verkry en ervaar, en 

gaan jy die ware en ewige lewe oes!  

Ons lieg vir onsself, elke dag. Een van die grootste leuens is – “dis nie 

regtig ‘n probleem nie”.  Byvoorbeeld - Om te vloek? - nee wat, sê mense, 

dis nie regtig ‘n probleem nie. Dronk word?  - nie regtig ‘n probleem nie. 
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Skinder?  - nie regtig ‘n probleem nie. Leuens vertel? - nie regtig ‘n 

probleem nie. In onvrede leef met iemand? - Nie regtig ‘n probleem nie. En 

so gaan dit aan. Gal.5:11 sê: “Moenie meedoen aan die vrugtelose 

praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak.” Ons 

moet die leuens in ons lewens ontmasker! 

Oor geestelike dinge soos biddeloosheid sê mense ook maklik – dis nie 

regtig ‘n probleem nie. Oor vals teologie? – nee wat, dis nie regtig ‘n 

probleem nie, ek glo maar net soos ‘n kind dan is alles reg. Die Bybel sê so! 

Toe Jesus in Mat.18:3-5 gesê het ons moet soos die kindertjies word het Hy 

nie bedoel ons moet kinderagtig wees in ons geloof nie. Kinderlike geloof is 

baie anders as kinderagtige geloof. Kinderagtige geloof is wanneer jy van 

beter behoort te weet, maar hardkoppig is of naïef bly oor wie God is en wat 

sonde is - eintlik glo en doen jy maar net wat jy lus voel om te glo en doen. 

Kinderagtige geloof glo in God soos in die tande muis of Vader Krismis. 

Vriend - hoe vergelyk jou geloof met die waarheid van die Woord?  God wil 

hê ons moet volwasse gelowiges wees, nie kinderagtige gelowiges nie! 

Lees gerus 1Kor.14 en ander dele in die Bybel hieroor. 

My vriend, dalk verander jy nie want jy glo jy hoef nie te verander nie. Dis ‘n 

leuen! Dis totaal onbybels! 

Of jy verander nie want jy glo God moet en gaan jou omstandighede 

verander. So, jy bly vra Hom om jou omstandighede te verander en raak 

moedeloos as dit lyk asof dit nie gaan gebeur nie. Kan ek jou uitdaag 

vanoggend? Vra God ‘n slag om JOU te verander en kyk wat gebeur! As 

God jou verander lyk jou omstandighede skielik heeltemal anders. 

Wat is die oplossing? Gal.5 gee ons ‘n paar wenke: 

− Vers 10: “Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is.” 

− Ontmasker die “werke van die duisternis” of leuens in jou lewe. 
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− Vers 15: “Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige 

mense nie, maar soos verstandiges.” Dink oor wat jy doen of sê: dink 

voor jy doen of sê. (Ps.141:3-4).  

− Vers 18: “Laat die Gees julle vervul.” Verplaas daagliks die gees van die 

wêreld met die Gees van God in jou. 

− Vers 20: “Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here 

Jesus Christus.” Dank God ook vir en tydens moeilike omstandighede. 

Moeilikheid is moeilik maar vorm jou karakter. 

Kan ek jou vra vandag – watter leuens glo jy? Wat doen jy wat jouself 

pootjie in die lewe? Wat doen of sê jy wat jou getuienis as Christen skade 

aandoen of selfs vernietig? Kan ek jou vandag aanmoedig om op te hou om 

daardie leuens te verdedig of regverdig.  

Slegs as jy die waarheid erken kan jy deel met die leuen. Jesus het gesê: 

“Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.” (Joh.8:32).  

Ek weet dis nie maklik nie. James. A. Garfield het gesê: “The truth will set 

you free, but first it will make you miserable.” En hy verwys nie na Jesus as 

die “truth” nie. Jesus het gesê: “Ek is die Weg, die waarheid en die lewe” 

(Joh.14:6). Bly by die Waarheid – bly by Jesus.  

Hoe kan ek die innerlike stryd verder hanteer is die vraag. 

 

3. Vertel iemand van jou innerlike stryd. 

Hier is ‘n diep beginsel by betrokke, so luister mooi asseblief. Deur ons 

geloof is ons is kinders van God en is ons een met God. 1Joh.1:5-6 sê: 

“God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in Hom nie. 6As 

ons dan sê dat ons deel het aan Hom, maar in geestelike duisternis 

leef, lieg ons. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie”.  

As Christene leef ons in die lig, ons kan nie in die donker leef nie. Ons word 

nie gekenmerk deur geheimsinnigheid nie. Ons steek nie ons motiewe weg 

nie. Mense sal sien wie ons regtig is. Ons is nie skynheilig nie. Vriende, 
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“Ons moet onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van 

dieselfde liggaam” Gal.4:25.  

Ons moet in die lig lewe! Ons moet oop wees om ons foute te erken. Ons 

moet weet en erken ons het blinde kolle in ons lewens. Elkeen van ons 

moet erken ons het ‘n sondige aard en ons is betrokke in ‘n oorlog teen ons 

eie sondige natuur. Ons moet veg teen sonde! As ons nie teen sonde veg 

nie werk ons teen God!  

Jak.5:16 gaan bietjie verder as Gal.4 en sê: “Bely julle sondes eerlik 

teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed 

van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.” Daar is wel soms ‘n verbintenis 

tussen sonde en siekte, maar alle siektes word nie deur sonde veroorsaak 

nie. Van die ouer bronne sê dit gaan hier nie net oor sondes wat siekte 

veroorsaak nie, maar eerder oor die breër beginsel van die krag van gebed. 

Dit beteken nie ons verkondig al ons sondes aan al wat leef en beef nie. Dit 

sal nie goed wees vir hulle of ons nie. Kry vir jou iemand wie jy kan vertrou 

en deel jou innerlike stryd met die persoon, en hou mekaar wedersyds 

aanspreeklik.  

Maak reg wat jyself verbrou het en as iemand iets verkeerds teen jou 

gedoen het, doen iets daaraan (Mat.5:23-24; Mat.18:15). Dis deel van God 

se gevegsplan vir ons!  

Ten slotte moedig ek julle aan om God se gevegsplan te gebruik: i) Leer 

ken Jesus beter, ii) ontmasker die leuens in jou lewe, iii) praat oor jou stryd 

met jou sondige geaardheid en bid met en vir mekaar daaroor, en, doen wat 

Gal.5:16 sê: “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers 

word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur 

nie.”  

Jy gaan nie die stryd in jou eie krag wen nie. Laat die Gees jou beheer. 

 

Amen 
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3. “Stop die selfvernietiging.” 
Skriflesing: Romeine 8 
Prediker: Ds. Johan Hendricks 
 
Vanoggend kom ons by die 3de tema “Stop die selfvernietiging!” Dit sluit 
baie nou aan by verlede Sondag se boodskap uit Rom 7, “Wen die stryd 
hier binne”. Indien u nie die boodskap gehoor het nie, gaan luister asseblief 
daarna op Facebook of op Youtube. 
 
Vanoggend se Skriflesing is Romeine 8, en ons gaan dit bietjie anders  
doen as gewoonlik. Ek gaan nie die hoofstuk lees en dan preek nie,  
maar jy kan jou Bybel oopmaak by Romeine 8 en dan in die Bybel volg wat 
die Woord vir ons vandag wil sê. 
 
As kinders van God (verlostes) is dit nie nodig om die heel tyd die een   
nederlaag na die ander teen Satan, die wêreld en ons eie sondige natuur te 
ly nie. Ja, in jou sondige natuur het die Satan wel ‘n formidabele 
bondgenoot om jou aan te val en te treiter en om te probeer om jou 
kragteloos te maak!(gaan luister gerus na verlede week se boodskap). 
 
MAAR, in Jesus en deur die kragwerking van die Heilige Gees het ons 
oorwinning! Ons moet net leer hoe om hierdie selfvernietiging te stop! Ons 
moet leer hoe om die oorwinning oor my eie sondige natuur te kry!   Sekerlik 
die grootste en belangrikste stryd, is hier diep binne jouself! 
 
Voor ek met u deur Rom 8 stap om te sien wat God sê oor hierdie 
oorwinning, wil ek net hê jy moet 7 wapens van self-vernietiging herken. 
Sewe wapens wat Satan gebruik en wat van binne teen jou veg om jou 
gevange te hou: En dan sal ek uit Rom 8 vir jou die sewe OPLOSSINGS/ 
teenvoeters vir elkeen van hierdie selfvernietigende  wapens uitwys! 
 
a. Die eerste wapen van selfvernietiging is skande en skuld (“shame”):  
b. die 2de wapen is onbeheerde gedagtes 
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c. die 3de wapen is drange (compulsions): Luste en drange. 
d. die 4de wapen is vrees: dit pers alle vreugde uit jou lewe! 
e. die 5de wapen is hopeloosheid: dit maak dat jy maar net opgee.  
f. die 6de wapen is bitterheid: dit is soos ‘n kanker wat in jou vreet! 
g. die 7de wapen is minderwaardigheid (insecurity)! 
 
Rom 8 gee die teenvoeter, die antwoord, om oorwinning te kan behaal oor 
hierdie sewe wapens van selfvernietiging. 
 
In Rom 7: sê Paulus; “ek ellendige mens, WIE sal my verlos…”!  Nie WAT 
nie, want niks gaan jou regtig vrymaak en oorwinning gee nie. Die antwoord 
lê in WIE! 
Rom 8 sê dat net soos wat jou grootste vyand IN jou is, jou eie sondige-ek, 
is die antwoord ook IN jou. Dit is die Heilige Gees wat in jou leef en werk. 
Wat jou in staat stel om die selfvernietiging te stop en jou van jouself te 
bevry! 
 
Kom ons kyk na die 7 waarhede wat belangrik is om ware oorwinning te 
behaal en die selfvernietiging te stop! 
 
1. Ek moet myself daagliks herinner aan wat Jesus vir my gedoen het! 
So baie Christene leef asof hul klaar verloor het. Hul loop gebuk rond onder 
skaamte en skuldgevoelens! Net omdat hulle nie ONTHOU en BESEF wat 
Jesus vir hulle gedoen het nie. Daarom moet ek myself daagliks daaraan 
herinner – so stop ek die selfvernietiging! 
 
Rom 8: 1-4 (NLV)  “1 Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is  
die oordeel nou heeltemal weggeneem. (geen veroordeling nie) 2 Die 
lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou deur Christus Jesus bevry 
het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. 3 Die wet van 
Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. 
Daarom het God sy eie Seun met ’n menslike natuur soos ons sondige 
menslike natuur na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. 
Daarmee het Hy afgereken met die sonde in ons menslike bestaan, 4 
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sodat ons kan voldoen aan die vereiste van die wet- ons wat nou nie 
meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees..” 
 

a. Eerstens staan hier dat as ek aan Jesus behoort (ek my lewe aan Hom 
oorgegee het, tot bekering gekom het); dan is die oordeel heeltemal 
weggeneem/ geen veroordeling meer nie. Dan is die hel vir my uitgebrand! 
Ek moet dit ONTHOU! Jesus het klaar AL my skuld en veroordeling en 
skande ten volle gedra en my finaal daarvan bevry!  
Hebr 10:14 “Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder 
word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.” 
 
b. verder sê hy (vers 2) dat “Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy 
jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat 
uitloop op die dood”  
Ek moet besef en ONTHOU dat as kind van God het ek ‘n krag in my baie 
groter as wilskrag! My wilskrag laat my in die steek en is onmagtig om 
werklik slegte gewoontes en luste en drange te beveg (Hoofstuk 7); maar ek 
het die kragtige Gees van God wat lewe skep IN my as kind van God! Dit is 
KRAG. God se krag in my wat my van die greep/vashou van die sonde 
(sondige natuur) bevry! 
 

c. vers 3 sê dat die wet my nie kan verlos nie, agv my sondige natuur!  
Ek gaan nie hemel toe omdat ek die 10 gebooie onderhou het, of goed 
geleef het, of WAT ookal gedoen het nie! Geen selfhelp program gaan my 
red OF my beter maak nie. Net Jesus kan my red, en net Jesus kan my 
verander, omdat Hy my deur die werking van die Heilige Gees van binne uit 
vernuwe en verander! Met jou eie krag, gaan jy niks regkry teen die sonde 
nie! Ek gaan aanmekaar verloor as ek op my eie probeer! God weet dit en   
daarom het Hy sy Seun in die wêreld gestuur om die sonde te oorwin en sê 
vers 3b “Daarmee het Hy afgereken met die sonde in ons menslike  
bestaan” 
Jesus het die sonde in my oorwin - sodat (vers 4) ons kan voldoen aan die 
vereiste van die wet! Sodat ek nou die oorwinning kan leef!  
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As jy regtig jou lewe wil verander moet jy begin waar God sê jy moet  begin! 
God sê dit begin nie by jou gedrag of optrede nie; dit begin nie by jou  
gevoelens/ emosies nie. Jy begin met jou DENKE!! 
Die stryd om die selfvernietiging te stop begin met die verandering in jou 
denke (Rom 12:2a) Jy word verander deur die  vernuwing van jou denke! 
(renewal of the mind)! 
Jy kan nie jou gevoel verander nie; MAAR jy kan die manier waarop jy dink 
verander. En as jy die manier waarop jy dink verander, gaan dit hoe jy voel 
verander; en dan gaan hoe jy optrede verander!  
Alles begin by die denke. Daarom dink daaraan en herinner jouself gedurig 
wat Jesus VIR jou gedoen het! Dan gaan jy die stryd hier binne wen!  
 
2. Vra die Heilige Gees om jou nuwe gedagtes te gee! 
Rom 8: 5-6 “5 Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer 
word – hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar dié 
wat deur die Gees beheer word – hulle gedagtes is vol van die dinge 
wat die Gees gelukkig maak. 6 As jou sondige natuur jou denke 
oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, 
beteken dit vir jou ware lewe en vrede.” 
Daar is twee maniere van dink (mind-sets). Die een is van jou sondige 
natuur en die ander van die Heilige Gees. Ek moet kies wat my denke gaan 
beheer! Gaan ek aanhou dink soos wat ek  van nature gewoonlik dink, of 
gaan ek die Heilige Gees toelaat om my denke, manier van dink, te   
verander en vernuwe? 
Dit is die ware stryd – om beheer oor jou denke! 
Vers 6 sê duidelik dat dit ‘n dodelik ernstige geveg is om jou denke, want  
“6 As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. (Dit is 
self-vernietiging! En ewige dood)- Maar as die Gees jou denke 
oorheers,  beteken dit vir jou ware lewe en vrede” 
As jy ware lewe en vrede wil ervaar, moet jy die Heilige Gees vra en Hom 
toelaat om vir jou nuwe gedagtes te gee. Jou manier van dink te verander. 
Dit is die verskil tussen ‘n lewe van self vernietiging en een van ware vrede 
en vreugde! 
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Jy vervang die slegte, gewone negatiewe gedagtes. Nie verkeerde 
gedagtes probeer onderdruk en beveg nie; jy kan nie; MAAR vra die Heilige 
Gees om dit te vervang! Beweeg dadelik weg van daardie gedagte en 
vervang dit met iets positiefs wat die Heilige Gees wil hê jy moet dink! 
Dit waarop jy jou gedagtes fokus, wat jy toelaat om in jou gedagtes te lewe, 
waaroor jy top – dit beheer jou lewe!! 
Die Heilige Gees stel jou in staat om te KIES waarop jy fokus, wat jy toelaat 
om in jou gedagtes te leef en vertroetel ….. 
Lees die Bybel, aanmekaar, lees goeie Christelike boeke, luister na   
geestelike musiek en Christelike programme- en fokus aktief op wat die   
Heilige Gees wil hê dat jy op fokus! 
Kyk wat staan in Rom 8:7- 8 “7 Want die sondige natuur is altyd vyandig 
ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy 
aard.  8 Dit  is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur beheer 
word, God nooit gelukkig kan maak nie.” 
As jy net bly dink wat jy van nature dink – gaan dit jou bly vernietig! 
 
3. Ek moet besef dat ek die vermoeë het om NEE te sê:  
Voor my wedergeboorte was ek dood in die sonde, kon ek nie God se wil 
doen en my lewe verbeter nie. Al wat ek gehad het, was my eie wilskrag, en 
dit help my net soveel, dan val ek weer! 
MAAR nou is ek ‘n nuwe mens en woon die Heilige Gees in my, en werk Hy 
kragtig in my lewe om my te vernuwe. (2 Kor 5:17) 
 

Gal 5:16 (83) sê: “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God 
beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle 
sondige natuur nie” 
 

U sien, wanneer ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees en my lewe deur  
die Gees laat beheer word, kan ek NEE sê vir die sonde en my sondige 
natuur- die selfvernietigigende drange en luste en gedagtes  wat my lewe 
wil vernietig! 
LW ek het steeds die gedagtes, die drange! Maar nou KAN ek NEE sê; 
want daar is ‘n nuwe krag in my lewe (Heilige Gees). 
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Gal 5:17 sê “Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die 
Gees  wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur 
begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle 
nie doen wat julle graag wil nie.” 
 
Asseblief moenie die leuen glo dat jy net moet doen wat jy wil nie!! Of dat jy 
nie kan help wat jy dink of hoe jy voel nie. 
Rom 8:9 “Maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. 
Julle word beheer deur die Gees omdat die Gees van God in julle 
woon. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie 
een van sy mense nie!” 
 
Rom 8:12 (83) “12 Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, 
maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie.” 
 

LW jy HET die vermoë en verpligting om NEE te sê vir jou sondige natuur 
en jou gewone manier van dink en begeertes en drange. 
Ek hoor so dikwels mense sê: “Ek kan myself nie help nie. Ek kan mos nie 
help dat ek so voel nie. Ek moes dit net doen of sê.” 
As jy kind van God is, woon die Heilige Gees in jou en as jy aan Hom 
gehoorsaam is dan KAN jy NEE sê.As jy jouself nie kan help nie, is dit 
omdat jy nie op die krag van die Heilige Gees staatmaak nie!! 
 
4. Om van VREES bevry te word, rig ek my gedagtes op God! 
Die Hielige Gees maak my vry van ‘n vreesagtige lewe.  
Satan en my sondige natuur beheer my lewe dikwels deur VREES.  
Rom 8: 14-16 (83) sê: “14 Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, 
is kinders van God. 15 Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot 
slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die 
Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God 
laat roep:“Abba!” Dit beteken Vader. 16 Hierdie Gees getuig saam met 
ons gees dat ons kinders van God is.” 
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Die teenvoeter vir vrees wat my lewe beheer en vernietig, is dat die Heilige 
Gees my ‘n kind van God maak. Ek is nie meer ‘n slaaf nie. Ek is deel van  
God se familie. Hy sorg en beskerm en vergewe my!  
Ek hoef nie bang te wees nie. Want ek weet WIE is my pa! 
En ek oorwin die vrees, wanneer ek tot God roep “Pappa” - ek maak dit my 
eie, ek roep Hom aan. 
Wanneer ook al vrees jou lewe en vreugde bedreig, weens onsekerheid, 
skielike krisis, siekte wat ook al; Roep dan tot God, “my Pappa” – en ervaar 
Sy teenwoordigheid in die donkerste nag! 
 

5. Fokus op die langtermyn en nie korttermyn nie: 
‘n Studie wat deur Harvard Universiteit gedoen is, het gevind dat hoe meer  
jou denke lang-termyn gefokus is, hoe meer suksesvol is jy! 
Wel, as christene behoort ons die mense te wees wat die mees   
langtermyn denke het; want ons dink nie net oor die 50, 80, 100 jaar hier op 
aarde nie, maar die ewigheid. En dit bring ‘n totaal ander perspektief op my 
lewe, denke en optrede. Dit maak dit moontlik om nie maar net te leef vir 
korttermyn doelwitte en kortstondige genieting en sukses nie, maar om 
korttermyn swaarkry en lyding te verduur, omdat ek verder kyk as net hier 
en die ewigheid as werklikheid  ervaar. 
Rom 8:17 -18 (83) “17 En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. 
Ons  is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien 
ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. 18 Ek 
is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie 
opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat 
aanbreek nie” 
 

Besef jy wat reeds aan jou behoort en wat op jou wag? Wie sal nie graag  
Bill Gates of Elon Musk se erfgenaam wil wees nie!  
Hier staan ons is God se erfgename! En ons erf saam met Christus.  
Alles wat aan Hom behoort, deel ons in. Wow! 
Daarom kan Paulus skryf dat dit wat ek nou (korttermyn) moet deurgaan nie 
naastenby opweeg teen dit wat op my wag nie!! 
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Satan, die wêreld, my sondige natuur, wil my laat fokus op die kort termyn, 
hier en nou; dit wat ek nou ervaar of verloor of nie het nie, of lyding – MAAR 
dan vergeet ek waarheen ek op pad is en wat regtig op my wag! Om 
langtermyn te dink, stop die selfvernietiging, want dit gee my ware HOOP 
selfs in ‘n totale hopelose situasie! 
 
6. Ek moet myself daaraan herinner dat God goed is en in beheer is! 
God laat my bitterheid oorwin deurdat ek opnuut besef en myself herinner 
dat God in beheer is en dat Hy goed is en vir my sorg, selfs deur en te 
midde van die ergste omstandighede. 
Dit is wat Rom 8: 19-25 leer. 
Rom 8:20 sê: “Die skepping is immers nog aan verydeling 
onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan 
onderwerp het.” (83) 
En Rom 8: 22  (NLV) “Ons weet immers dat die ganse skepping nog 
steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne” 
 
‘n Baie goeie beeld van korttermyn pyn vir lang termyn vreugde- 
geboortepyne. Die gedeelte sê dat die hele skepping vasgevang is in ‘n 
proses van   aftakeling, vernietiging. Alles is besig om agteruit te gaan, 
daarom is die lewe so moeilik en is daar soveel pyn en lyding; en 
aardbewings en oorstromings; pandemies en krisisse. Nie net a.g.v. mense 
se bose en sondige geaardheid nie, maar ook omdat die aarde vervloek is 
en besig is om tot niet te gaan! Wanneer mense pyn en lyding ervaar, dan is 
die natuurlike reaksie bitterheid of verbittering en dit is self-vernietigend! 

Dit is wat gebeur omdat ons in hierdie gebroke wêreld leef, want die lewe is 

onregverdig! Die lewe is onregverdig omdat die skepping gebroke is! Mense 
en die wêreld waarin ons leef is gebroke! 
Ek kan bitterheid te midde van onreg en lyding net oorkom as ek 4 
belangrike dinge wat in Rom 8 genoem word, onthou: 
 
a. vers 26-27  
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“26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en 
hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met 
versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27 En God, wat die harte 
deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, 
volgens die wil van God, vir die gelowiges.” 
Die Heilige Gees bid vir my. Wat ek ookal ervaar, ek kan verseker weet 
die Gees tree vir my in by God – selfs wanneer ek so moedeloos is dat ek 
nie eens meer weet wat om te vra of hoe om te bid nie!! 
 

b. vers 28 “ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat 
Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is”. Alles wat gebeur is 
nie goed nie; maar God kan enige situasie omkeer en gebruik tot my 
beswil! Selfs in ewigheid! God gebruik alles tot my beswil. 
 

c. vers 31 “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: 
God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?”  
God is aan my kant, as ek aan Hom behoort en Hy sal verseker dat ek 
goed eindig! Ek is God se familie, Hy sorg vir my! 
 

d. vers 32 “Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer 
om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met 
Hom uit genade skenk nie?” Ek is verseker dat God vir my alles sal gee 
wat ek nodig het! Verseker! – Hy het genoeg, HY is genoeg en Hy 
voorsien genoeg! Hy KAN en wil. 
 

7. Ek moet weet dat God nooit sal ophou om my lief te hê nie! 
Rom 8: 38-39 “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of 
magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39 of hoogte of 
diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van 
God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” 
 

In die lewe kan ek baie verloor, baie wat vir my kosbaar is; Maar Ek KAN 
NOOIT MY VERLOSSING VERLOOR NIE; EK KAN NOOIT God se liefde 
verloor nie. Maak nie saak wat gebeur nie! Daarvan is ek verseker en dit 
stop die selfvernietigende minderwaardigheid en insecurities wat ek het. 
Amen. 
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4. “Hoekom is dit so moeilik om te verander?” 
Skriflesing: Efesiërs 4:21-27 
Prediker: Ds. Louis Smith 

 

Ons is op die oomblik besig met ‘n reeks oor hoe leef ons ‘n lewe van 

oorwinning. Weet U dit is so belangrik want God het nooit bedoel dat ons 

soos ‘n yo-yo op en af die heeltyd moet rond ploeter in ons wandel met Hom 

nie. Hy is in staat om soveel meer in ons lewens te bereik as wat ons ooit 

kan besef. Dit is wat ons alreeds oor gesels het die laaste paar weke. 

Ons het reeds gesê daar is drie primêre vyande wat wil keer dat ons die 

lewe leef wat God vir ons bedoel.  

 

Die Wêreld, die duiwel en ons sondige vlees. 
 

Dominee Johan en Oom Neels het uit Romeine 7 en 8 reeds met ons 

gesels oor hoe wen ek die stryd teenoor die sondige vlees; die stryd hier 

binne my. 
 

Vanoggend wil ek daarby aansluit met die vraag: Hoekom is dit dan so 

moeilik om toe te pas. Hoekom is dit so moeilik om te verander? 

Dalk het U van die prinsiepe wat ons die laaste twee weke oor gesels het in 

U lewe probeer toepas, maar mismoedig geraak omdat dit nie lyk of dit wil 

werk nie. Hoekom gebeur dit? 
 

Kom ek gee net vir U ‘n paar basiese redes hoekom verandering so moeilik 

kan wees. Hoekom is dit so moeilik om daardie slegte gewoontes en die 

dinge in ons lewe wat nie tot eer van die Here is af te leer?  

 

1. Want ou-gewoontes breek moeilik. 

Die heel eerste rede hoekom dit so moeilik is, is omdat ou-gewoontes 

moeilik breek. U sien, slegte gewoontes vorm nie net oornag nie. En 

daarom kom slegte gewoontes nie net sommer oornag reg nie. Van daardie 
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patrone het jare gevat om in ons lewens te vorm. Sommige van daardie 

patrone- ons vrese, ons angs, ons foute daardie self-vernietigende patrone 

wat Dominee Johan laas week van gepraat het, het ons al in ons kinderdae 

ontwikkel. Daarom is dit nie so eenvoudig om dit te breek nie. 

 

2. Ons identifiseer met hulle. 

Die tweede rede hoekom dit so moeilik is om met ou patrone en gewoontes 

te breek is omdat ons dikwels met ons tekortkominge, sonde, slegte 

gewoontes identifiseer. In ander woorde, ons sien nie net ons slegte 

gewoontes as iets wat ons doen nie, ons sien dit as iets wat ons is. In stede 

daarvan om te se: ek sukkel soms om op tyd te wees, sê ons ons is ‘n lui 

persoon. OF in stede daarvan om te sê ek sukkel soms om die regte ding te 

doen as ‘n man of as ‘n pa. Sê ek, ek is ‘n slegte pa of ‘n slegte man.  In 

stede daarvan om te sê ek raak soms kwaad, ek het ‘n humeur probleem. In 

stede daarvan om te sê dat ek soms foute maak, dat ek ‘n fout is. Dat my 

lewe ‘n fout is. Ons identifiseer met ons foute en tekortkominge. 
 

3. Daar is dikwels ‘n kort-termyn wins aan ons optrede. 

Die derde rede hoekom dit so moeilik is om te verander is dat ons 

doodeenvoudig ‘n beloning kry, plesier kry deur toe te gee aan ons slegte 

gewoontes. Ons weet ons moet minder eet en meer oefen maar daardie 

ekstra skeppie kos is dan so lekker. Daardie ekstra sjokolade blokkie is so 

aanloklik, ek kan nie anders nie. Of as ek my humeur verloor en skreeu kry 

ek te minste my kinders of my man of vrou om te doen wat ek wil hê. U sien, 

as sonde nie lekker was nie, is ek oortuig niemand van ons sou dit doen nie. 

Ons doen dit omdat ons van dit hou. Omdat dit maklik is en natuurlik kom. 
 

4. Satan maak my mismoedig/raai my af. 

Die vierde rede hoekom verandering so moeilik is, is omdat ons vyand, die 

teenstander, ons mismoedig maak. Hy wil nie hê dat jy moet verander nie. 

Hy wil nie hê jy moet God se beste vir jou lewe ervaar nie. Sodra jy begin 

om te leef soos wat God wil hê jy moet leef, dan ervaar jy onmiddellik 
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teenstand. Dan kry jy hierdie gedagtes in jou kop: “ek kan netsowel opgee 

want dit werk nie”. “Die koste is nie die moeite werd nie.” “Ek het al weer 

misluk, God sal nooit met my tevrede wees nie”.  

Geliefdes, Satan is ‘n meester daarin om ons mismoedig te laat voel. Veral 

wanneer ons besig is met die veranderinge wat God in ons lewens wil 

bewerkstellig.  

 

Daarom wil ek U waarsku, soos U besig is om deur hierdie reeks te werk, 

moenie verwag dat dit maklik gaan wees nie. Verwag teenstand. 

Maar moet ook nie mismoedig raak nie. Want jy kan verander en meer en 

meer word wat God wil hê jy moet wees omdat Sy Gees in jou woon. 

Daarom gee Paulus in die gedeelte vir ons ses prinsiepe. Eintlik 6 

voorwaardes om ons te help om meer en meer die mens te word wie ons 

alreeds in Christus is.  

Ek is bewus dat u alreeds van hierdie aspekte gehoor het in die laaste twee 

weke. Ek herhaal dit omdat dit belangrike prinsiepe is. Dit is dinge wat ons 

oor en oor moet hoor. Sodat dit nuwe patrone in ons lewens kan  begin 

vorm. 
 

1. Verandering vereis dat ons die waarheid leer. 

Die eerste prinsiep wat Paulus in die gedeelte met ons deel is dat 

verandering vereis dat ons die waarheid leer. Jesus het gesê die waarheid 

sal julle vry maak. Paulus sê presies dieselfde in die verse: Hy se in 

Efesiërs 4:21 (AFR1983) 

Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle 

onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. 

 

U sien, die geheim om verandering in ons lewe te ervaar lê nie in ‘n pil, ‘n 

program of ‘n proses nie. Dit lê nie in sielkunde of self help nie. Dit lê in die 

waarheid. Om te verander moet jy gekonfronteer word met die waarheid. 

Die waarheid van jouself, jou verlede, jou verhoudings, jou gewoontes, jou 
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seer. Ook die waarheid oor wie God is en wie Jesus is. Jesus sê Hy is die 

waarheid. 
 

Hoekom is dit so belangrik om te begin met die waarheid? Dominee Johan 

het vir ons laas week gesê. 
 

Omdat daar agter elke self-vernietigende patroon in jou lewe ‘n leuen hê. ‘n 

Leun wat Satan die vader van die leuens daar geplaas het, wat jou verhoed 

om die lewe te leef wat God bedoel het vir jou om te leef en waarvoor Jesus 

aan die kruis vir jou gesterf het. Ons het hierdie amazing vermoë om vir 

onsself te lieg. Ons vertel vir onsself dat daar dinge is in ons lewens wat nie 

‘n probleem is nie. Terwyl dit ‘n massiewe probleem is. 

Die  teenvoeter daarvoor is die waarheid. Jesus is die waarheid. Sy woord, 

die Bybel, is die waarheid. Dit sal jou help om die waarheid te ontdek oor 

jouself, jou omstandighede, die wêreld en God. Die waarheid sal jou vry 

maak en jou help om te wees wat God wil hê jy moet wees. 

 

2. Verandering vereis dat ek kies om te verander. 

Die tweede ding wat Paulus sê is dat verandering vereis dat ek kies om te 

verander. U sal onthou dat Dominee Johan laas week gepraat het oor die 

feit dat die Heilige Gees ons die vermoë gee om nee te kan sê.  Om te kies 

om te verander is nog iets wat die Heilige Gees ons mee help. 
 

U sien, baie mense dink oor die veranderinge wat hulle in hulle lewe graag 

wil sien. Hulle beplan selfs om te verander. Hulle wil verander. Maar dit 

gebeur nie. Omdat hulle nie doelbewus kies om te verander nie. 

Paulus sê in Efesiërs 4:22 (AFR1983) 

Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, 

sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. 
 

Om te breek met die ou sondige gewoontes en patrone in ons lewens, 

geliefdes, vat werk. Dit is ‘n keuse wat ons maak. 
 

So hoe werk dit in praktyk? 
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Paulus se vir ons in Filippense 2:12–13 (AFR1983) 

Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste 

mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om 

sy wil uit te voer. 
 

Net ‘n paar vinnige observasies oor wat Paulus hier se: 

a) Om te verander moet ek moeite in sit en moet God ook in my werk. 

Paulus sê ons moet as verloste mense lewe. Dit beteken ons het ‘n rol om 

te speel in ons geestelike groei en verandering. Paulus sê ook dit is God 

wat julle gewillig en bekwaam maak. Dit beteken God het ‘n rol in ons 

verandering. Hy maak ons gewillig. In ander woorde Hy gee ons die 

begeerte om te om te verander. En Hy maak ons bekwaam, Hy gee ons die 

krag om te verander. 

 

b) Paulus sê nie dat ons vir ons verlossing moet werk nie. Hy sê ons 

moet dit uit leef. Jy verander nie jou lewe sodat jy verlos kan word nie. Jy 

verander omdat jy verlos is. Die nuwe lewende vertaling sê, “gee gestalte 

aan jou verlossing”. Wat Paulus sê kan ‘n mens vergelyk aan ‘n legkaart. 

Wanneer jy daardie boks oopmaak is daar ‘n klomp stukkies. Ons is nie 

outeur van die legkaart nie. Ons is net die een wat gestalte gee aan die 

prentjie wat die outeur gemaak het deur al die stukkies bymekaar te plaas 

sodat dit die pragtige prentjie kan vorm wat die outeur van die legkaart dit 

bedoel het om te wees.  

Geliefdes, ons is nie die outeur van ons verlossing nie, God is. Ons is net 

besig om gestalte daaraan te gee. Ons is besig met God se hulp en Sy 

woord om dit uit te bou. 

 

c) Paulus sê julle moet met eerbied en ontsag julle daarop toelê. Die 53 

vertaling se dalk meer akkuraat “werk julle eie heil uit met vrees en 

bewing”. Hoekom met vrees en bewing? Sê hy dit omdat jy jou 

verlossing dalk kan verloor? Ek dink nie so nie. Ek dink hy sê dit 

omdat jy dalk kan uit mis op God se beste vir jou lewe. Dat jy dalk jou 
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lewe op aarde kan mors. Dat jy dalk nooit geestelike volwassenheid 

gaan bereik nie. Hoe hartseer sal dit nie wees nie? Daarom moet ons 

aktief kies om te verander. 
 

3. Verandering vereis dat ek nuut dink. 

Paulus sê in v.22 “breek met die ou sondige mens”. Dit wat ons sopas van 

gepraat het. In v.24 sê hy lewe as nuwe mense. 
 

Tussen v.22 en v.24 gee Hy vir ons ‘n belangrike sleutel oor hoe om dit te 

doen. Oor hoe om te breek met die oue en te lewe soos die nuwe. Hy sê:  

Efesiërs 4:23 (AFR1983) 

Julle gees en gedagtes moet nuut word. 

 

Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Ons gaan nie verander voordat 

ons denkpatrone verander nie.  
 

Daarom is ‘n daaglikse stiltetyd onder andere so belangrik. ‘n Tyd waarin jy 

vir 5, 10, 30 minute alleen by God kan sit en met Hom kan praat en Hom 

toelaat om met jou te praat deur SY Woord en deur Sy Gees. Dit is een van 

die primêre maniere waarop ons Gees en gedagtes vernuwe word.   

Hoe meer ons ons gedagtes vul met God se woord, hoe meer gaan ons ou 

denkpatrone verander met nuwe denkpatrone. En hoe meer gaan ons leef 

soos wat God wil hê ons moet leef. 
 

4. Verandering vereis dat jy jouself sien soos God jou sien. 

Ek het in die begin van die boodskap genoem dat ons sukkel om te 

verander omdat ons ‘n identiteit probleem het. Ons identifiseer onsself met 

ons mislukkings, ons sondes en ons tekortkominge. In stede daarvan om te 

se ek maak ‘n fout. Glo ons dikwels ons is ‘n fout.  

Die teenvoeter is om jouself te sien en te leer ken soos wat God jou sien en 

ken. Daarom spandeer Paulus die eerste drie hoofstukke van Efesiërs bloot 

om vir die gelowiges te sê wat hulle identiteit is in Christus voordat Hy in 

hoofstuk 4 begin met hoe hulle moet verander. 
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Paulus skryf in Efesiërs 4:24 “lewe as nuwe mense wat as die beeld van 

God geskep is”.  

 

Hy sê hiermee leef uit jou nuwe identiteit. Jy is nie ‘n sukkelaar wat nooit 

oorwinning gaan kry oor die sonde in jou lewe nie. Dit is ‘n leuen. Jy is ‘n 

nuwe mens, jy het die krag wat Jesus uit die uit opgewek het in jou. Jy is 

gekies deur God, die appel van Sy oog.  Ja, jy maak nog foute, en jy gaan 

nog foute maak. Maar daardie foute hoef jou nie te definieer nie omdat jy 

nou aan Jesus behoort. Deur die Gees te gehoorsaam kan jy selfs daardie 

sondes en foute in jou lewe oorkom. 
 

5.  Verandering vereis eerlike gemeenskap. 

Eerlikheid met onsself, eerlikheid met God maar ook spesifieke eerlikheid 

met ander. Hy sê in Efesiërs 4:25 (AFR1983) 

“Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die 

waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam.” 

 

Weet u, daar is goed in my lewe en u lewe wat ons nooit op ons eie 

verander gaan kry nie.  Daarom het ons nodig om deel te wees van ‘n 

geloofsgemeenskap en ‘n kleingroep met wie ons eerlik kan wees en wie 

eerlik met ons kan wees 

 

Hoekom is dit belangrik? 

Dit is belangrik omdat ons almal blinde kolle het in ons lewens.  Soms 

karring ons in ‘n rigting in wat self vernietigend is of nie tot eer van die Here 

is nie en ons sien dit nie raak nie. As ons deel is van God se familie, as ons 

deel is van ‘n kleingroep, dan is dit ons plig om mekaar te help deur die 

waarheid in liefde met mekaar te deel. Ons moet mekaar help om op die 

regte pad te kom. Sò vorm ons mekaar en help ons mekaar om meer en 

meer te word wat God wil hê ons moet word. Ons kan nie God se doel vir 

ons lewens bereik sonder ander gelowiges nie.  Jy gaan nooit jou potensiaal 
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bereik as jy nie jouself oopmaak vir ander kinders van die Here om saam 

jou ‘n pad te stap nie. 
 

6. Verandering vereis dat ek versoekings oorkom. 

Die laaste ding wat Paulus hier skrywe is dat verandering net moontlik is, as 

ek versoekings oorkom. 

Efesiërs 4:26–27 (AFR1983) 

26As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ’n dag kwaad 

afsluit nie. 27Moenie die duiwel vatkans gee nie. 

Die nuwe lewende vertaling se: 

27en die duiwel so ’n houvas gee nie. 
 

Onthou Paulus skryf die brief van Efesiërs aan gelowiges en kinders van die 

Here. Hy sê dit is moontlik vir die duiwel om ‘n houvas te hê in die lewe van 

‘n gelowige. 
 

Hoe is dit moontlik? Dit is net moontlik as ons hom toelaat om dit te doen. 

Dit gebeur wanneer ons aan goed vashou in ons lewens wat ons moet laat 

gaan. In dié geval sê Paulus dit is woede. Hy se moenie daaraan vashou 

nie, want jy is besig om die duiwel ‘n houvas op jou lewe te gee. Dit kan ook 

wees dat jy vashou aan vrees, bitterheid, skuldgevoelens, 

minderwaardigheid. Hoe langer ons aan die goed vashou hoe langer gee 

ons Satan ‘n geleentheid om ‘n houvas op ons lewens te kry. Bring die goed 

voor God en bely dit. Draai daarvan weg. Jy kan oorwinning hê. 
 

Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 10:13 

Geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, het julle 

oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte 

versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, 

sodat julle dit kan weerstaan. 

 

Geliefdes, geestelike groei en verandering is nie maklik nie. Maar dit is die 

moeite werd. Daarom wil ek U aanmoedig om die prinsiepe weer deur te 
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gaan en hulle in te oefen met die wete dat jy niks op jou eie kan of hoef te 

doen nie. Jy het God se Gees in jou wat jou gewillig en bekwaam maak om 

te lewe volgens Sy wil. 

 

Amen. 

 

5. “Hoekom is die lewe so moeilik?” 
Skriflesing: Genesis 3:8-19 + Romeine 8:20-23   
Prediker: Ds. Louis Smith 
 

Genesis 3:8-19 
8Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat 

die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God 

weggekruip tussen die bome van die tuin. 9Maar die Here God het na 

die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” 10En die mens 

antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, 

want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.” 11Die Here God vra toe: “Hoe 

het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet 

waarvan Ek jou verbied het om te eet nie?” 12Die mens het 

geantwoord: “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het 

vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” 13Toe vra die 

Here God vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang 

het my mislei, en ek het geëet.” 14En die Here God sê vir die slang: 

“Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou 

maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe lank. 15Ek stel vyandskap 

tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar 

nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” 
16Vir die vrou het die Here God gesê: “Ek sal jou baie swaar laat kry 

met jou swangerskappe: met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na 

jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers.” 17Vir die mens het die 

Here God gesê: “Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van 
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die boom waarvan Ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou 

toedoen vervloek; met swaarkry sal jy daaruit ’n bestaan maak, jou 

lewe lank; 18die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy 

sal veldplante eet; 19net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy 

terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy 

sal weer stof word.” 

 

Romeine 8:20-23 

20Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie 

keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het Hy 

die belofte van hoop gegee: 21die skepping sal self ook bevry word van 

sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van 

die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. 22Ons weet 

dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. 23En 

nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as 

die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal 

bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van 

die verganklikheid bevry. 

 

Ons is op die oomblik besig met ‘n reeks “Leef ‘n lewe van oorwinning.” In 

hierdie reeks kyk ons na 3 vyande wat ons probeer verhoed om die lewe te 

leef wat God bedoel het ons moet leef. Die Bybel sê vir ons dat ons drie 

vyande: die sondige natuur, die wêreld en die Satan is. 
 

Die laaste maand het ons baie gesels oor hoe kry ek oorwinning oor die 

vyand hier binne my. My eie ek, my sondige natuur. Ons het ook gekyk na 

hoekom verandering so moeilik is. Ek wil u graag uitnooi as u van die 

boodskappe gemis het om dit te gaan kyk op Facebook of YouTube. 
 

Vanoggend gaan ons kyk na die tweede fase van ons reeks: hoe leef ons 

as Christene in hierdie gebroke wêreld. Hoe leef ons as oorwinnaars in 

hierdie gebroke wêreld? Maar voordat ons kyk na ‘n strategie om as ‘n 
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oorwinnaar te lewe in die wêreld, moet ons as gelowiges eers verstaan 

hoekom hierdie wêreld waarin ons lewe so gebroke is. En daarom ook 

hoekom die lewe in hierdie wêreld so moeilik is. 

 

Hoekom is alles ‘n stryd? Hoekom wil dinge nie uitwerk? Hoekom is alles 

moeilik? Hoekom is daar soveel swaarkry en lyding? 

Dit is vrae wat nie net gelowiges het nie, maar wat elke mens mee 

gekonfronteer word. 
 

So vanoggend gaan ons na drie aspekte van hierdie vra kyk: 

1. Hoekom is die wêreld so gebroke? 

2. Wat is die gevolge om in ‘n gebroke wêreld te leef? 

3. Wat is die hoop vir dié wat in hierdie wêreld leef? 
 

1. Hoekom is die wêreld so gebroke? 

a) Ons het teen God gerebelleer. 

 

Om te verstaan hoekom die wêreld so gebroke is, moet ons terug gaan na 

die begin van die skepping toe. Alles wat God gemaak het was goed 

gewees; perfek, volmaak. Insluitend die mens wat as die kroon van God se 

skepping gemaak was. 

 

Genesis een en twee sê vir ons dat Adam en Eva in perfekte harmonie met 

mekaar geleef het. Hulle het mekaar aangevul soos God dit bedoel het. 

Hulle het in perfekte harmonie met God geleef. God het saam met hulle 

gewandel in die tuin. Hulle het direkte en perfekte gemeenskap met Hom 

gehad. Hulle het ook in perfekte harmonie met die wêreld om hulle geleef. 

Die bome het vrug gelewer, daar was goeie oeste gewees. Dit was totdat 

die mens gekies het om die leuen te glo van Satan, dat hul gemeenskap 

met God verbreek was 
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Die leuen was dat God eintlik nie weet wat beste vir hulle is nie. Daarom het 

hulle gekies om van die boom te eet wat God hulle verbied het om van te 

eet. Hulle het geglo as hulle van die vrug eet sal hulle net soos God wees. 

En in ‘n oogwink was die paradys verlore en die wêreld gebroke. Dit wat vir 

hulle so goed gelyk het, was dit wat hulle ondergang beteken het. Adam en 

Eva se verhaal is eintlik die verhaal van die hele mensdom. 

Jesaja sê in Jesaja 53:6 “Ons het almal gedwaal soos skape, ons het 

elkeen sy eie pad geloop” 

  

‘n Skaap is ‘n dom ding. ‘n Skaap dwaal baie maklik en natuurlik van die 

regte pad af. Dit is hoe ons as mens is. 

Dit dra natuurlik groot implikasies vir ons lewe hier op aarde. Adam en Eva 

se sonde, ons sonde, het letterlik elke aspek van ons lewens hier op aarde 

op een of ander manier beskadig.  

Vanoggend gaan ons kyk na ‘n paar maniere hoe die sondeval ons lewe 

hier op aarde beïnvloed. 

 

2. Wat is die gevolge om in ‘n gebroke wêreld te leef? 

 

a) Die natuur werk nie soos dit moet nie. 

Paulus skryf: “Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, 

nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het.” 

 

Die aarde self staan onder ‘n vloek as gevolg van die sonde van die mens. 

Voor die sondeval was daar nie droogtes, tsoenami’s, oorstromings, of   

aardbewings nie. Al hierdie goed het oor die wêreld gekom as gevolg van 

die sondeval. Daarom is daar ook soveel gebreklikheid. Baba’s wat misvorm 

gebore word; mense wat blind is; doof is; verlam is. Dis daarom dat daar 

soveel psigiese en emosionele gestremdhede in mense is. Elkeen van ons, 

al is jy hoe gesond, dra iets van dit saam jou. Ons almal is aangetas deur 

die sondeval.  
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b) Ons gesondheid werk nie soos dit moet nie. 

Ek het al gekry dat mense vir my sê dat dit nooit God se bedoeling was dat 

ek moet siek wees nie. Dan sê ek: ek stem saam dit was nie God se 

oorspronklike bedoeling dat ons siek moet wees nie, want daar was nie 

siekte voor die sondeval nie. 

 

Die enigste probleem is, ons lewe nie meer in die Paradys nie! Ons leef in ‘n 

wêreld wat stukkend en gebroke is as gevolg van die sondeval. Daarom is 

daar kankers, en hartsiektes, en dementia en alzheimers. Ons liggame is 

aangetas deur die sondeval. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 en 5 dat net soos 

die aarde besig is om te vergaan, so is ons liggame besig om te vergaan. 

Stadig maar seker word dit soos ‘n tent afgebreek en uitmekaar geruk. 

Siekte is deel daarvan om in ‘n gebroke wêreld te leef. 
 

c) Ons verhoudings werk nie soos dit moet nie. 

Adam en Eva het in die paradys die perfekte verhouding met mekaar 

gehad. Hulle het mekaar perfek aangevul. Alles was wonderlik. Hulle het ‘n 

huwelik gehad wat gemaak was in die “paradys”. 

Wie van u voel so oor u huwelik? Net dié wat dalk minder as ‘n jaar getroud 

is.  U sien sonde het ons verhoudings met mekaar aangetas. Ons maak 

mekaar seer omdat ons self seer gemaak is deur die sondeval. Ons het 

gebroke verhoudings omdat ons in verhoudings leef met gebroke mense. 

 

Na die sondeval het Adam en Eva nie meer daardie eerlike openheid met 

mekaar gehad nie. Skaamte het hulle verhouding binne gedring en hulle het 

vyeblare aanmekaar geweef om hulle naaktheid van mekaar weg te steek. 

U sien, die sondeval het gemaak dat ons ‘n masker op sit, of ‘n vyeblaar 

aanmekaar weef, om weg te steek wie ons regtig is. Dit maak dat ons nie 

daardie diepte in ons verhoudings met mekaar ervaar wat God bedoel het 

ons moet ervaar nie. Adam en Eva se verhouding was nooit weer dieselfde 

na die sondeval nie. In plaas daarvan om mekaar lief te hê en te aanvaar, 
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het hulle mekaar probeer blameer en oorheers. In plaas van om mekaar 

aan te vul, het hulle mekaar begin aanval. 
 

d) Ons beroep lewe werk nie soos dit moet nie. 

Ek weet party mense glo dat werk deel van God se straf was oor die 

mensdom en dis juis hoekom werk so swaar kan wees. Dit is nie waar nie. 

Om te werk was altyd deel van God se plan vir ons gewees. Werk was daar 

voor die sondeval.  

Genesis 2:15 sê vir ons:  

“Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en 

op te pas.” 

God het aan Adam en Eva die opdrag gegee om te heers oor Sy skepping 

en om na die tuin te kyk wat Hy geskape het. God het vir die mens werk 

gegee as Sy geskenk aan hulle. Dit was veronderstel om ‘n vreugde te 

wees vir die mens om in diens van Sy skepper te wees. Dit is wel waar dat 

na die sondeval die mens se verhouding teenoor sy werk verander het. Dat 

dit moeilik geword het. Dit is deel van die vloek: 

 

God het vir Adam gesê: Genesis 3:18-19  

“Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal 

veldplante eet; net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer 

na die aarde toe” 

 

In stede daarvan dat die aarde sy goeie vrug lewer vir die arbeid wat die 

mens insit, dra die aarde dikwels dorings en dissels. Daarom is ons werk en 

werkplek nie altyd wat ons wil hê dit moet wees nie. Daarom gee dit nie 

altyd vir ons die genot en plesier wat ons graag wil hê dit vir ons moet gee 

nie. Daarom suig dit soms die lewe uit ons uit in plaas van om lewe te gee. 

Ek vind mense spring soms rond van die een werk na die ander toe, want 

hulle glo hulle sal uiteindelik ‘n werk vind wat hulle bevredig. Geliefdes, ek is 

oortuig daar is geen werk wat vir jou 100 persent sielsbevredigend sal wees 

nie omdat ons werk aangetas is deur die sondeval. 
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e) Ons verhouding met God werk nie soos dit moet nie. 

Dit is seker een van die hartseerste nagevolge van die sondeval. Voor die 

sondeval het Adam en Eva in perfekte gemeenskap met God geleef. Soos 

ek vroeër vir U genoem het: God was daar saam met Adam en Eva in die 

tuin. Niks het tussen hulle en God gestaan nie. Na hulle ongehoorsaamheid 

het dit egter ook verander. 

 

Ons lees: “8Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen 

die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die 

Here God weggekruip tussen die bome van die tuin.” 

Duidelik het die mens nie meer daardie intimiteit met God gehad wat hulle 

voorheen gehad het nie. Hulle het van Hom af weggekruip. Vandag nog 

vind ons maniere om van God af weg te kruip. Ons gebruik materialisme, 

valse ideologieë en filosofieë, selfs godsdiens. Enige iets om nie die realiteit 

van God in die gesig te staar nie. Geliefdes, verstaan U hoekom die lewe op 

aarde so moeilik is? Die sondeval het elke dimensie van ons lewe hier op 

aarde aangetas. Maar dit beteken nie dat daar geen hoop is nie. 

 

Daar is hoop. Sy naam is Jesus. 

Jesus het gesê: Johannes 16:33  

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal 

julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” 

 

Ons hoop lê in ‘n persoonlike verhouding met Jesus. Let mooi op, Jesus sê 

dat om in die wêreld te leef sal moeilik wees. Dit is ‘n feit. Dit is deel van die 

realiteit om in ‘n stukkende en gebroke wêreld te leef. Ons kan vrede vind te 

midde van die uitdagings in hierdie lewe deur in ‘n persoonlike verhouding 

met Jesus te wees omdat Hy reeds die wêreld oorwin het deur Sy 

kruisdood. Jesus se koms, kruisdood en opstanding was die begin van ‘n 

nuwe begin vir elkeen wat Hom aanneem as Sy verlosser en Heer. 
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Kom ek verduidelik vir U die implikasies 

1. Jesus gee ons die hoop van ‘n nuwe skepping. 

Dit is waar, die natuur werk nie soos dit moet nie. Maar God se kinders, die 

wie in Jesus glo, sien uit na ‘n nuwe hemel en aarde. Waar die mens in 

perfekte harmonie weer sal leef met die aarde sonder enige gevaar of 

gebrek. 

Openbaring 21:1  

Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel 

en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 

Die see is ‘n simbool van dit wat God se kinders deur die eeue bedreig het. 

In die nuwe hemel en aarde is daar niks wat ons veiligheid sal bedreig nie. 

 

2. Jesus gee ons die hoop van ‘n nuwe liggaam. 

Dit is waar, ons gesondheid werk nie soos dit moet nie. Maar God se 

kinders, die wie in Jesus glo weet dat dit nie altyd so sal wees nie. Ja, ons 

liggame word afgebreek en uitmekaar geruk soos ‘n tentwoning. Maar dit is 

net om ons voor te berei vir ons permanente woning. ‘n Nuwe liggaam 

sonder siekte, sonde en dood. Openbaring 21:4 sê vir ons dat daar geen 

dood, leed, smart of pyn sal wees op die nuwe hemel en aarde nie. Ons 

liggame sal gesond wees. 

 

3. Jesus gee hoop vir ons verhoudings. 

Dit is waar, ons verhoudings werk nie soos dit moet nie. Maar Jesus maak 

‘n verskil ook in ons verhoudings. Deur Sy liefde in ons lewe te ervaar kan 

ons leer om mekaar lief te hê en in goeie verhoudings met mekaar te leef. 

Paulus praat van die herstel in Efesiërs 2:14  “Christus is ons vrede, Hy 

wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te 

gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding 

gemaak het.” 

Maak nie saak hoe hopeloos jou verhouding met jou man of kind lyk nie. 

Met Jesus is herstel moontlik. 
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4. Jesus gee nuwe betekenis aan ons werk. 

Dit is waar, ons beroepslewe werk nie soos dit moet nie. Die werkplek kan 

soms ‘n moeilike plek wees. Ons arbeid kan soms dorings en dissels 

oplewer in stede van vrug. Maar Jesus het gekom om ‘n verskil te maak aan 

ons werk en arbeid. Dit wat Paulus se in Kolossense 3:23-24 

“Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir 

mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry 

wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.” 

Deur te werk asof ons vir Jesus werk en nie vir mense nie, kan ons weer 

vreugde vind in ons werk met die wete dat Jesus dit raak sien en beloof om 

dit te beloon. 
 

5. Jesus herstel ons verhouding met God. 

Dit is waar dat ons verhouding met God nie werk soos dit moet nie. Maar 

Jesus maak ook ‘n verskil in dié opsig gemaak. Paulus sê: Efesiërs 2:13 

“Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur 

die bloed van Christus.” 

Jesus het deur Sy kruisdood ons terug by God gebring. Deur geloof in Hom 

kan ons weer in ‘n intieme verhouding met God leef, want Sy Gees woon in 

ons. Geliefdes, net soos die sondeval die lewe van die mensdom verewig 

verander het, so het Jesus die lewe van die mensdom verewig verander. 

Jesus maak ‘n verskil. Jesus maak nie dat die lewe noodwendig vir ons 

gaan makliker gaan wees nie, inteendeel. Maar Jesus stel ons in staat om 

as oorwinnaars te lewe te midde van al die moeilikhede in die lewe. 

 

Kom ek vra u, het u al vir Jesus as jou persoonlike verlosser en Saligmaker 

aanvaar? Het jy Hom al in jou lewe ingenooi? As jy nog nooit het nie, laat 

vanoggend die oggend wees. Daar waar jy sit, maak jou lewe vir Hom oop. 

As jy alreeds jou lewe vir Hom oopgemaak het, maak vanoggend gebruik 

van die geleentheid om opnuut aan Hom oor te gee.  

 

Amen. 
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6. “Om te glo in ‘n see van ongeloof!” 
Skriflesing: Hebreërs 11:1-10 
Prediker: Ds. Johan Hendricks 
 
Ons gaan vandag stilstaan by die kern aspek van Christenskap, die 
grondslag van alles. GELOOF. Die sesde tema in ons reeks is: “Om te glo 
in ‘n see van ongeloof”. 
Ons weet en erken dat geloof belangrik is om gered te word, maar dit is net 
so belangrik om te besef dat ek ook geloof nodig het om oorwinnend te 
lewe! Sonder geloof, is alles wat ons tot nou toe gesê het, tevergeefs, en 
gaan dit nie werk nie! 
 
In 1 Joh 5:4-5 staan: “4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die 
wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons 
geloof. 5 Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat 
Jesus die Seun van God is?” (53) 
 
Kom ons lees uit die hoofstuk in die Bybel wat sekerlik die meeste en 
duidelikste oor geloof praat en wat praktiese voorbeelde gee: 
 

Skriflesing: Hebr 11:1-10 
1 Wat is geloof dan? Dit is ’n vaste versekering dat die dinge waarna ons 
uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons 
nog nie kan sien nie, waar sal maak. 2 Juis op grond van hierdie geloof word 
daar so positief oor die mense van vroeër getuig. 3 Omdat ons glo, verstaan 
ons dat God, deur net ’n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit 
wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie.  Omdat 
Abel geglo het, het hy ’n beter offer as Kain aan God gebring. God het Abel 
se offer aanvaar en daarmee bevestig dat hy ’n regverdige mens is. En al is 
hy lankal dood, praat hy deur sy geloof nog steeds met ons. 
5 Omdat hy geglo het, is Henog weggeneem sonder om te sterf. Hulle kon 
hom nie kry nie, want God het hom weggeneem. Maar nog voordat hy 
weggeneem is, is van hom getuig dat hy God se goedkeuring wegdra. 
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6 As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel.  
Wie tot God wil nader, moet glo dat Hy werklik dáár is en dat Hy dié wat na 
Hom soek, beloon. 7 Omdat hy geglo het, het Noag, toe God hom 
gewaarsku het oor wat nog nie gesien kon word nie, gehoorsaam die ark 
gebou. Daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld veroordeel. So het hy 
dan 'n erfgenaam geword van die vryspraak wat ’n mens deur die geloof 
ontvang.8 Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom geroep het, 
gehoorsaam weggetrek na die land wat God vir hom as ’n erfdeel sou gee. 
Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland.9 Omdat hy geglo 
het, het hy in die Beloofde Land gaan woon – ’n vreemdeling in ’n vreemde 
land. Hy het daar in tente gewoon. So ook Isak en Jakob aan wie God 
dieselfde belofte gemaak het. 10 Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien 
het na die stad met stewige fondamente wat God self ontwerp en gebou 
het. 
 

In vers 6 staan daar dat sonder geloof, is dit onmoontlik om te doen wat 
God wil hê! (“As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. 
Wie tot God wil nader, moet glo dat Hy werklik dáár is en dat Hy dié 
wat na Hom soek, beloon.”)   
U sien, as jy wil leef soos God bedoel het, as jy die dinge waaroor ons die 
afgelope weke gepraat het, ‘n werklikheid in jou lewe wil laat word, as jy ‘n 
oorwinnende lewe wil lei, dan is GELOOF noodsaaklik! Sonder geloof, is dit 
onmoontlik! 
 
Wat is geloof? 
a. Vers 6 sê: Jy moet GLO dat God ‘n werklikheid is en dat God sy beloftes 
nakom! Dat Hy sal doen wat Hy sê! 
 
b. Vers 1 sê: “Wat is geloof dan? Dit is ’n vaste versekering dat die dinge 
waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die 
dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak.”   
 
c. Die kategismus sê dat geloof ‘n vasstaande KENNIS EN ‘n VASTE  
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VERTROUE is dat alles wat God in Sy Woord aan ons openbaar het, 
WAAR is! 
 
Daar is twee belangrike aspekte van geloof! 
a. Ek moet regtig glo en seker wees en aanvaar dat God ‘n werklikheid is, 
dat wat Jesus gedoen het werklik is. Met ander woorde, dat ek deur die 
bloed van Jesus regtig gered is van al my sonde en dat ek werklik ‘n nuwe 
mens/skepping is omdat ek aan Jesus behoort!! 
b. EN ek moet dit nie net weet nie, maar dit ook vasgryp (ek moet daarop 
vertrou en dit my eie maak) en daaruit en daarvolgens begin optree! 
 
En DIT maak die verskil!   
Ek kan alles van die Bybel weet, selfs na baie preke luister en in diepte 
Bybelstudie doen en Bybelkennis opbou, MAAR as ek dit nie vasgryp en 
regtig my eie maak en God totaal VERTROU dat dit waar is vir MY en in MY 
lewe nie, gaan ek nooit verander nie. Ek gaan ek nooit ‘n lewe van 
oorwinning kan lei nie 
 
Kom ek sê dadelik dat GELOOF en om werklik uit geloof te lewe, nie 
vanself kom nie!! Ons word geroep om in geloof te leef te midde van ‘n 
wêreld van ongeloof! Daar word gelag oor geloof en mense wat uit geloof 
lewe. Jy kan maar net rondom jou kyk of na die radio luister of na die 
televisie kyk. Mense van geloof word dikwels gesien en beskryf as ‘n bietjie 
dof in die kop. As iemand wat nie so helder kan dink of verstaan nie of wat 
bietjie kontak met die realiteit verloor het! 
 
Terwyl dit eintlik presies die teenoorgestelde is. Geloof maak nie dat ek 
dowwer dink en sien nie, maar juis dat ek meer en duideliker kan sien. 
Geloof ontken nie die werklikheid waarin ek leef, en dit wat ek sien of ervaar 
nie. (Ja, sommige groepe leer mense dat dit eintlik geloof is, maar dis totaal 
onwaar!). Egte geloof neem hierdie werklikheid ten volle in ag, maar kan 
verder en duideliker sien omdat geloof werk met die werklikheid van die 
almagtige God wat groter is as hierdie werklikheid, groter as my ervarings of 
omstandighede! 
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Toe ek hierdie gedeelte gelees het, het vers 3 my nogmaals getref! 
“Omdat ons glo, verstaan ons dat God, deur net ’n woord te spreek, 
die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit 
sigbare dinge ontstaan nie”. 
 
Ek het ‘n bietjie gaan kyk na die geskiedenis van die wetenskap oor die  
heelal. Dit is interessant om te besef dat so laat as die eerste helfte van 
1900, het wetenskaplikes op grond van hul wetenskaplike bevindings en 
berekeninge, (onder andere Einstein) vas geglo dat die heelal vir altyd daar 
was, “Solid State model”. As gevolg van hierdie bevindings is enige denke 
wat veronderstel dat alles uit niks ontstaan het, deur die wetenskap as 
belaglik (mites/onwetenskaplik) afgemaak! Met verdere ontdekkings en 
berekeninge (dis nogal interessant om die geskiedenis daarvan te lees), het 
wetenskaplikes bewyse gevind dat die heelal nie altyd daar was nie en dat 
dit êrens ontstaan het!! ‘n Totale ommekeer in die verstaan van die heelal, 
en so het die breë term “Big Bang Theory” ontstaan wat nou algemeen 
aanvaar word as wetenskaplik bewys. 
 
1,900 jaar voordat die wetenskaplikes empiries kon uitvind en bevestig dat 
die heelal uit niks ontstaan het, sê die Bybel dit al in Hebr 11:3  
“Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie.” 
 
 Deur die geloof, het ons dit al lankal geweet! 
 
Geloof is nie so ‘stupid’ soos mense wil voorgee of dink nie!  Geloof stel my 
in staat om meer en verder te sien, en dit stel my in staat om oorwinnend te 
lewe! Hoekom? Want geloof laat my toe om nie net my ervaringe en dit wat 
my menslike verstand kan bereken in berekening te bring nie, maar om die 
God wat die heelal en my gemaak het en wat my lewe en die heelal beheer, 
in ag te neem.  Ek kan leef nie net vanuit wie ek is en wat ek kan sien en 
ervaar nie, maar die werklikheid van God en Sy beloftes en Woord en dit 
maak ‘n reuse verskil! 
 



   
 

 
53 

 
 

 

Ek gaan nooit die wêreld, Satan of my sondige natuur kan oorwin sonder 
ware geloof nie. Ek gaan altyd heen en weer geslinger word deur 
omstandighede en my eie emosies en ervarings en mense se teorieë! Ek 
het ‘n vaste punt nodig om my lewe aan te anker nie. Iets meer solied as net 
hierdie tydelike, verganklike werklikheid en emosies en omstandighede en 
menslike redenasies wat so gou en maklik verander nie! Daardie IETS, is 
God en Sy Woord! 
 

Geloof is om God te kan sien, en met Hom rekening te hou as die groter, 
vaste werklikheid! EN om te vertrou en te weet dat Hy Sy beloftes waar  
maak!! Dan kan ek verder sien, meer doen, oorwinnings behaal en 
oorwinnend leef; ongeag die situasie, ongeag wat in die wêreld gebeur, 
ongeag hoe ek voel! 
 

Kom ons kyk net na ‘n paar resultate van GELOOF wat ons in Hebr 11 sien! 
(As ek werklik bereid is om uit geloof te lewe!) 
 
1. GELOOF maak dat ek gehoorsaam kan wees, al ken ek nie die pad 
nie!   
Dit laat my optree sonder dat ek vooraf alles weet of verstaan! 
vers :8  “Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom geroep het, 
gehoorsaam weggetrek na die land wat God vir hom as ’n erfdeel sou 
gee. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland.” 
 
# So dikwels wil ons eers WEET hoe lyk die pad, maar geloof laat my toe 
om te doen presies wat die Here sê, al weet ek nie alles nie! 
 
2. GELOOF maak dat ek bereid is om gehoorsaam te wees en op te 
tree, selfs al verstaan ek glad nie hoe dit kan werk nie!  
 
vers:17-19 “17 Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom wou 
toets, sy seun as’t ware al klaar geoffer gehad. Ja, hy wou sy enigste 
kind offer – dié man wat God se beloftes ontvang het, 18 aan wie gesê 
is: “Isak is die seun uit wie jou nageslag gebore sal word.” 19 Hy het 
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daarop gereken dat God sy kind selfs uit die dood sou kon opwek. En 
in ’n sekere sin hét hy hom ook uit die dood terugontvang.” 
 
# Abram het soveel redes gehad om nie te doen wat God gesê het nie. 
Logiese en goeie redes. Daar was geen manier waarop Abraham kon dink 
dat dit wat God vra sal werk of goed uitwerk nie! Dit was NET geloof, omdat 
hy God geken het en God regtig ten volle vertrou het, dat hy bereid was om 
Isak te offer! NET geloof gaan maak dat jy bereid is om te vergewe en om 
jou optrede te verander! Dat jy regtig aanvaar dat jy ‘n nuwe mens IS en dat 
jy in Jesus en deur die Heilige Gees die krag het om die sonde en slegte 
gewoontes en versoekings te oorwin!  As jy dit nie GLO nie, gaan jy dit nooit 
regkry nie! 
 
3. GELOOF maak dat ek met ‘n langtermyn denke leef!  
Ek leef met ‘n verwagting groter as die direkte nou. 
 
v9-10 “9 Omdat hy geglo het, het hy in die Beloofde Land gaan woon – 
’n vreemdeling in ’n vreemde land. Hy het daar in tente gewoon. So 
ook Isak en Jakob aan wie God dieselfde belofte gemaak het. 10 

Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien het na die stad met stewige 
fondamente wat God self ontwerp en gebou het.” 
 
v24-25 24 Omdat Moses geglo het, het hy as volwasse man geweier om 
as die seun van Farao se dogter bekend te staan. 25 Hy het die swaarkry 
saam met God se volk verkies bo die kortstondige genieting van die 
sonde.” 
 
# U sien, geloof laat my verder sien en dink as dit wat ek nou ervaar of wat 
in my lewe aan die gebeur is, want ek SIEN die ewigheid! Dan kan ek 
aanhou en uithou en fantastiese geloof oorwinnings behaal selfs al word ek 
gemartel, self al word ek sieker, selfs al sterf ‘n geliefde, want in geloof weet 
ek die ewigheid is soveel langer en heerliker as dit wat ek nou ervaar! 
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4. GELOOF maak die onmoontlike moontlik. 
v11-12 “11 Omdat hy geglo het, het Abraham, saam met Sara (wat 
onvrugbaar was), ook krag ontvang om ’n kind te verwek, en dit nogal 
in sy ouderdom, omdat hy geglo het dat God sy belofte sou nakom. 12 

En so is daar uit een mens, en dit nogal een wat nie meer ’n kind kon 
verwek nie, mense gebore so baie soos die sterre aan die hemelruim 
en so ontelbaar soos die sandkorrels op die strand.” 
 
# U moet verseker weet dat NIKS is vir God onmoontlik nie! Dit beteken nie 
God gaan alles in hierdie lewe doen wat EK wil hê HY moet doen nie! 
Geloof maak nie dat God in my diens kom om te doen wat EK glo nie! 
MAAR God het werklik die mag om dit wat vir my totaal onmoontlik lyk en 
voel te doen. (Soos om weer my man/vrou lief te hê, om ons gebroke 
huwelik te herstel, om my te bevry van verslawing van pornografie of drank, 
ens.) Maar dan moet ek dit regtig GLO en daarvolgens begin optree! 
 
5. GELOOF maak dat ek sonder vrees kan lewe!  
v23 +27 “Omdat hulle geglo het, het Moses se ouers hom na sy 
geboorte vir drie maande weggesteek, want hulle het agtergekom dat 
hy ’n besondere kind was. Hulle het hulle nie deur die koning se bevel 
laat afskrik nie. 
27 Omdat hy geglo het, het Moses Egipte verlaat sonder om hom deur 
die woede van die koning te laat afskrik. Hy het volgehou soos iemand 
wat sy oog op die onsienlike gevestig hou.” 
 
# Sekerlik een van die grootste bindinge waarmee Satan ons bind, is vrees! 
Vrees dat iets nie regtig sal werk of uitwerk soos God gesê het nie! Vrees 
dat ek gaan misluk. Vrees vir mense se reaksie! Geloof oorwin vrees, want 
dit neem God en Sy almag ernstig op! 
 

6. GELOOF bring oorwinnings wat menslik onmoontlik is omdat God 
almagtig en getrou is! 
v33-35 “33 Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, 
verkry 
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 Wat God beloof het, leeus se bekke toegestop, 34 die gloed van vuur 
geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid 
ontvang, was magtig in die oorlog en het vreemde leërs op die vlug 
laat slaan. 35 Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood             
terugontvang. Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle 
vrylating betaal nie omdat hulle die opstanding tot ’n beter lewe wou 
verkry.” 
 

# Geloof stel my in staat om oorwinnend te lewe, ongeag die situasie en 
selfs ongeag die tydelike uitkoms. Of ek beleef dat leeus se bekke 
toegestop word, en of ek deur die leeus verskeur word, GELOOF stel my in 
staat om steeds oorwinnend te lewe! Of ek ‘n wonderbaarlike genesing van 
my siekte ervaar en of my geliefde aan kanker sterf, GELOOF maak dat ek 
steeds oorwinnend kan leef. Geloof in die Almagtige God maak die 
onmoontlike moontlik, omdat niks vir God onmoontlik is nie. Ook in jou lewe.  
 
Wanneer ons praat oor ‘n lewe van oorwinning is die eerste vraag:  
a. “Leef jy werklik in ‘n lewende verhouding met God?” 
b. En dan: “Leef jy uit geloof?”  
 
Paulus sê: Toets of jy uit die geloof lewe!  (2 Korintiërs 13:5 “Stel julleself 
op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef 
julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie?... (83)) 
 
Dit is so belangrik om telkens ‘n realiteit-toets te doen. Leef ek nog uit die 
geloof? Of het my visie, my blik, my fokus, weggeskuif van God af na die  
omstandighede, na my vermoë/denke/ervaring; want ek dink logies moontlik 
is? 
 

Ek sluit af met ‘n wonderlike vers in 2 Kronieke 16:9 “Die Here kyk oor die 
hele aarde om hulle te help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” 
(NLV)   
 
Amen. 
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7. “Wanneer jou wêreld uitmekaar val.” 
Skriflesing: Klaagliedere 3:1-10, 19-31 
Prediker: Ds. Louis Smith 
 
Klaagliedere 3:1–10 (NLV) 
1Ek is die man wat ellende ervaar het toe die Here kwaad was. 2Hy het 

my na ’n plek gejaag waar daar geen lig is nie. 3Hy het teen my 

gedraai. Sy hand is dag en nag teen my. 4Hy het my laat uitteer. Ek het 

net vel en been geword. Hy het die gebeente van my liggaam gebreek. 

5Hy het my omsingel en my met swaarkry en lyding omring. 6In ’n 

donker plek het Hy my gaan wegsit soos iemand wat lankal dood is. 
7Hy het my ingehok en met swaar kettings geboei sodat ek nie kon 

uitkom nie. 8Wanneer ek bid en smeek vir hulp, ignoreer Hy my gebed. 
9Hy pak my pad toe met klippe, Hy laat my ompaaie loop. 10Hy is soos 

’n beer wat my voorlê, soos ’n leeu wat vir my lê en wag. 

 

Klaagliedere 3:19–31 (NLV) 
19Wanneer ek aan my pyn en my hartseer dink, word ek bitter. 20Ek sal 

nooit ooit vergeet van hierdie slegte tyd nie. 21Tog is daar een ding 

waarop ek kan reken en waarop ek altyd sal hoop: 22Deur die Here se 

troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om 

te gee nie. Sy genade het geen einde nie. 23Op u ontferming kan ’n 

mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut. 24Ek sê vir myself: “My 

lewe behoort aan die Here. Daarom vertrou ek op Hom.” 25Die Here is 

goed vir hulle wat op Hom wag en Hom soek. 26Dit is goed om 

geduldig te wag totdat die Here ons red. 27Dit is goed om van jongs af 

te leer om geduldig vir die Here te wag. 28Mense moet geduldig sit en 

wag totdat die Here aandag aan hulle gee. 29Daar is hoop vir jou as jy 

stilbly. 30Draai jou ander wang wanneer jou vyande jou beledig. 31Want 

die Here laat ’n mens nie vir altyd eenkant nie. 
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Vanoggend wil ek met U gesels oor wat doen ‘n mens wanneer jou wêreld 

uitmekaar val? Wanneer die storms van die lewe jou voete dood eenvoudig 

jou voete onder jou uitruk? Wanneer jy by die werk opdaag en jou baas vir 

jou sê ons moet ongelukkig terug sny op personeel? Ons het nie meer vir 

jou werk nie. Jammer. 

Wat doen jy wanneer jou man of vrou by die deur uitstap en sê hulle is klaar 

met die verhouding, met die huwelik? Wat doen jy wanneer jy daardie 

oproep kry wat jou hart in jou skoene laat sak? Daar is ‘n geliefde wat aan 

die dood afgestaan is. 

Wat gebeur wanneer jy self ‘n ongewensde prognose van die dokter af kry? 

 

Dit is die vrae wat Jeremia die skrywer van die Klaagliedere mee geworstel 

het duisende jare terug. Jeremia, ‘n profeet van die Ou-Testament, het 

gesien hoe Israel agteruitgaan in die tyd van die Babiloniese ballingskap. In 

daardie tyd het Israel se ekonomie in duie gestort. Die land was ingeneem 

deur ‘n buitelandse vyand. Die tempel was verwoes. Vroue was in die strate 

verkrag. Mense was verkoop as slawe. Mense het dood gegaan van die 

honger en vroue het selfs hulle kinders geëet om te probeer aan die lewe 

bly. Die Babiloniese soldate het nie omgegee watter metodes hulle gebruik 

of toepas om die volk te verneder nie. 

 

Dit was een van die donkerste tydperke in die geskiedenis van Israel, die 

volk van God. Dit is in hierdie tyd wat die boek van Klaagliedere geskryf is. 

Dit is ‘n kort boek met net vyf hoofstukke. Die boek se titel, Klaagliedere, 

betekenis letterlik om te kla. Dit is ‘n boek van klagtes wat aan God gerig is 

oor die omstandighede van die volk. 

 

Kan ek sommer in die begin sê, dit is nie een van daardie boeke wat geskryf 

is om jou beter te maak voel oor jouself nie. Maar daar is wel ‘n boodskap 

van hoop as jy die boek aandagtig deur lees. In hoofstuk 3 van die boek 

lees ons oor wat om te doen wanneer alles uitmekaar val en ook oor hoe 



   
 

 
59 

 
 

 

om jou lewe weer te herbou wanneer alles uitmekaar geval het en daarby 

gaan ons vanoggend stil stann. 
 

Daar is 4 lesse wat ons by die skrywer van Klaagliedere kan leer: 

1. Wees eerlik met God oor wat in jou hart aangaan. 

Die heel eerste en belangrikste ding wat die skrywer van die Klaagliedere 

vir ons sê om te doen wanneer ons wêreld uitmekaar val, is om ons hart 

voor God uit te stort. Ons sien hoe die skrywer dit doen reg deur die boek; 

van begin tot einde. Maar ook veral in die verse wat ek vanoggend vir U 

gelees het. In v.17-18 sê Jeremia 
17Ek het al vergeet hoe dit is om gelukkig en voorspoedig te wees. 
18Ek roep uit: “Ek beteken niks. Ek verwag niks meer van die Here nie” 

 

Jeremia worstel met die Here en sê dat hy geen blydskap ervaar nie en dat 

hy geen vrede of hoop meer oor het nie. Die mat is onder sy voete uitgeruk 

is. 

 

Dominee Johan gebruik baie die beeld van wolke of mis wat voor die son 

inbeweeg om te verduidelik wat ‘n mens ervaar wanneer jy deur moeilike 

omstandighede gaan in jou lewe. Die son kan helder skyn, maar die wolke 

of die mis verhoed jou om dit te ervaar. Dit maak dat dit koud en donker 

voel. Dit is wat ons dikwels ervaar in ons wandel met God. Met ons kop 

weet ons logies God is daar, maar my omstandighede maak my lewe koud 

en donker voel. Die beste ding om te doen wanneer ‘n mens so voel is om 

te doen wat Jeremia hier doen; en ook wat Job gedoen het; wat soveel van 

die Psalm digters gedoen het; wat Jesus self gedoen het die aand voor Sy 

kruisiging toe alles om Hom donker geword het. 

 

Stort jou hart voor God uit. Dit is deel van wat dit beteken om met geloof te 

leef, want jy is nog altyd besig met God in jou worsteling. Jy praat nog met 

Hom. Jy worstel nog met Hom. Onthou wat ons laas week gesê het: geloof 

ontken nie die omstandighede nie. Geloof maak nie dat ek op ‘n koue 
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Wintersdag, terwyl dit reën en hael buite, rond loop met ‘n kort broek en 

hemp en sê: “O, maar wat ‘n lieflike dag is dit nie?!” 

Geloof ontken nie realiteit nie. Maar geloof help jou om vir God te sien. 
 

2. Verskuif my fokus van my seer na God se liefde. 

Dit bring my by die tweede aspek wat net so belangrik is. Ek moet my fokus 

verskuif van my seer na God se liefde. Punt 1 is baie belangrik. As ek nie 

eers eerlik raak oor my situasie en my pyn nie dan is ek besig om vir myself 

en vir God te lieg. Dan is ek nie besig om volgens die waarheid te leef nie. 

Ek moet dit sien en ek moet dit erken. 

 

Maar ek moet ook op ‘n punt kom waar ek myself herinner aan God en Sy 

beloftes. Ek moet op ‘n punt kom waar ek myself moet herinner aan die pad 

wat Hy met gestap het tot nou toe. Ek moet myself herinner hoe Hy 

voorsien het in die verlede. Anders gaan jou omstandighede jou aanhou 

beroof van vrede, blydskap en hoop. 

 

Klaagliedere 3:19 

“ Wanneer ek aan my pyn en my hartseer dink, word ek bitter.” 

 

Ons het dit al soveel keer in hierdie reeks gesê. As ons gedagtes nie 

verander nie gaan ons nie verander nie. As ek die heeltyd net fokus op hoe 

onregverdig en swaar die lewe is, raai wat? Dan jy gaan depressief wees. 

Jy gaan nie blydskap of hoop hê nie. As ek heeltyd vir myself sê en dink my 

situasie sal nooit verander nie, raai wat? Dan gaan jou situasie heel 

waarskynlik nie verander nie en, nog erger, gaan jy nie verander nie. 

 

Ek moet op ‘n punt kom waar ek my geloofsbrille aansit en verder kyk. Dit is 

wat Jeremia in die gedeelte doen. Hy worstel met God en hy bring sy 

emosie voor God, maar dan sê hy: 
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Klaagliedere 3:21–23  

“21Tog is daar een ding waarop ek kan reken en waarop ek altyd sal 

hoop: 22Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy 

hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. 
23Op u ontferming kan ’n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut.” 

 

Jeremia en die volk se wêreld is besig om uitmekaar te val. Maar tog sê 

Jeremia dat hulle ‘n vaste anker het. Dat daar een ding is waarop hulle kan 

staat maak al val alles plat, en dit is God se troue liefde. Jeremia het geweet 

dat God se beloftes van straf waar gaan word as sy volk hulle rug op Hom 

draai. Maar hy het ook geweet God se beloftes van liefde en ontferming is 

waar as hulle na Hom toe terug draai. Dit het hom tot die insig gebring in. 

v.31-33 

“31Want die Here laat ’n mens nie vir altyd eenkant nie. 32Hy bring wel 

hartseer, maar Hy het ook medelye omdat sy troue liefde so groot is. 
33Hy geniet dit nie wanneer mense seerkry of hartseer is nie.” 

 

Dit wil sê dat God nie Homself verheug oor ons swaarkry nie. Dit is nie vir 

Hom lekker om te sien hoe Sy mense pyn en lyding ervaar nie. Maar Hy 

weet dat dit ‘n doel dien in ons lewens en daarom laat Hy dit soms toe. Nie 

omdat hy ons lief het nie, maar juis omdat Hy ons lief het. 

 

En dit is wat ons moet besef wanneer dinge uitmekaar val in ons lewe. God 

hou nooit op om ons lief te hê nie. Hy hou nooit op om ons vas te hou nie.  

Romeine 8:38-39 

“38Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se 

liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie; nie 

ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook nie bo-aardse 

magte nie. 39Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of 

elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in 

Christus Jesus ons Here vir ons het nie.” 
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Ons as Nuwe-Testament gelowiges het soveel meer rede om te hoop op 

God se liefde as wat Jeremia gehad het. Ons het die konkrete bewys 

daarvan in die kruis op Golgota. Die kruis vrywaar ons nie van die 

moeilikhede in die lewe nie, maar die kruis maak dat die moeilikhede van 

die lewe ons nie kan skei van ons God nie. Wanneer jou wêreld uitmekaar 

val moet ons nooit sig hiervan verloor nie. Selfs wanneer ons hand moeg 

raak om vas te hou; God se hand raak nooit moeg nie. Daar is geen einde 

aan Sy liefde en ontferming nie. Dit is elke more nuut.  

 

3. Wag op die Here se uitkoms. 

v.26 “Dit is goed om geduldig te wag totdat die Here ons red. “ 

 

Wat beteken dit om op die Here te wag? Beteken dit om passief te wag vir 

dinge om in jou lewe te verander of beter te word? Ek dink nie so nie.  

Wanneer mens na die verse rondom v.26 kyk wat vir ons die instruksie gee 

om te wag, dan sien ons die skrywer gebruik die woorde: vertroue in v.23 en 

v.24 en gebruik die woord soek in v.25 en die woord hoop in v.21.  

 

Dit wil vir ons sê om op die Here te wag in hierdie konteks is nie passief nie. 

Dit is om werklik die Here se aangesig te soek en om ons hoop in Hom te 

plaas. Ons moet in geloof glo en verwag dat die Here die uitkoms sal gee 

op sy manier en op sy tyd. En om dan te vertrou dat Sy manier en Wil die 

heel beste is. Om te wag op die Here is om aan te hou glo en te vertrou dat 

die son sy gesig weer sal wys terwyl dit nog pik donker om jou is. 

Die Bybel het wonderlike beloftes vir die wat op die Here wag: 

Jesaja sê onder andere: 

“31Maar dié wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. 

Hulle vlieg hoog, soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word 

nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie.” 

 

Geliefde, as jou wêreld uitmekaar val, wag op die Here. 
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4. Ek verander wat ek kan verander. 

Dikwels het ons bitter min beheer oor ons situasie of oor ons krisis. Maar 

wat ons wel beheer oor het, is hoe ons gaan reageer binne ons situasie. 

v.39-40 

“39Waaroor sal ons kla wanneer ons gestraf word omdat ons oortree 

het? 40Laat ons eerder gaan kyk na wat ons gedoen het en daaroor 

nadink sodat ons kan omdraai na die Here toe.” 

 

Partykeer, nie altyd nie, maar partykeer is ons swaar omstandighede ‘n 

resultaat van ons wat weggedraai het van die Here af. Net soos wat met die 

verlore seun gebeur het toe hy weg gestap het van sy vader se huis af en in 

‘n donker put beland het waar hy alles verloor het en gehonger het na vark 

peule om te eet. Dit was deur sy eie optrede dat hy daar beland het. Hy het 

weg beweeg van God af, nie God van Hom af nie.  

 

Die oplossing is nog altyd dieselfde in die Ou en Nuwe-Testament. 

Bekering! Draai terug na God toe. Die Israeliete kon niks doen aan die feit 

dat hulle ingeneem was deur die Babiloniërs nie. God het sy straf oor hulle 

sonde voltrek. Israel kon wel hulle reaksie kies. Hulle kon aanhou kla en 

neul oor hulle omstandighede en hulle kon aanhou God blameer. En dit sou 

hulle nêrens bring nie.  

 

Of hulle kon ‘n ander benadering neem en self-ondersoek instel en vir die 

Here jammer sê vir wat hulle verkeerd gedoen het en na Hom toe terug 

draai. Dis so belangrik om te besef dat ons kan kies hoe ons 

omstandighede ons gaan affekteer. 

 

Maar, dalk is jou moeilike omstandighede nie te doen aan jou eie sonde nie. 

Jy het nie gevra om in moeilike omstandighede te wees nie. Net soos Josef 

van ouds nie gekies het om as ‘n slaaf verkoop te word of om in die tronk 

gegooi te word nie omdat hy sy integriteit behou het. Dit was nie as gevolg 
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van sonde wat dit hom oorgekom het nie. Soms gebeur daar goed in ons 

lewens bloot omdat ons in ‘n stukkende en gebroke wêreld leef. En daarom 

kan die lewe soms so onregverdig wees. 

Maar selfs dan wil ek U bemoedig. Jou situasie is nie heeltemal hulpeloos 

nie. 

 

Josef kon so maklik tou in gooi het en die Here blameer het dat Hy alles van 

Hom af weggeneem het. Maar Hy het nie. Hy het sy reaksie gekies. Hy het 

die Here gedien binne daardie moeilike omstandighede waarin Hy was en 

die Here was by Hom gewees. Die Here Het Hom gehelp en die Here het 

op die einde daardie omstandighede wat so moeilik was en wat hy nie 

verstaan het nie, ten goede laat meewerk in sy lewe. Daardie moeilike jare 

in sy lewe was die tyd wat God Hom voorberei het vir sy volgende taak.  

 

So ook in ons lewe. Ons krisisse is ‘n geleentheid vir God om in ons en deur 

ons te werk. Maar dan moet ons die keuse maak om saam God te werk. 

Om te verander wat ek kan verander en te werk aan wat ek kan werk. 

 

Onthou hierdie vier goed wanneer dit voel of alles in jou lewe uitmekaar val. 

1. Wees eerlik met God. Stort jou hart voor Hom uit. Erken die werklikheid 

van jou situasie. 

2. Herinner jouself aan God se liefde. Herinner jouself aan hoeveel God 

vir jou omgee en wat Hy vir jou aan die kruis gedoen het. 

3. Wag op God. Soek na Hom, hoop op Hom, vertrou Hom vir Sy uitkoms 

op Sy tyd. 

4. Verander wat jy kan verander. Jy het nie altyd beheer oor jou situasie 

nie, maar jy het wel beheer oor hoe jy gaan reageer binne jou situasie. God 

bly getrou en Hy is besig om die gebroke stukke van ons lewe bymekaar 

plaas om iets pragtig daaruit te vorm. 

 

Amen. 
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8. “Moet nooit probeer om kaal te baklei nie!” 
Skriflesing: Efesiërs 6:10-20 
Prediker: Ds. Johan Hendricks 
 
10 Ten slotte: Vind krag in julle verbondenheid aan die Here, ja, in die 
krag van sý sterkte!11 Om staande te bly teen die listigheid van die 
duiwel moet julle God se geveg toerusting aantrek. 12 Want ons stryd is 
nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen 
die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die 
bose geeste in die hemelruimtes. 
13 Daarom moet julle God se geveg toerusting aantrek. Dan, wanneer 
die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele 
geveg verby is, sal julle nog vas staan.14 Staan dus vas deur waarheid 
as ‘n gordel om julle heupe te dra en trek God se vryspraak as 
borsharnas aan.15 Trek die bereidheid om die Goeie Nuus van vrede te 
verkondig, aan soos skoene aan julle voete.16 Dra onder alle 
omstandighede die skild van die geloof. Daarmee kan julle al die brand 
pyle blus wat die Bose afskiet.17 Gebruik God se verlossing as ’n helm 
om julle koppe te beskerm. En gebruik die swaard van die Gees, dit is 
God se woord. 
18 Doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke keer in 
die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal 
wat aan God behoort. 19 Bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, 
woorde aan my gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime 
plan van die Goeie Nuus bekend te maak.20As ambassadeur van 
hierdie Goeie Nuus is ek in boeie. Bid dat ek, soos dit hoort, die Goeie 
Nuus met vrymoedigheid sal verkondig. 
 
 

2 belangrike punte as inleiding: 
 

1. Daar is ‘n werklike ernstige geveg aan die gang en dit gaan nie ophou 
hier op aarde nie. Ons moet dit weet, besef en erns maak daarmee. 
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Ons moenie dink omdat jy nou tot bekering gekom het, oorgegee het, nou 
bid en Bybelstudie doen en voluit vir die Here wil lewe, alles vlot sal verloop 
nie. Moenie dink dat jy veilig is en dat die geveg verby is nie. Inteendeel, die 
geveg word nou ernstig, want Satan sal met al sy boosheid en slinksheid 
probeer om jou vreugde en jou oorwinning te steel en daarmee God se eer 
te probeer steel! 
 
Ons maak dikwels die fout om nou ‘n makliker lewe te verwag en om te 
verwag dat dinge nou reg gaan verloop terwyl ons eintlik in ‘n dodelik 
ernstige stryd,(Paulus praat van ‘n worstelstryd, hand-tot-hand geveg) 
betrokke is. Ja, dit is waar, dat ons in alles meer as oorwinnaars is. Ja, God 
gee my die krag en laat alles tot my beswil uitwerk (met ‘n ewigheid 
perspektief). Maar die stryd is ‘n werklikheid. Satan kan my verlossing nie 
ongedaan maak nie, maar hy kan my vreugde en oorwinning en getuienis 
steel!!  
 
1 Petr 5:8 “Wees versigtig! Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle 
groot vyand. Hy loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand 
om te verslind.” (NLV) 
 

2. Hierdie geveg is nie teen mense nie! Mense is nie die probleem nie. Dit is 
‘n baie erger stryd. Dit is teen Satan en die bose magte en daar is baie van 
hulle in baie vorms en gedaantes en hulle gebruik mense en stelsels. Hulle 
gebruik selfs mense baie naby aan jou om jou aan te val. 
 
Dit is so belangrik om jou eintlike vyand te herken. Dit is nie jou man of 
vrou, of die politieke party of die inenting of maskers of wat ook al wat die 
probleem is nie. Agter dit is ‘n geweldige aanslag, ‘n vernuftige en goed 
berekende aanslag van die Bose. In Joh 10:10 sê Jesus: 
“Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te 
vernietig. Ék het gekom sodat hulle lewe   kan hê, ja, sodat hulle dit 
oorvloedig het.” 
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Moet asseblief nie op mense fokus en mense probeer beveg nie. Fokus op 
jou eintlike vyand en sien raak wat hy probeer doen en hoe hy mense teen 
mekaar opstel en afspeel.   Ek sien dit oor en oor gebeur! 
Jesus sê vir Petrus, “wyk agter my, Satan”. Jesus het besef wie eintlik hier 
aan die praat is! Petrus is nie die probleem nie, maar Satan wat Petrus wil 
gebruik! 
 

Wat maak jy as jy besef dit is ‘n lewenslange en dodelik ernstige geveg, en 
die vyand is nie mense nie, maar veel sterker en kragtiger magte wat jou 
probeer oorrompel? 
 

WAT MAAK JY? 
 

A. Jy vind jou krag en sterkte in die Here en in Sy groot mag!! 
‘n Geestelike stryd word op ‘n geestelike manier geveg en met geestelike 
wapens geveg!! 
 
Die grootste deel van die geveg vind plaas in jou gedagtes en in jou 
emosies! Jy moet erken en besef dat dit deel is van jou groot vyand se 
taktiek om jou te verniel en jou lewe te verinneweer! Onthou en besef dat 
jou krag lê in jou intieme en persoonlike verhouding met God deur Jesus 
Christus. 
Joh 15: 5  “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in 
hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” 
 
Fil 4:13 “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”   
 
Jy moet konstant bou en werk aan jou persoonlike verhouding met God 
deur Jesus. Jy moet tyd met God afstaan, met Hom praat, sy Woord lees en 
oordink en bestudeer. Jy kan nie net na opbouende boodskappe OOR God 
luister nie, maar jy moet SELF na God luister en moet SELF ‘n verhouding 
met Hom hê. Preke en boodskappe en dagstukkies kan waarde hê, maar dit 
mag nooit my persoonlike verhouding en praat met en luister na God en 
Jesus deur die Heilige Gees, vervang nie!! Dit is ten diepste waar my krag 
lê. 
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B. Jy trek die volle wapenrusting wat God gee aan.  
Paulus gebruik dikwels die soldaat en geveg as beelde vir ons lewe as 
Christen. Dit was nogal goed om te sien dat van hierdie beelde ook in die 
Ou Testament gebruik word. 
 
Jes 11: 5 “En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou 
(truth/faithfulness) die gordel van sy heupe wees”. 
 
Jes 59:17  “En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die 
helm van heil was op sy hoof; en die klere van wraak het Hy aangetrek 
as kleding en Hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel.” 
 

Ook elders in die Nuwe Testament word van die beelde gebruik: 
1 Tess 5: 8 “Ons wat by die dag hoort, moet egter nugter bly deur 
geloof en liefde as ’n borsharnas aan te trek en as helm die vooruitsig 
op ons verlossing.” 
 
2 Kor 6:7 “deur die boodskap van die waarheid en in die krag van God. 
Ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons regter- en 
linkerhand,” 
 

In die gedeelte wat ons gelees het, beskryf Paulus die verskillende dele van 
‘n soldaat se wapenrusting as voorbeeld van wat belangrik is vir elke 
Christen om gereed te kan wees en staande te kan bly teen die aanslae van 
Satan en sy magte!  
 

Die Griekse woord wat in vers 11 en 13 gebruik word vir wapenrusting, dui 
op die volledige stel wapenrusting! Die volle mondering! 
 

Met die wapenrusting is twee aspekte ter sprake: 
a. die Uitrusting – objektief! Wat dit is; soos die helm en swaard! 
b. EN dan die opdrag en feit dat hierdie toerusting niks beteken indien dit 
nie aangetrek word en gebruik word nie!! Dit moet deel van my denke, lewe, 
optrede word! 
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Kom ons kyk wat is hierdie volle wapenrusting wat my in staat stel om 
oorwinnend te leef en staande te kan bly, ongeag die aanvalle en aanslae 
van die Bose: 
 

1. Die gordel om jou heupe.  
Die soldaat het  sy kleed met die gordel vasgemaak en dit het aan hom 
beweeglikheid gegee! Hy het ook sy wapens aan die gordel vasgemaak.  
Hierdie gordel is WAARHEID.  
 
Jesus sê in Joh 8: 32 dat dit die waarheid is wat jou vrymaak! Jesus is die 
Waarheid en Sy Woord is die waarheid! Waarheid is aan die kern van jou 
hele geveg teen die Bose staan, want Satan is die vader van die leuen en 
hy wil jou bind met en deur leuens!!  
 
(Joh 8:44 “Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil 
doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n 
moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat 
daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit 
volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen”) 
 

Maar, die waarheid is nie net ‘n objektiewe feit nie. Dit is iets wat ek moet  
aantrek. Die gordel van waarheid staan vir ware INTEGRITEIT! Dit beteken 
dat ek die waarheid ken en die waarheid praat en leef! Op alle gebiede is dit 
so belangrik om met integriteit te leef. In my huwelik, my verhoudings, my 
finansies, my werk, selfs op die gholfbaan! As my lewe en optrede nie op 
waarheid gegrond is nie staan ek op dryfsand!!! Maak vas daardie gordel 
van waarheid, anders gaan jy ‘n ‘pushover’ wees vir  Satan!! 
 

2. Die borsharnas. 
Die pantserplaat wat jou hart en kritiese organe beskerm. 
 
God se vryspraak of geregtigheid is die borsplaat waarsonder jy nie ‘n kans 
staan in hierdie geveg nie. Die Griekse woord beteken tegelyk  
“om te doen wat reg is – of wat God verwag” en dit beteken ook 
“om in die regte verhouding met God gestel te word” om verlos te wees! 



   
 

 
70 

 
 

 

Objektief is die borsharnas die wete dat ek deur die bloed van Jesus verlos 
is van al my sondes en in die regte verhouding met God gestel is! Dit 
beskerm my hart en denke en emosies teen aanvalle van twyfel! 
 

Maar ek moet dit ook aantrek, my eie maak! Dit is noodsaaklik dat ek ook 
sal doen wat reg is; dat ek sal leef volgens God se voorskrifte. Dat daar ‘n 
egte en opregte lewenswandel sal wees! Die harnas is dus die wete dat 
Jesus my God se kind gemaak het EN ‘n EGTE/ REINE/ SKOON 
lewenswandel omdat ek verlos is! 
 
Jy sal vind dat Satan jou juis daar aanval waar daar onreinheid en 
onegtheid is. Hou jou lewe skoon en rein; hou jou gedagtes rein en jy sal 
staande kan bly teen Satan se aanslae!  (TV kyk, pornografie, finansies, 
belasting, besigheid – loop die eerlike /reguit pad! Dit sal jou beskerm.) 
 

3.  Die skoene wat jy moet aantrek is die bereidheid om die Evangelie 
van vrede te verkondig! 
Skoene stel die soldaat in staat om lang afstande en moeilike terrein te kan 
loop. Dit beskerm sy voete, en laat hom stewig vastrap in ‘n geveg! 
 
Weereens is hier twee aspekte: 
i) Om werklik bereid te wees om met ander die wonderlike goeie nuus van 
Jesus Christus te deel. Dat God versoening wil hê en vrede in mense se 
lewens wil bring.  
2 Kor 5:19-20 “19 Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God 
deur Christus die wêreld met Homself versoen het en nie die mense se 
oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van die versoening 
het Hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. 20 Ons tree op as 
ambassadeurs vir Christus terwyl God deur ons ’n appèl aan julle rig. 
Ons smeek julle ter wille van Christus: Kom tot versoening met God!”     
 

ii) Ek kan nie die Evangelie van Vrede verkondig as ek dit nie self najaag en 
leef nie! Ek moet dit self aantrek en uitleef! Ek moet leer om in ware vrede 
van Jesus te leef! Selfs met moeilike mense!!  Om vrede na te jaag en ‘n 
vredemaker te wees! 
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U sal agterkom wanneer ek nie in vrede met ander lewe nie, wanneer  
daar stryd en spanning in verhoudings is, is ek ‘n maklike prooi vir Satan! 
Onvrede maak my oop en kwesbaar vir Satan se aanvalle. 
 

Die skoene aan my voete wat my beweeglik maak, is om VREDE te LEEF 
en die evangelie van VREDE te verkondig! 
 

4. Die skild waarmee jy die vurige pyle van Satan kan afweer, is 
GELOOF. 
Ons het twee weke gelede gepraat oor hoe belangrik geloof is, want 
daarsonder kan jy nie doen en wees wat God jou gemaak het om te wees 
nie! Sonder geloof is jy oop vir die aanvalle van Satan op jou lewe. Geloof 
maak jou sterk en weerbaar, geloof laat jou toe om vas te staan ten spyte 
van aanhoudende aanvalle. 
 
GELOOF gee my SEKERHEID. Sekerheid dat ek God en sy beloftes kan 
vertrou en daaruit kan leef. Maar dan moet ek die skild opneem, GELOOF 
aantrek en daaruit begin leef. Ek moet leef vanuit die sekerheid dat God en 
Sy beloftes waar is ook vir my en in my lewe!  Dan kan ek gehoorsaam 
wees en doen wat God vra! 
 
Daar is verskeie brand pyle wat Satan op jou afvuur 1,000 maal ‘n dag! 
Twyfel, ontmoediging as dit voel asof ek net nie kan regkom nie, depressie, 
moeilikhede!! Dan het jy geloof nodig wat gebou is op God en Sy Woord.  
Dan moet jy God heeltemal vertrou; meer as jou eie hart, gedagtes en 
beslis as jou gevoelens! 
 

5. Die helm wat jy op jou kop sit, is verlossing.  
Dit beskerm jou kop, jou gedagtes; en dit is so belangrik! Objektief beteken 
dit om te weet dat ek kind van God is en aan Hom behoort nou en vir ewig, 
en niks of niemand kan dit ongedaan maak nie! Dit verander my hele lewe 
en denke oor myself, oor my omstandighede, oor die lewe, oor die toekoms. 
Dit beskerm my denke teen die gedagtes en slinkse leuens van Satan. 
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MAAR ek moet die helm opsit! Aantrek! Dit permanent dra. Ek moet die 
verlossing my eie maak – sodat dit die grootste waarheid en feit in my lewe 
is en kan wees! Dit is hoe ek myself identifiseer en oor myself dink. Ek is ‘n 
verloste kind van God vir ewig!! 
 
DIT beskerm my kop en my denke, want ek weet aan Wie ek behoort. Ek is 
verseker van my redding, nou en vir ewigheid. Anders gaan ek begin twyfel 
en val vir Satan se strikke en halwe waarhede!! 
 
6. Die swaard wat God my gee, is Sy Woord. Die Bybel. 
Dit is ‘n wapen vir aanval en verdediging. Die Woord is die waarheid, en die 
Woord is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard! 
 
Hebr. 4: 12 “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper 
as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel 
en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die 
oorlegginge en gedagtes van die hart.” 
 
In ‘n wêreld vol onsekerheid, halwe waarhede en totale leuens, waar alles 
onderhandelbaar word en daar geen betroubare norms meer is nie, moet ek 
staan op die Woord van God as die enigste ware, vaste fondament! 
 
Dit is belangrik om nie net die Bybel as objektief waar te aanvaar en erken 
nie, maar om dit ook aan te trek. Ek moet dit kan gebruik, toe pas op en in 
my eie lewe en elke situasie waarin ek kom! Daarom is dit belangrik om die 
Woord te ken, te oordink, in my hart te bêre en daarvolgens te lewe. Nie net 
teksversies nie, maar die Woord in sy totaliteit! Daar is soveel skatte in en 
dit is so magtig. Jesus het die Woord gebruik teen die vurige pyle en 
aanvalle van Satan toe Hy versoek is. Hy het telkens gesê; “Daar staan 
geskrywe!!” Maak die Bybel werklik totaal deel van jou lewe – elke dag. 
 
2 Tim 3:16-17 “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om 
ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om 
die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense 
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voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat 
Hy wil hê hulle moet doen.” 
 

C. Hoe trek ek hierdie wapenrusting aan?  
 

GEBED!  
 
Jy bid oor elkeen van die wapens en jy aanvaar dit in gebed. Ek moet nie 
net versoeke rig nie, maar ek moet oorgee en vertrou! Ek moet spesifiek 
erns maak met gebed. Ek moet te alle tye bid en ook verskillende soorte 
gebede bid; nie rympies nie, maar opregte gesprekke en oopbreek voor jou 
Vader! Bid deur die Gees wat in jou woon en jou hart en gedagtes ken en 
verstaan! Doen dit elke dag, elke oggend, en deur die dag, en in die aand!  
Wees gereed! Die aanval is gedurig en kom onverwags. Daarom wees altyd 
gereed op jou pos! 
 
Amen. 
 

 
 
 


