
REITZ-WES : BEKERING…HART EN DENKE(4)–NAGMAAL. 

15 MAART 2020. 

SKRIFLESING:LUKAS 8:4-8;ROMEINE 12:2; EFESIëRS 4:17-24. 

TEMA: GESKEP OM TE HEERS! 

TOT NOU TOE: 

PREEK 1 VAN DIE REEKS: (Selfoon met battery en simkaart). 

Die battery is belangrik – dit gee die selfoon lewe. 

Die simkaart is egter net so belangrik – dit laat die selfoon effektief 

funksioneer.  

Wanneer ons hart tot bekering kom, gee God ons die ewige heerlikheid. Die 

denke moet egter ook tot bekering kom: Die lewe gebeur tussen my twee ore!   

Reeds daarom is dit die sagte teiken van die virus vir ons denke…satan. Die 

oorlog tussen die bose en die Gees vind in ons denke plaas! 

PREEK 2 VAN REEKS: Die laaier van die foon. Die “powersource” van ons hart 

en denke is die databasis in ons onderbewuste! Is dit positief of negatief? 

HANG AF WATTER DIER JY KOS GEE…DIE HOND OF DIE LEEU!(PRENT). 

Databasis negatief….kleur elke gedagte negatief(lelike krale). 

Databasis positief….kelur elke gedagte positief!(Mooi krale) 

JY IS NIE MEER ‘N SLAAF VAN JOU DENKPROSESSE NIE, MAAR DIE HEERSER 

DAAROOR! 

PREEK 3 VAN REEKS: HOE WORD ONS HEERSER OOR ONS DENKE? 

SKUUR DIE ROES VAN DIE VERLEDE AF EN VERF MET DIE HELDER GLANSVERF 

VAN DIE TOEKOMS! 

 • Skuur die roes af..kyk die verlede vierkantig in die oë en besweer die 

onaangename gedagtes. 



 • Sit die roeswerende onderlaag aan…verplaas die onwelkome gedagtes 

met nuwe, positiewe gedagtes. 

 • Sprei die glanslaag op…maak jou kragtige, positiewe gedagtes ‘n 

lewenstyl en ervaar die “goedvoel hormoon” van innerlike vrede en vreugde! 

VANDAG: HEERS OOR JOU DENKE! 

INLEIDING: Twee bottels: Een met gemors in, ander met waardevolle inhoud! 

Jy sien, God het ons denke so wonderlik gemaak dat die onderbewuste nie die 

verskil tussen die waarheid en die leuen ken nie! As iemand vir jou sê:”Jy is 

onvriendelik”, dan aanvaar jou onderbewuste dit as ‘n waarheid en gaan stoor 

dit in jou geheuebank. Dit is waarom dit so belangrik is dat ons versigtig moet 

wees wat ons in ons denke toelaat. 

1. POSITIEF PLUS NEGATIEF IS NEGATIEF!  

Positiewe gedagtes kan egter ook misleidend wees! Want nie alle positiewe 

gedagtes lei tot vervulling en vrede nie, inteendeel, die satan kan positiewe 

gedagtes ook gebruik om my lewe om te krap. Positiewe gedagtes kan 

negatief wees! Bv. “Ek gaan ryk word; Ek gaan bevorder word; Ek gaan 

eindom by die see koop; Ek gaan 7 onderskeidings kry…dis mooi en goeie 

gedagtes, maar dit bring nie permanente vervulling en bevrediging 

nie.(BEELD: BOTTEL MET GEMORS GESTOP/LIG MET SONPANEELTJIE). 

Daar is ‘n kragbron van waar die laaier sy krag moet trek. Dit is my nuwe 

identiteit in Christus! Om ‘n suksesvolle denke-oorplanting te hê, om 

langtermyn kragtige denke te hê, moet die krag van God se Gees deur jou 

gedagtes vloei! 

Wanneer jy jou gedagtes op Christus fokus, begin jy denkebekering 

ondergaan! Jou emosies, sintuie, wilskrag word deur hemelse energie gevul. 

Skielik ervaar jy nuwe vreugde, word jou lewe versier met positiwiteit en 

vrede! 

Hoor wat profeteer Joël oor ons lewe:”Wanneer die tyd ryp is, sal Ek My Gees 

op almal uitstort wat in My glo! Met die jongmense sal Ek deur beelde praat 

en met die ouer mense deur drome! Aan almal wat My dien, mans en vroue, 

sal Ek my Gees uitstort!” 



Op Pinkserdag, is Joël se profesie bewaarheid! Op daardie dag tref God se 

Heilige Gees Sy kerk met stormsterkte geweld! Op daardie dag gee Hy die 

bevoegdheid aan Sy gelowige kinders om oor hulle denke beheer te 

neem…nee, op pinksterdag neem Hy beheer oor Sy gelowige kinders se 

denke! Hoe meer ek my verstand tot beskikking van God se Gees stel, hoe 

meer beleef ek Sy krag, Sy vreude en vrede in my lewe!(BEELD VAN BOTTEL 

MET WAARDEVOLLE INHOUD/LIG WAT IN KRAGPROP INGEPLUG IS). 

Jy sien, alleen God se daaglikse vervulling van my denke, gee aan my aardse 

drome vervulling…nie andersom. 

2. VOL GELAAI DEUR GOD! 

Daar is 5 belangrike dinge nodig om ‘n kragtige denkebekering te beleef: 

 ▪ GEE JOU GEDAGTES ELKE DAG DOELBEWUS AAN GOD! 

Hierdie selfoon battery moet elke dag gelaai word, anders gaan die foon net ‘n 

dag of twee werk! 

Ek moet my denke, my gedagtes ELKE DAG doelbewus aan die Heilige Gees 

oorgee! Vra God elke oggend om beheer te neem ..oefen jou kop elke oggend 

in God se hemelse gimnasium! 

Die eerste 10 minute van elke dag bepaal wie gaan oor jou denke heers…die 

satan met bekommernisse, twyfel, skuldgevoelens, of die Heilige Gees met 

dankbaarheid en moed en vryspraak! 

Dus: eerste ding as jy wakkerword…loof God vir die mooi van die dag, die 

voorreg van lewe, jou gesondheid. Skryf 20 dinge neer waarvoor jy dankbaar 

is.  

GEE JOU DENKE DOELBEUS AAN GOD OOR! 

 ▪ MAAK GOD JOU DAAGLIKSE ONSIGBARE VRIEND. 

Hou God se teenwoordigheid in jou daaglikse lewe lewendig..gee die regte 

dier kos! Hoe minder Christus in jou denke is, hoe meer geleentheid vir die  

satan om jou gedagtes te kaap! 



MOET NOOIT DIE DUIWEL OPLAAI OM SAAM TE RY NIE. HY GAAN KORT 

VOOR LANK DIE STUURWIEL UIT JOU HAND VAT! 

Efesiërs 4:17-24:”…Bedrieglike begeertes laat mense ten gronde gaan!” 

Hoe doen ek dit?  

BEELD: In die oggend voor my vrou werk toe gaan, druk ons mekaar, sê ons is 

lief vir mekaar…neem afskeid. Maar die res van die dag sal ons twee of drie 

keer W.A. stuur om te sê ons dink aan mekaar en is steeds lief vir makaar. 

TOEGEPAS: In die oggende lees ek God se Woord, praat met Hom in gebed. 

Maar die res van die dag herinner ek myself aan Sy teenwoordigheid in my 

lewe: 

 • Sit ‘n teksvers as screensaver op jou selfoon en/of rekenaar. 

 • As jy baie ry, speel ‘n CD met ‘n boodskep of Christelike musiek! 

 • Plak ‘n teksvers lewensgroot teen jou kantoormuur vas. 

 • Memoriseer met jou stiltetyd ‘n teksvers en herhaal dit deur die dag! 

 • Etenstye, lees deur die Psalms en bid tot God! 

3.VUL JOU DAG MET GOD: 

 † Begin elke dag met die Woord…oggende bly maar die beste tyd! 

 † Plaas daarvan om met ‘n skreeuende wekker of slegte nuus wakker te 

word, word wakker met geestelike musiek! 

 †Lees die Bybel op die regte manier! Onthou, elke Bybelboek is ‘n 

storie! Dit moet van voor tot agter gelees word. Jy lees nie ‘n boek p17, dan 

p103, dan p 73…jy lees van voor tot agter. 

 Moet die Bybel ook nie onnadenkend lees! 

 •PADTEKENMETODE: Sirkel(Opdrag); Driehoek (Waarskuwing); 

Vierkant(Inligting). Kies opdrag en memoriseer dit! 

 • Lees hoofstuk deur: skryf in jou eie paragrafie in eie woorde wat God 

vir jou sê! 



 • Lees hoofstuk deur, kies trefvers vir jou en memoriseer dit! 

4.VERANDER JOU KOP SE PRENTJIES: 

PARTY MENSE IS SO NEGATIEF DAT HULLE BEGIN RONDKYK VIR DOODSKISTE 

AS HULLE BLOMME RUIK! 

Verander jou negatiewe selfkommunikasie (Ek is te sleg, te arm te dom, te 

onbelangrik, te sondig, tenagekom). 

Verander jou destruktiewe denke(Ek kry nooit iets reg nie, my lewe is ‘n 

mislukking, ek het nooit tyd nie, ek is te besig). 

Moet ek jou weer herinner aan wie jy is Christus is? God se kind, vir God 

gemerk(doop), tempel, nuwe mens, meer as ’n oorwinnaar, Christus se 

liggaam. Vriend van Jesus, ‘n heilige, heelgemaakte mens, beeld van God, tot 

alles instaat, iemand met hoop, oorwinnaar oor die dood, familie van God, 

geredde mens, vergeefde mens…hoeveel moet ek nog noem? 

Hoe lank wil jy nog aan die duiwel die eer gee vir wie jy nie is in Jesus 

Christus? 

5. STEL ‘N DOELWIT EN BEGIN VANDAG! 

‘n Mens sonder ‘n doelwit, is ‘n dooie mens! Al ooit gehoor van ‘n boer wat 

sê:”Ja, ek wil graag die jaar ‘n oes hê. Ek weet nie eintlik wat om te plant nie, 

ek weet nou nie, moet ek eerste ploeg of plant nie…onmoontlik! 

Hoekom doen ons dit met geloof? 

 ▪ Stel jou wekker more ‘n halfuur vroeër en hou stiltetyd. 

 ▪ Daag more op vir die Bybelstudie 3 uur of 5:15. 

 ▪ Implimenteer more jou nuwe manier van Bybelstudie. 

 ▪ Sit vanaand jou boekie landgs die bed om jou 20 redes vir 

dankbaarheid op te skryf! 

 ▪ Gaan skryf nou in vir ons volgende Bybellees challenge! 



SLOT: GEE DIE REGTE DIER KOS EN JY SAL DALK VERSTOM STAAN!(PRENT 

VAN GROOT HOND EN KLEIN LEEUWELPIE) 

10.NAGMAAL. 

Hier voor op die tafel lê iemand se liggaam en bloed wat gedroom het oor wie 

jy kan wees! Hier lê die liggaam van Christus wat Sy lewe aan die kruis kom 

offer het sodat jy nuwe denke kan hê! Sodat jy nie meer die slaaf van die 

satan deur jou denke sal wees nie, maar sal heers…met krag sal heers oor ‘n 

denkproses, deurweek met die krag van God se Gees! 

11.UITDEEL VAN NAGMAAL: (MENSE NA VORE). 

 11.1. DVD: LEAD ME TO CALVERY (SASKIA & ANDREW SMITH). 

 11.2. Instellingswoorde. 

 11.3. Gebruik van die nagmaal. 

 11.4. Geloofsbelydenis. 

11.GEBED. 

Mag jou lewenspad elke dag jou voetspore dra; 

Mag die wind saggies teen jou rug waai; 

Mag die sonstrale jou wange koesterend streel; 

Mag die reën mildelik op jou velde val; 

Mag die Here jou altyd in die holte van jou hand hou! 

AMEN 


