
REITZ-WES : BEKERING..HART EN DENKE(2). 

1 MAART 2020 

SKRIFLESING:Lukas 8:4-8; Rom. 12:1-2&1 Kor.14:20; Jak. 3:1-

12. 

TEMA: POSITIEWE DENKE..DIE “LAAIER” VAN GELOOF!  

VERLEDE WEEK: (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! 

Die 60 000 gedagtes per dag skiet teen 300 000 m/s deur ons denke!  

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

daarom moet on sons gedagtes bewustelik aan God oorgee! 

 

Pas op wat jy dink, want jou gedagtes verander maklik in word. Pas op wat jy 

sê. Want jou woorde verander maklik in dade. Pas op wat jy doen, want jou 

dadeverander maklik in gewoontes. Pas op vir gewoontes, want 

gewoontesvorm maklik karakter. Pas op vir karakter, want karakter bepaal 

jou ewige bestemming! 

VANDAG: DIE “CHARGER” VIR DIE FOON - GEE DIE REGTE DIER KOS! (PRENT 

VAN LEEU EN HOND). 

Wie gaan wen, die leeu of die hondjie? Hang af watter een jy gaan kos gee! 

Wanneer ons die dag ‘n keuse maak om te verander, in hart en in denke, 

verander ons posisie van slaaf tot eienaar…ons word nie meer ‘n slaaf van ons 

denkprosesse nie, maar die heerser daaroor! Gal. 4:6-7:”Omdat julle God se 



kinders geword het, het God die Heilige Gees gestuur om in ons te lewe! Jy is 

dus nie meer ‘n slaaf nie, maar maar kind en daarom ook erfgenaam, heerser 

saam met God!” 

Ons is dus nie meer ‘n slaaf van ons denkprosesse nie, maar heerser daaroor! 

 ▪ as God Adam skep, gee God die lewe, maar Adam mag egter self kies 

vir geluk. In Gen. 2 sien ons dat Adam vir ongeluk kies met die gevolg: hel en 

gebrokenheid! 

 † Sou Adam gehoorsaamheid kies, sou ons vandag ewig en volmaak 

geleef het! 

God gee ons lewe…Hy beheer dit! Hy gee vir ons die voorreg en 

verantwoordelikheid om oor ons denkprosesse te heers! 

As ek dus my denke programmer om negatiewe gedagtes te dink, om te 

misluk, 2de beste te wees , sal dit so wees. As ek my denke positief 

programmeer om sukses te hê, dankbaar en kragtig te leef, sal dit so wees!  

 

1.JY IS WAT JY DINK! 

Navorsing deur George Muller bring aan die lig dat die brein slegs 5 tot 9 

stukkies informasie bewustelik per slag kan hanteer! Alle ervaring, emosie, 

gevoelens word egter in my onderbewuste gestoor! Reeds voor my 

geboorte…elke dingetjie! (voorbeeld van ‘n motorband: slegs ‘n stukkie raak 

vir daardie oomblik die teer, maar die res van die band is steeds daar!) 

Elke  keer as die brein hierdie stukkie informasie hanteer, vul jou brein die 

prentjie aan  met die databasis in jou onderbewussyn wat jy oor al die jare 

opgebou het met soortgelyke ervaringe in jou verlede!  

Hierdie databasis word gevorm deur ‘n klomp rolspelers: ouers, onderwysers, 

vriende, broers, susters, geestelike leiers 

OUERSKAP: Tot op 6 jaar word 83% van ‘n mens se denkprosesse, 

temperament, karakter en Godsbeeld gevorm. Tot op 6 jaar kan die kind nog 

nie abstrak dink en vereenselwig sy/haar ouer met God! Die positiewe of 

negatiewe wyse waarmee die ouer die kind grootmaak…tot op 6 is bepalend 

hoe die kind oor homself, die lewe, God ens. gaan dink! 



Afhangende van hoe jou brein geprogrammeer is, word bepaal hoe jy hierdie 

informasie gaan hanteer en wat jou reaksie daarop gaan wees! 

As jou onderbewuste gelaai is met positiewe denkprosesse, sal die informasie 

in ‘n positiewe, opbrouende manier tot reaksie kom…(VOORBEELD VAN DIE 

MOOI STRING KRALE).  

As jou onderbewuste egter gelaai is met negatiewe denkprosesse, sal die 

informasie in ‘n negatiewe, afbrekende manier tot reaksie kom! (VOORBEELD 

VAN DIE LELIKE STRING KRALE). 

 • Ek is nie goed genoeg. 

 • Ek is ‘n totale mislukking. 

 •Ek stel ander altyd teleur. 

 •Ek doen nooit iets reg nie! 

Jy sien, hoe meer jy van ‘n bepaalde ervaring in jou denke toelaat en koester, 

hoe meer neurologiese verbindings in die brein….navorsing op diere wys dat 

daar tot 600% toename in neurologiese verbindings is! 

Dit is hoekom mense so sukkel om hulle gedrag te verander!  

 •Woedebuie, swak selfbeeld, ongeduld, vloektaal! 

 •Kettingroker of alkoholis kry jare nadat hy/sy opgehou het, steeds ‘n 

begeerte daarna! 

DUS: LIFE IS NOT FINDING YOURSELF. LIFE IS ABOUT CREATING YOURSELF! 

 

2.DIE UITLAATKLEP VIR JOU DENKE! 

Jakobus 3:1-12:”n Mens wat sy tong in toom hou, kan dit ook met sy hele 

liggaam regkry…so is die tong ook iets kleins, maar dit kry groot dinge 

reg….dit kan jou lewe in flamme laat opgaan…partykeer loof ons ons Here en 

Vader, en ander kere vloek ons mense….so kom daar lof en vloek uit dieselfde 

mond. Kan ‘n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat uitborrel? 

WAARVAN DIE HART VOL IS LOOP DIE MOND VAN OOR!” 

Die mond is die stoompot se uitlaatklep wanneer die drukking te hoog 

raak…die tong sê waarvan is jou denke vol gelaai! 

 •Vloektaal, nagatiwiteit, hoe ek oor myself praat, hoe ek oor die 

huwelik praat, hoe ek oor die kerk of godsdiens praat! 

 

3.NEEM BEHEER OOR JOU DENKE! 

Dit is juis die goeie nuus…LAAT GOD TOE OM JOU DENKE TE VERNUWE! 



DIT IS JUIS OOR HIERDIE DENKPROSESSE WAT GOD ONS BEHEER GEE! ONS 

HOEF NIE SLAGOFFERS VAN ONS DENKE TE WEES NIE. ONS KAN DIT 

VERANDER! 

 

Dieselfde navorsing van Muller het bevind dat wanneer die denke nie meer 

met die gevestigde gedragspatroon gestimuleer word nie, vind grootskaalse 

verwering van die neurologiese verbindings plaas! 

Dit vra egter ‘n doelbewuste ingrype van jouself…anders kry die leeu genoeg 

kos om ons lewensvreugde op te vreet! Die maklikste natuurlik is die weg van 

die minste weerstand, en dit is om nie verantwoordelikheid vir jou 

denkprosesse te aanvaar nie… 

 ▪ Dis my ouers se skuld. 

 ▪ As jy so lewe soos ek gehad het. 

 ▪ Ek het nie al die kanse in die lewe gekry nie! 

 ▪ Dis mense wat my so maak. 

BEELD: DIE VERSKIL TUSSEN ‘N JELLIEVIS EN ‘N SALM! 

LEWE WORD NIE GEVORM DEUR ONS OMSTANDIGHEDE NIE, MAAR ONS 

INTERPRETASIE DAARVAN! 

 

3.DIE “CHARGER” VIR JOU SELFOON/DENKE. 

Daar is een baie belangrike instrument wat die selfoon benodig…die 

“charger”/krag…dit wat hom vom voed om effektief te kan funksioneer! 

POSITIEWE DENKE! 

Rom. 12:1-2:”Laat God toe om jou denke te vernuwe!”  

Die Grieks beteken ou, stinkende, negatiewe denke met vars, helder, 

positiewe denke te vervang!  

 † Los die slegte verlede agter! 

 † Positiewe gevoelens oor gister en eergister verander ons in mense 

wat vandag emosioneel gelukkig is! 

 † Hoe meer ons onsself laai /”charge”met goeie herinneringe, hoe 

makliker lê ons positiewe gedragspatrone neer!...SO Lê ONS NUWE 

GEDRAGSPATRONE NEER WAT ONS VRYMAAK OM GOD REGTIG TE DIEN! 

 

SLOT: 



Vriende,  die satan, die virus wat plek soek in ons denke, wil ons die slagoffer 

maak van negatiwiteit, die broeiplek van magteloose gedagtes wat ons 

lewensvreugde verwoes! 

 ▪ Woorde soos: EK KAN NIE…EK SAL DIT NOOIT REGKRY NIE…DIS 

ONMOONTLIK…voorspel jou eie mislukkings!  

Natuurlik is die satan se maklikste aanvalswapen…ontkenning:  

 •Niemand is volmaak nie! 

 •Ek is maar net ‘n mens! 

 •Ek moet realisties wees. 

 •Ek is so gemaak en so laat staan ! 

As ons egter oor die onmoontlike begin droom…die regte hond begin kos gee, 

ontsluit dit ons geestelike en lewenspotensiaal! 

 

KODE 1 VAN DIE SLOT TOT NUWE DENKE: Verander jou basis van jou 

denkproses wat jou hele lewe bepaal…POSITIEF! 

Dit verg geen spesiale tegnieke of intensiewe programme om jou volle 

potensiaal vir God en jou lewe te ontsluit nie! 

Al wat jy nodig het is die wilskrag om te verander, om al hoe meer te verander 

om meer soos Jesus te word….aan die kruis, deur pyn en swaar:”Vader, 

vergeef hulle, Hulle weet nie wat hulle doen nie!” 

THE ONLY LIMIT IN OUR REALIZATION OF TOMORROW, WILL BE OUR DOUBS 

OF YESTERDAY AND TODAY! 

 

AMEN 

 

 

 


