
REITZ-WES : BEKERING….HART EN DENKE! 

23 FEBRUARIE 2020. 

SKRIFLESING: Lukas 8:4-8; 2 Kor. 11:14; Ef. 6:10-13; Rom. 

12:1-2. 

TEMA: DIE SIMKAART VAN GELOOF!  

INLEIDING:  

Selfoon met ‘n los battery en simkaart.  Die selfoon kan werk met net die 

battery, sonder die simkaart…maar baie skraps! Hy het dan baie beperkte 

vermoëns! Met slegs die battery kan hy net foto’s, boodskappe en kontakte 

stoor. Hy kan nie bel nie, nie W.A’s of SMS’se stuur nie! 

Die simkaart is nodig om die volle, kragtige werking van die selfoon te 

verseker! Met die simkaart kan jy kommunikeer, kontak maak en verhoudings 

bou! 

1.BEKERING VAN DIE DENKE. 

As ons oor bekering praat, dan praat ons graag van ‘n hartsverandering, maar 

ons vergeet dat daar ‘n tweede baie belangrike bekering en verandering moet 

plaasvind…die denkebekering, vernuwing van die denke! Hoeveel preke het jy 

al in jou lewe gehoor waar mense gevra is om hulle harte vir die Here te gee. 

Ons sal vir kinders vra:”Het jy al jou hartjie vir die Here gegee?”  Hoeveel 

preke het jy al gehoor waar jy uitgedaag word om jou kop aan die Here oor te 

gee? 

Meeste gelowiges het hulle harte al ‘n paar maal vir die Here gegee, maar 

hulle koppe bly privaat eiendom…dit wat in die hart gebeur kom nooit by die 

denke uit nie! Wanneer ek net my hart vir die Here gee en my kop vir myself 

hou, is slegs helfte van my lewe onder die aktiewe beheer van die Heilige 

Gees. Dit is mos nie goed genoeg nie. Dit is soos ‘n volgelaaide battery in 

hierdie selfoon, maar die simkaart is “missing”.  



Dis dan dat ek aanhou voortstrompel van een geestelike neerlaag na die 

ander. Ek probeer God gehoorsaam, ek probeer ‘n beter getuie vir Jesus 

wees, ek probeer goeie keuses maak, ek probeer om van slegte gewoontes 

afstand te doen, ek probeer die Bybel beter te leer ken en om meer effektief 

te bid..maar my geestelike drome word soms selfs nagmerries! Hoekom? 

Omdat ek God nie toegelaat het om beheer ook oor my denke te neem nie! 

2.HOE KOM MY DENKE TOT BEKERING? 

Die denke is die simkaart van die selfoon. ‘n Nuutgemaakte kop is die 

kragstasie wat die nodige geestelike brandstof voorsien vir ‘n oorwinnende 

lewe in Christus. Die hart, die battery verskaf lewe aan my liggaam, maar my 

denke…die klein spasie tussen my linker en regter oor is waar die lewe 

gebeur. Al is ons brein maar net 3% van ons liggaamsgewig en net ‘n driekwart 

vierkante meter groot(uitgerol), skiet gedagtes teen 300 meter per sekonde 

deur my brein….60 000 gedagtes per dag! Die brein skakel nooit af nie, al 

slaap ek, prosseseer hy inligting! 

Emosionele seerkry, spanning, moedeloosheid, angs, hartseer, agressie, 

teleurstelling, alles, kom nestel hier in die onderbewuste van my denke! En 

voor ek myself kom kry, maak dinge soos onregverdigheid van die lewe en 

bitterheid nes in my denke en fokus my op negatiewe dinge soos mislukking, 

selfbejammering en verwerping! 

Daarom kan ons nou iets verstaan as Paulus in Romeine 12:2 sê:”Moenie julle 

leefstyl aanpas  by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God 

julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan 

onderskei Wat Hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed 

en aanvaarbaar en volmaak is!”  Ons moet die Gees van God elke dag pro-

aktief in ons denke toelaat. Jou kop moet klei word in die hand van jou 

meester! Jy moet die Heilige gees toelaat om jou denke in ‘n nuwe ritme te 

bring deur die vra om jou manier van dink te verander! 

“Jy is wat jy dink”…sê die spreekwoord. Daarom is die Bybel vol van tekste 

wat die belangrikheid van ons denke ondersreep. Die woord wysheid in die 

Hedreeus beteken…”gedagtes wat aan God behoort”….. 

 ▪’n Wyse man en vrou ken die vrees van die Here(Spr.1) 



 ▪Wyse mense kan hulle emosies beheer(Spr.10). 

 ▪Wyse mense dink twee keer voor hulle praat(Spr. 17). 

 ▪Psalm 119:97:”U woorde bly elke oomblik in my gedagtes!” Vers 

148:”Ek lê in die nag wakker en bepeins U woord!”  

Ook in die Nuwe Testament is vol van die krag van God se simkaart in ons 

lewens! Rom. 12:2:”Laat God toe om jou denke nuut te maak! Dan sal jy Sy 

wil kan onderskei!” Hy sê nie:”Laat God toe om jou hart te verander nie!” 

Efesiërs 4:17-18:”Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle 

uitdink is niksseggend; hulle verstand is verduister!” Vers 23:”Julle moet op ‘n 

nuwe geestelike manier leer dink!” 

3. DIE DODELIKE VIRUS! 

‘n Virus is ‘n aaklige ding! Dit is ‘n indringer in ‘n gesonde sisteem met die doel 

om die sisteem se normale funksionering te versteur! Dit takel die sisteem 

stelsematig af en, as dit nie gou genoeg geïsoleer word nie, vernietig dit die 

sisteem! Vir die liggaam is dit ‘n mikroskopiese indringertjie, wat as dit 

nagelaat word, jou dood kan veroorsaak! Selfs virusse wat deur mense geskep 

word teister ons rekenaars, en as jy nie ‘n anti-virus program het nie, is die 

gevolge verwoestend! 

Die gelowige se denke is die sagte teiken vir so ‘n virus! En wat is die virus se 

naam……..Satan!! Jy sien, hy is ‘n baie geslepe vyand, ‘n meester in 

vermomming! Ons verwag hom gewoonlik in die vorm van ‘n draak met 

horings en rook wat uit sy neusgate borrel! Ons is waaksaam om sy aanslag op 

groot sondes af te weer…immoraliteit, drankmisbruik, korrupsie, 

misdaad...die vyande wat ons maklik kan raaksien en uitken! 

Hy is egter baie meer geslepe as dit! 2 Korintiers 11:14:”Satan self gee voor 

dat hy ‘n engel van die lig is!” Ons herken hierdie virus dikwels baie moeilik as 

hy by ons aanklop. Jy sien, satan is nie veel gespin as jy jou geloof daar diep in 

jou hart bêre nie! Hy gee nie rêrig om oor die roerende preek wat jou diep tref 

en dan in die kerk voor die kansel begrawe word en nie jou kop verander nie! 

Dan het hy weer ‘n hele week om jou te oorlaai met bekommernisse en 



negatiwiteit en angs oor die toekoms en met twyfel oor jou huwelik…’n hele 

week om God se stem van Sondag weer stil te kry! 

Nee, die satan kom met klein vermommingkies…soos die voëls wat die saad 

kom oppik, of die klipbank wat net vlak grond het, of die ou doringbossies wat 

die stem van God dooddruk…onskuldige ou goedjies…! Hy gee my soveel 

suksesse dat my verhouding met God net so bietjie afkoel, Hy maak ons 

lewens net so bietjie ekstra besig dat ek en my huweliksmaat nie ons 

haakplekke kan uitsorteer nie, net so paar ekstra goedjies op my dagprogram 

dat ek nie elke dat die Woord kan lees nie, net iemand in my lewe wat my 

help om vreeslike verkeerde keuses te maak, net so moedeloos dat ek dink 

drank sal my uit die put kan uithaal! Spreuke 14:12:”Dit lyk dalk of jy die regte 

keuse maak, agterna kom dit uit dat dit na die dood gelei het!”  

Wat die satan egter grensloos ontstel, is as jy oor Sondag se boodskap begin 

nadink, vir jou doelwitte begin stel en jou lewe daarvolgens begin inrig! Dit 

dryf hom teen die mure uit as jy die dag begin deur jou denke met God se 

woord te vul! Dit maak hom rasend as hy ‘n gesin met aandete om die tafel 

sien sit met die Bybel oop tussen hulle! Dit maak hom mal as God se stem elke 

dag deur jou denke eggo! Dit maak hom magteloos as hy jou op jou knieë sien 

kniel en die lewendmakende Gees jou gedagtes vul met positiewe gedagtes! 

SLOT: 

Vriende, dis nie verniet dat Paulus in Efesiërs 6:12 sê:”Want ons stryd is nie 

teen mense nie, maar teen die bose en sy regeerders en maghebbers, teen die 

geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose 

geeste in die hemelruimtes!” Die stryd van ons lewens, lê nie in my 

omstandighede nie, maar in my denke…hoe ek my omstandighede 

prosesseer!” 

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! 



Vriende, wil jy graag geestelik volwasse word? Wil jy in die skadu loop van 

Moses, Abraham, of Paulus? Wil jy graag al hoe meer soos Jesus word? God 

wil jou in die volgende reeks preke, die kode leer van die nommerslot vir die 

ontsluiting van ‘n kragtige, Geesvervulde, oorwinnende lewe…en die kode lê 

in jouself…die bekering van jou denke! 

LIED: LAUREN DAIGLE – YOU SAY! 

AMEN. 

11.GEBED. 

12.OFFERGAWES. 

13.SLOTSANG: Neem my lewe laat dit Heer! 

14.SEeN: 


