
REITZ-WES : BEKERING…HART EN DENKE(3). 

8 MAART 2020. 

SKRIFLESING: Lukas 8:4-8; Rom 12:2; Kol. 2:11-12; Jak 1:13-

18. 

TEMA: VERWYDER DIE ROES EN SKEP ‘N GLANSWIT 

AFWERKING! 

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! 

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 ons ons gedagtes bewustelik aan God oorgee! 

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! 

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

OF YESTERDAY AND TODAY! 

 



VANDAG: SKUUR DIE ROES VAN DIE VERLEDE AF EN VERF MET DIE HELDER 

GLANSVERF VAN DIE TOEKOMS! 

INLEIDING: 

Nou die dag help ek my suster om haar huis op te ruim na haar man se dood 

en ek sien dieselfde tuinstel steeds buite staan wat hulle gehad het toe ek vir 

die eerste keer in 1995 opgesit het toe ek daar gekuier het! 25 jaar laas geverf! 

Daar is plekke wat nog wit geverf is, maar groot dele is oor jare deur roes 

oorgeneem!  

Om die tuinstel te herstel tot sy eerste glorie is drie dinge nodig:  

 ▪ Dit moet deeglik afgeskuur word. 

 ▪ Dit moet ‘n onderlaag kry om die roes in sy spore te stop. 

 ▪ Dit moet weer ‘n glanswit verf kry om weer mooi ek perfek te 

funksioneer! 

Wanneer ons praat oor ‘n bekering van ons denke is dit dieselfde proses wat 

gevolg moet word. 

 •Verwydering van onbruikbare en vernietigende gedagtes.(Roes). 

 •Verplasing van negatiewe en onbruikbare gedagtes met nuwe, 

positiewe gedagtes.(Onderlaag). 

 •’n Nuwe leefstyl met ‘n nuwe denkproses!(Glansverf). 

 

1.JY KAN GISTER SE OU NUUS NIE ONGEDAAN MAAK NIE. 

Al wat van die belewenisse van gister in jou databasis van jou onderbewussyn 

oorgebly het, is gedagtes van jou suksesse en mislukkings, blydskap en 

hartseer, positiewe en negatiewe dinge. Moet ons vir altyd die slagoffer van 

ons mislukkings bly,moet die spoke van gister ons steeds elke dag bangmaak? 

Moet die traumas in ons lewens elke dag ons vreugde wegvat? Wanneer dit 

gebeur is dit soos om op ‘n kronkelpad te ry en net in die truspieël te kyk en 

nie deur die voorruit nie. Iewers gaan ek ‘n groter ongeluk maak! 

 

ONTHOU: DIE VERLEDE IS JOU LES; DIE HEDE IS JOU GESKENK; DIE TOEKOMS 

IS JOU MOTIVERING! 

 

Al bêre jy pynlike ervarings en donker stories en hartseer verhale ver weg, dit 

verdwyn nooit nie, dit vorm die roes…roes wat te lank gelos word, neem 



totaal oor! Die spoke van die verlede, foute, mislukkings is altyd daar, solank 

ons hul toelaat. 

 

LIFE IS BETTER UNDERSTOOD BY LOOKING BACKWARD, BUT IT MUST BE 

LIVED BY LOOKING FORWARD. 

 

2.SKUUR DIE OU ROES AF. 

Ons het verlede week gesê dat ons heersers oor ons denke is! Hebreeuse 

woord vir “heers”is “RADAH”: Dit betteken om die slegte te vertrap en oor die 

goeie oorhand te hê! Ons kan ons denke vars, gesond en nuut maak. Daarvoor 

is drie stappe nodig: 

 STAP 1: KONFRONTEER JOUSELF MET ONWELKOME GEDAGTES IN JOU 

DENKE! 

TOETS: Moenie aan ‘n wit olifant dink nie!  

Wie van julle het aan ‘n wit olifant gedink? Natuurlik! Deur sekere gedagtes 

doelbewus te onderdruk beteken reeds dat my brein op daardie gedagtes 

fokus! Hoekom dink jy sukkel jy so met bv. ‘n dieët! Ek hou aan sê ek mag nie 

sjokolade eet nie…dus ek word al hoe meer lus vir sjokolade. Om negatiewe of 

pynlike gedagtes te onderdruk….onthou my denke my heeltyd wat ek moet 

probeer vergeet. So word hierdie onwelkome gedagte of sonde of pynlike 

ervaring lewend gehou!  

Nee…ons moet negatiewe, slegte en pynvolle gedagtes waterpas in die oë 

kyk! Ons vrese, kommer, onoorwonne sondes, slegte gewoontes, hartseer 

moet doelbewus met die skuurpapier getakel word! 

KEEP CAREFUL TRACK OF THE THOUGHTS THAT AFFECT THE QUALITY OF 

YOUR LIFE. 

 ● HOE DOEN EK DIT? 

STAP 1: Onthou, enige vorm van negatiwiteit, vrese, sondes, slegte gewoontes, 

hartseer kom in jou kop as klein saadjies, nie as reuse monsters nie. Dit is 

wanneer ek dit water gee, dat die saadjie groei tot ‘n onbeheerbare monster. 



Jakobus 1:14-15:”As ‘n begeerte eers bevrug geword het, is die 

sonde/gedagte soos ‘n babatjie wat gebore word, as die babatjie kans kry 

om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood”. 

Daarom sê Paulus in 2 Kor.10:5 dat elke gedagte eers gevange geneem moet 

word voordat in my denke vrygelaat word. Identifiseer daardie onwelkome 

gedagtes wat aanhou om jou te teister! Neem hulle gevange en sê vir hulle dat 

hulle op God se eiendom oortree! Moenie toelaat dat hierdie klein saadjies in 

jou kop nesmaak nie. Gooi hulle op die grond, trap op hulle, sien hoe die krag 

van God se Gees hulle reg voor jou oë aan die galg die doodstraf kry! 

STAP 2: Moenie dat verkeerde gedagtes jou pynig nie, pynig jy hulle! Dalk is 

daar gedagtes, gewoontes, lewenstyl wat al in jou lewe ‘n monster geword 

het! Verwerp die gedagte elke keer in die kragtige Naam van Jesus en vervang 

dit met ‘n teenoorgestelde, positiewe gedagte. Bv. as jy ‘n wrok teen iemand 

het, vervang dit met ‘n teksvers wat sê:” “Aan My kom die wraak toe, sê God. 

Ek sal vergeld bring!” Gee die wraak vir God. Elke keer as die gedagte opkom, 

skiet jouself met ‘n rekkie wat jy om jou pols dra en leer jou brein om die 

gedagte te stop! 

3.SIT DIE ONDERLAAG AAN:  

Skep ‘n nuwe databasis om elke gedagte mee aan te vul! Wanneer ons die 

onwelkome, negatiewe, verroeste denke afgeskuur het, is dit nou tyd om ons 

denke met nuwe, positiewe, roeswerende denke te vul!  

Jy sien, ons kan nie ons denke oopzip, die oues uitgooi en die nuwe denke 

insit nie. Ons moet die oues verplaas met die nuwe, roeswerende denke! 

VOORBEELD VAN DIE BAK WATER MET DIE KLIPPE. 

Hierdie nuwe denkpatroon kry ons uit God se herprogrammeringsgids, Sy 

“anti-roes” mengsel…die Bybel! Kolossense. 2:12-15: 

  JESUS      ONS 

▪Jesus gekruisig vir ons sondes. Ons is saam Christus gekruisig. 

▪Christus sterf vir ons sondes.  Ons het saam Christus gesterf. 

▪Christus is begrawe.   Ons saam Christus begrawe. 



▪Christus uit dood opgewek.  Ons saam Christus opgewek. 

▪Christus vaar na hemel op.  Ons erf die hemel saam christus. 

Dieselfde proses wat Christus gevolg het om die hel die ewigheid te maak, 

gebruik Jesus as Hy sê dat hy jou denke vernuwe. Hy vat jou kommer, vrese, 

negatiwiteit, hartseer, sondige gewoontes en spyker dit aan die kruis, dit sterf 

in jou denke, dit word begrawe sodat dit jou nooit weer kan teister nie. Dan 

word die nuwe, kragtige, positiewe denke opgewek en dit word vervang met 

die splinternuwe verhaal van jou oorwinnende lewe in Jesus Christus! 

 •Jou negatiewe seining van jouself word nou vervang met positiewe 

selfspraak:”Ek is tot alles instaat deur Christus wat my krag gee!: 

 •My moedeloosheid word nou vervang met visualisering hoe Jesus my 

in my omstandighede stewig in sy hande vashou! 

 •My bekommernisse word nou vervang met ‘n lys van dinge waarvoor 

ek dankbaar kan wees! 

 •My wrokke word vervang met ‘n tevredenheid dat die oordeel God 

toekom! 

 •My geestelike onvergenoegdheid word nou vervang met die krag van 

God se Woord…’n Vaste stiltetyd, verbintenis tot die eredienste, 

betrokkenheid by die bybelstudie en wyksbyeenkomste! 

DIE KRUIS EN OORWINNARSLEWE VAN JESUS CHRISTUS, KOM VUL AL DIE 

LEEMTES WAT JY MET NEGATIEWE GEDAGTES PROBEER VUL HET. 

4. DIE GLANSVERF: 

As Paulus in Rom. 12 sê:”Laat My toe om jou denke te vernuwe”, dan bedoel 

Hy dat om die regte dinge te doen en te dink en te sê jou gevoelens van 

welsyn en geluk versterk! Die plesier en vreugde om ‘n lewenstyl te hê wat 

God gelukkig maak, is die kragtigste dryfveer in die lewe van elke gelowige. 

God het jou denke so gemaak, dat wanneer jy doen wat Hy sê, jou denke ‘n 

positiewe hormoon afskei wat jou oorspoel met ‘n gevoel van innerlike vrede 

en geluk.. hierdie hormoon bevat dieselfde bestanddeel as wat hulle in anti-

depressante gebruik! 



Sodra jy die regte tipes gedagtes begin dink, en jou databasis ‘n positiewe 

kragbron word, word elke gedagte versier met die mooi van innerlike vrede, 

dit vloei voort uit dit wat jou tong sê en jy begin ‘n lewe lei wat Christus se 

beeld uitstraal! 

Hoe meer jy hierdie lewenstyl koester, hoe meer jy op oorwinnende gedagtes 

en dade konsentreer en nie meer op jou mislukkings en sonde en hartseer en 

trauma nie, hoe meer sal die gedagtes van lewens en geestelike mislukkings 

jou systap en sal jy al meer Godverheerlikte dinge begin dink! 

SLOT. 

Jy beskik oor die krag van God binne-in jou wat jou instaat stel om ontslae te 

raak van alle destruktiewe gedagtepatrone en negatiewe gewoontes. 

Klim meedoënloos met die skuurpapier in die negatiewe, gedagtepatrone en 

verwoestende gewoontes was maar alte maklik ‘n roesplek min jou denke 

vind. 

Verf die kragtige roeswerende vernuwingsmiddel van Christus aan! Hou jou 

oog op die oorwinnings, nie die mislukkings nie. Ervaar Christus se 

oorwinnings keer op keer in jou gedagtes en jou lewe! 

Ervaar die intense vreugde van die finale glanslaag…die intense vreugde om al 

meer ‘n positiewe, Godvrugtige lewe te leef! 

ELKE GEDAGTE SKETS DIE VERHAAL VAN WAAR ONS WAS EN WAARHEEN 

ONS GAAN. ONS KYK TERUG EN IS DANKBAAR. ONS KYK VOORUIT EN IS 

HOOPVOL. ONS KYK BOONTOE EN IS GERUS. ONS GAAN OP ONS KNIEë EN Sê: 

DANKIE HEER VIR DIE DENKE WAT ONS HET EN U VERNUWENDE 

TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWE! 

AMEN 


