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Is dit nie waar dat elkeen van ons, van 

kindsbeen af begin drome droom oor hoe 

ons dink ons lewe eendag gaan lyk nie? Waar 

ons gaan bly, watter loopbaan ons gaan hê, 

hoe ons lewensmaat gaan lyk, watter tipe 

voertuig ons gaan koop en watter 

opwindende avonture ons nog wil aanpak.  

 

Ons drome bring ons ‘n bietjie nader aan die 

perfekte prentjie wat ons in ons gedagtes 

geskilder het van dit wat kan wees. Dit gee ons 

dryfkrag, ‘n rede om doelwitte te stel, 

mikpunte te behaal en uiteindelik jou drome 

tot verwesenliking te bring.  

 

Maar wat gebeur wanneer die mat onder jou 

voete uitgeruk word? Wat gebeur as die lewe 

hier op aarde jou so druk van alle kante, dat 

jy begin versmoor in jou omstandighede? Wat 

gebeur as ‘n lewensbedreigende epidemie die 

oorsaak is dat al jou drome verpletter word?  

 

Dis hier waar die kleure van jou ware karakter 

in volle fleur na vore kom.  

In eie krag het jy vir jare sweet, harde-arbeid 

en soms soveel vernedering verduur net om 

jou werk nou te verloor. Hoe is dit moontlik? 

Hoe kan dit waar wees?  

 

Ek het nie vir jou dié antwoorde wat – 

 

• sin maak op papier nie. 

• wat die logiese volgende stap is nie. 

• wat jy met bietjie “effort” en ‘n “trick” 

of twee uit die handleiding van die 

beste MBA geskrifte kan maak werk 

nie.  

 

Die waarheid is, ons is almal skuldig aan, self!  

 

Ma het jou so twee keer gewys hoe om 

daardie skoenveter was te maak en die 

volgende keer toe staan jy ewe braaf terug, 

gee haar ‘n vasberade gluur en sê, “Ek wil self!” 

 

Hierdie “self” is in ons almal. Ons is oortuig 

daarvan dat ons in beheer is, dat ons eie krag 

en pogings uit onsself ons eindbestemming 

bepaal. Ons is “self-made.”  



 

JY. IS. VERKEERD.  

 

God, die ware Skepper van die heelal, alles 

daarin, alles daarop het jou gemaak. In 

Nehemia 9:6, NLV staan daar, “U alleen is die 

Here. U het die hemele, die hoë hemel en die 

sterre gemaak. U het ook die aarde en die see 

en alles daarin gemaak. U gee lewe aan alles.”  

 

JY. IS. GODGESKAPE.  

 

“We are God’s [own] handiwork (His 

workmanship), recreated in Christ Jesus, [born 

anew] that we may do those good works 

which God predestined (planned beforehand) 

for us [taking paths which He prepared ahead 

of time], that we should walk in them [living 

the good life which He prearranged and made 

ready for us to live.]” (Eph. 2:10, AMPC) 

 

Daar is ‘n ‘catch’… 

 

Ons behoort aan God… en wanneer ons 

herskep word in Christus Jesus word ons 

bemagtig deur Sy Gees om eienaarskap te kan 

neem van al die goeie werke waarvoor God 

ons geskep het, sodat ons Hom daardeur kan 

verheerlik, kan dien en al die goeie wat daaruit 

spruit te kan geniet.  

 

In Psalms 139:16, ABA lees ons “U het my 

gesien voordat ek gebore is. Ek was nog nie 

een dag oud nie, toe het U klaar in U boek 

geskryf hoe lank ek sal lewe.”  

 

God het jou geskape vir ‘n spesifieke doel. Die 

hoofdoel hoekom jy geskape is, is om in ‘n 

intieme Vader-kind verhouding met God te 

leef. Die tweede is om vir Hom te leef, 

bemagtig deur Christus wat aan die kruis Sy 

lewe gegee het sodat ons sondige self nie 

meer magteloos hoef rond te swerf nie, maar 

deur Sy Heilige Gees se daaglikse inspraak die 

goeie lewe kan geniet deur om in 

gehoorsaamheid dié pad te loop wat reeds 

voor elkeen van ons gebore is deur God self 

vasgelê is.  

 

Jy sien, net soos Adam het ons ‘self’, ons eie 

krag of wil die vermoë om God se perfekte 

plan vir ons lewens te belemmer, soveel so dat 

ons keer op keer deur ons eie slinkse planne 

in die moeilikheid beland.   

 

Dis wat die waarheid van ‘n lewe in Christus 

so ongelooflik lewensveranderend maak. Wat 

bedoel ek daarmee? 

 

Romeine 5:17, AFR83 verduidelik dit so, 

“Deur die oortreding van die een mens het die 

dood begin heerskappy voer deur hierdie een 



mens [Adam], maar deur die Een, Jesus 

Christus, is veel meer bereik: dié wat die 

oorvloed van genade en die vryspraak as gawe 

ontvang het, sal lewe en heerskappy voer.”  

 

Lewe jy die goeie lewe wat God vir jou beplan 

het in Christus Jesus deur die krag van Sy 

Gees, of bestaan jy, en probeer jy self elke dag 

net oorleef?  

 

Jou antwoord sal jou volgende stap bepaal. 

Dis jou keuse. Hoe gaan jy hierdeur kom?  

 

“Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar 

deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” 

(Sag. 4:6, AFR83).   

 

Ryk uit na God in gebed, bely dat jy die 

regeerder van jou eie lewe wou wees, maar 

dat jou sonde en selfsug die koninkryk wat jy 

vir jouself wou bou laat val het. Erken dat jy ‘n 

verlosser nodig het en vra God om jou te 

vergewe deur die duur prys wat Christus 

namens jou aan die kruis, juis vir jou sonde 

betaal het. Laat Jesus se bloed jou skoonwas 

en Sy gebreekte liggaam jou heelmaak. Vra 

dan vir God om jou hele wees tot oorlopens 

toe vol te maak met Sy Heilige Gees, en gee 

jou lewe en al die beheer daaroor opnuut aan 

Hom oor.  

Laat Sy liefde toe om elke area van twyfel, 

vrees en angs in jou lewe te vul met Sy vrede. 

Soos wat jy nou jou verhouding met God jou 

eerste prioriteit begin maak, gereeld en 

deurlopend tot Hom bid, Sy woord ondersoek 

en bestudeer wees ingestel en sensitief vir die 

leiding van Sy Gees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthou die vier “w’s” van ‘n kragtige 

gebedslewe –  

 

We should offer God Worship 

We should confess our Wrongs 

We should express our Wishes 

We should respond to His Will 

 

Jakobus sê nie verniet in Jakobus 5:16, 

AFR83 “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n 

kragtige uitwerking” nie. Wat het jy om te 

verloor? Of eerder, met God aan jou kant, kan 

jy nie verloor!  

 


