
Wees versigtig wat in jou hart omgaan –  

Spreuke 4: 20-27 & Matteus 5 vers 8 

Preekreeks:  Jesus se geheime tot geluk (6)- 11 Junie 2017 

Prediking: 

1. Wat ons doen om die lewe te probeer kry 

Ons almal kry op ŉ stadium in ons lewens daardie vraag, of iemand anders vra dit 

vir jou, of jy vra dit vir jouself – en dis ŉ moeilike vraag: wat wil jy met jou lewe 

doen?   

En terwyl party van ons groot drome en planne het of gehad het, het party van ons 

nie ŉ idee gehad nie, party van ons weet nog steeds nie.  Ek dink al waaroor ons 

regtig seker is, is dat ons die lewe wil hê.   

 Ons wil voluit lewe,  

 ons wil ŉ klomp dinge ervaar,  

 iets bereik,  

 iewers ŉ verskil maak,  

 ons wil nie uitmis nie,  

 ons wil nie spyt wees nie.   

 Ons wil eendag aan die einde van ons lewens staan en terug kyk en kan sê: 

ek het gelewe!         

Dit plaas eintlik geweldig baie druk op ons.  Want daar is sekere goed wat jy moet 

doen of bereik om te kan sê jy het gelewe.   

 As jy op skool is, moet jy darem presteer in sport óf akademie, of ‘n prefek 

wees.  Of anders moet jy baie vriende hê.  Dan het jy op skool gelewe.   

 Na skool moet jy darem ‘n graad kry, jy moet ‘n student wees wat dit regkry 

om goed deur te kom en elke aand uit te gaan.  Dan het jy gelewe.   

 Na jou graad moet jy darem ‘n goeie werk kry en genoeg geld verdien en 

jy moet op ‘n stadium bevorder word in jou werk.  Dan het jy gelewe.   

 Jy moet darem in ‘n mooi huis bly.   



 Jy moet darem goed lyk en gesond wees.   

 Jy moet darem op ‘n sekere ouderdom trou en kinders kry.  Dan lewe jy.   

 Jy moet darem kleinkinders hê wat vir jou omgee en gereeld vir jou kom 

kuier.   

 As al hierdie goed net in plek is, dan lewe jy, dan is jou lewe goed. 

 

2. Nooit genoeg nie  

Behalwe dat dit so moeilik is om hierdie tipe lewe te hê, voel dit net vir my, maak nie 

saak hoeveel van die dinge waarna ek streef en waarvoor ek so hard werk ek kry 

nie, 

daar is altyd iets kort.  Daar is altyd nog iets wat ek mis.  Net nog een ding wat 

ek nodig het om te kan sê, nou lewe ek regtig. 

 Ek onthou toe ek nog baie klein was, wou ek altyd net graag hoërskool toe 

gaan.  Want hoërskoolkinders se lewens was soveel anders, hulle mag enige 

iets gedoen het en hulle het darem goeie lewens gehad.   

 En ek onthou op hoërskool, kon ek nie wag om ‘n student te wees nie, want 

studente se lewens is net soveel beter.   

 En terwyl ek geleer het, het ek al hoe meer begin dink, ek moet net klaar swot 

en begin werk, dan sal dinge vir my anders wees, beter wees, dan sal ek 

regtig lewe.  Ek wil net daar wees, dan sal my lewe goed wees.   

 En nou dat ŉ mens werk wonder jy of jy nou werklik gearriveer het – is 

daar nie iets meer in die lewe nie. 

Ek weet nie of julle al ooit so gevoel het nie?  Dalk is jy die persoon wat heeltemal 

besig is om uit te mis op die lewe?  Of dalk is jy dié persoon wat die lewe het, maar 

dis net nie genoeg nie.  Ons dink mos dat die gras op ander plekke groener is.  Is dit 

nie waar nie? 

3. Spreuke en die lewe 

In Spreuke vertel ŉ pa vir sy seun van die lewe  -  juis dit waarmee ons so worstel. 



Luister na my woorde, moenie dit vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit 

beteken lewe as jy daarna luister.  Dit beteken ‘n volle lewe as jy hierdie woorde 

deelmaak van jouself.  Dan sê hy:  

Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dít bepaal jou hele 

lewe.  Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dít bepaal jou 

hele lewe. 

In die Bybelse tyd is die hart anders verstaan as vandag.  Ons is geneig om die 

hart aan emosie te koppel, aan dit wat ons voel.   

 Ons praat van ons harte wat seer is.   

 Of iemand wat jou hart gebreek het.   

 Ons sê iemand maak ons harte bly.   

 Ons praat van iemand spesiaal as ons hart se punt.   

 Ons sê ook dat as jy emosionele besluite maak, dan dink jy met jou hart en 

wanneer jy meer logies dink, dink jy met jou kop.   

 

In die Bybelse tyd is die hart heeltemal anders verstaan.  Dis nie net jou 

emosionele kant nie.   

 Jou hart is die sentrale orgaan van jou liggaam.   

 Dit is die middelpunt van alles.   

 Daarom voel jy met jou hart, jy dink met jou hart, jy redeneer met jou hart en jy 

begeer met jou hart.   

 Dit is jou hele persoon, jou diepste wese.   

 Jou hart wys wie jy is. 

 Dit is jou identiteit. 

 

4. Nie dit wat ons doen nie, maar wie ons is. 

Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.  

Dalk kan ons dit lees as:  



wees veral versigtig wie jy is, wie jy is in jou diepste wese, want dit bepaal jou hele 

lewe. 

Daar is niks wat ons kan doen wat regtig vir ons die lewe kan gee nie.  Dalk is 

dit hoekom ons die heeltyd na nog iets soek, net nog een ding, maar nooit tevrede 

kan wees nie.  Dalk gaan dit nie oor al die dinge wat ons probeer doen en bereik om 

ŉ goeie lewe te hê nie, dalk gaan dit net op die ou end oor wie ons is.   

ŉ Goeie, vervullende lewe is met ander woord nie te vinde in wat ons bereik of wat 

ons besit nie.  Nee, ŉ goeie lewe is te vinde in wie jy is.  Jy kan dit nie buite jou 

vind nie.  Slegs binne jou vind jy geluk en sin en vervulling en rustigheid.  In wie jy 

is, jou persoonlikheid, jou identiteit.     

5. Wie is jy? 

Maar wie is ons dan? 

Dit is ook ŉ moeilike vraag.  En dis nie altyd ‘n lekker vraag om te beantwoord nie.  

Wie is jy?   

Dink vir ŉ oomblik, antwoord die vraag vir jouself.   

 Ons sal waarskynlik antwoord in terme van ons beroepe of dit wat ons doen 

in die week: ek is ŉ dokter, ek is ŉ predikant, ek is ŉ huisvrou, ek is ŉ 

skoolkind.   

 Of ons sal antwoord in terme van verhoudings wat vir ons belangrik is: ek 

is ŉ pa of ŉ ma, ek is ŉ oupa of ŉ ouma, ek is Jacques se vrou of Nerina se 

dogter.   

 Of dalk sal ons antwoord in terme van iets waarin ons goed is of waarvan 

ons hou, ons passie: ek is ŉ musikant, ek is ŉ golfspeler, ek is ŉ stapper.   

 Ons kan selfs antwoord in terme van goed waarmee ons sukkel: ek is 

ongeduldig, ek is arm, ek is ŉ leuenaar, ek is alleen.   

 



Maar hoeveel van hierdie goed ís wie jy is?  Is enige van hierdie goed wie jy is?  Of 

is dit net die goed wat jy doen en die verhoudings waarin jy staan en die plek 

waar jy nou in jou lewe is?   

Dink weer – wie is jy?  Dis nie altyd ŉ lekker vraag nie, want hierdie vraag laat 

mens weerloos.  As jy vir ŉ oomblik wegbreek van al die dinge in jou lewe 

waarmee jy jouself definieer, wie is jy?  Dis ŉ belangrik vraag om te vra, want dit 

bepaal jou hele lewe.  As jy vir ŉ oomblik gestroop word van al jou besittings 

en dit waarmee jy jou dae volmaak en jy staan alleen, wie is jy?   

Waarin vind jy jou identiteit?  In die lysie van goed oor jouself wat jy nou net in jou 

kop opgenoem het?   

 Of in die Een wat jou geskape het, jou Vader?  Die Een wat alles om jou 

gemaak het, maar meer nog, wat jou gemaak het, presies soos jy is, hier waar 

jy nou vanoggend in die kerkgebou sit.  Presies soos wat jy is.  Met jou 

krulhare, en liefde vir diere, en vreemde gewoontes en jou passie vir die lewe.   

 Vind jy jou identiteit in die Een wat jou verlos het, Jesus Christus?  Die 

Een wat jou vrygemaak het van die stukkende wêreld en wat jou hoop gee te 

midde van die seerste seer wat jy in jou lewe ervaar.  Die Een wat vir jou die 

lewe gee, vandag al.   

 Vind jy jou identiteit in die Een wat in jou bly, die Heilige Gees?  Die Een 

wat by jou is waar jy is, wat jou troos en sterk maak wanneer dinge te veel 

raak, wat jou help om goed te dra wat te swaar is. 

 

Dis wie jy is.  Jou Pa se kind.  Jesus Christus se volgeling.  Iemand deur wie en 

in wie die Heilige Gees werk.  Dis nie iets wat jy kan laat gebeur deur wat jy doen 

nie.  Dis nie iets wat jy kan bereik nie.  Dis iets wat jy reeds is.  Jy moet dit net 

besef.  En dit gee vir jou die lewe.   

Om te besef wie jou gemaak het, hoe groot hierdie God van jou is.  Om te besef dat 

jy vry is, wat Christus vir jou gedoen het.  Om te besef dat jy nooit alleen is nie.  Om 

te besef wie jy reeds is, nou, vandag, gee vir jou die lewe.   



Dit maak jou vry, vry van die druk wat jy op jouself plaas.  Vry van die druk 

wat ander mense op jou plaas.  Vry van die dinge wat die lewe by jou steel.  

Vry van die dood.  

 

 

7. Kan nie anders nie 

As jy besef wie jy is, dan maak dit dat jy anders lewe.  Nie omdat iets verander het 

nie, nie omdat jy in die eerste plek gehoorsaam is aan God nie, maar omdat jy nie 

anders kan nie.  Dit vloei voort uit jou diepste wese.  Nie omdat jy moet nie, 

maar omdat jy nie anders kan nie, want dit is wie jy is.  

Wat jou hart van vol is loop jou mond van oor.  Dan kan jy mos nie anders as om 

woorde te praat wat mense se seer beter maak nie.  Of woorde wat mense 

aanmoedig nie.  Of woorde wat getuig van God se genade nie.  Dis verseker nie 

woorde vol leuens en wat mense mislei nie. 

Wat jou hart van vol is maak dat jy anders kyk.  Dan kan jy mos nie anders as 

om raak te sien as die persoon wat langs jou sit hartseer is nie.  Of dat die persoon 

by die werk hoop nodig het nie. 

Wat jou hart van vol is bepaal die rigting van jou voete.  Dan kan jy mos nie 

anders as om oor grense te gaan wat mense skei nie.  Of om te gaan waar mense 

jou nodig het nie. 

Om te lewe is om te weet wie jy is.  En dan kan jy tevrede wees en vergenoegd 

wees.  En dan sal al die aspekte van jou lewe, hoe jy lyk, die werk wat jy doen, die 

verhoudings in jou lewe en jou passies, genoeg wees. 

8. Geseënd is die wat dit besef 

Ek sluit af. 

In Matteus 5: 8 staan daar: 

(8) Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 



Daar is ŉ paar akademici wat oortuig is dat Jesus hierdie bekende woorde van 

Spreuke 4 goed geken het en dit in Sy saligsprekinge aanpas en uitbrei.  Jesus 

Gaan as’t ware bietjie verder.  Hy sê aan sy gehoor, die mense wat daar om hom 

saamdrom, dat hulle nie net versigtig moet wees met wat in hulle hart of wese 

aangaan nie, nee, hulle moet selfs rein wees.  Dit wil sê hulle moet rein wees in 

wese, identiteit, in wie hulle is.  Hulle kern moet skoon wees. 

Of anders gestel, hulle moet nie toelaat dat hulle identiteit in God, besoedel of 

vervuil word nie.  Hulle, as God se kinders, moet nie toelaat dat hulle identiteit in 

God vernietig word deur enige eksterne invloede nie.   

Daarna gaan Jesus selfs nog verder in Sy herinterpretasie van Spreuke 4.  Spreuke 

4 sê dat dit lewe beteken vir die gene wat agslaan op sy woorde.  Jesus stel, dat jy 

nie net die lewe sal hê nie, maar dat jou geestesoë in ŉ sekere sin sal oopgaan en 

dat jy God sal sien. 

Waar sien ons die Here, ons Vader? 

 Slaan ons die woord van God oop en ons lees van Jesus, sien ons die Here.   

 Kyk ons na die natuur en al sy mooi dinge, dan sien ons die Here.   

 Kyk ek en jy na ons medemens en die liefde en vergifnis wat daar is, dan sien 

ons die Here.   

 Sit ons in die kerk en loof en prys ons God, dan sien ons die Here.   

 En wanneer ons in die spieël kyk, kyk nie net ons na ons self terug nie.  Nee, 

die Heilige Gees kyk ook na ons terug.   

 En aan die einde van ons lewe, aan die einde van die tyd, sal ons voor die 

troon van die Here kniel. 

Mag ons hart rein wees, mag ons seker wees van wie ons in die Here is – sy 

kinders – en mag ons God is alles en almal sien. 

Amen 

 


