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VOORTDURENDE WANDELING IN OORWINNING IS MOONTLIK! 
 

Is jy ernstig daaroor om te groei in die Here Jesus Christus? 
Is gedagtes en gevoelens struikelblokke vir jou vooruitgang? 
Kom ou gevoelens terug om jou te pla nadat jy bevryding ontvang het deur 
die Sielesorg Skool, asook van jou bloedlyn? 
In hierdie studie sal ons kyk na die wortels van ons sondige natuur;  baie 
belangrike lesse leer aangaande die manier waarop die Here genees en die 
noodsaaklikheid om oorlog te voer om voortgaande gewoontes en 
gevoelens te oorkom, en hoekom dit nodig is om nuwe denkpatrone en 
gevoelens te bou. 
 
 

INHOUD 
 

Inleiding:  Vestings        3   
 
Les 1:    Reken af met die wortels      7 
 
Les 2:    Diepte van die stryd       13 
 
Les 3:    Ontwikkel verstandelike dissipline    20 
 
Les 4:    Diep Groewe        22 
 
Les 5:    Herstel die funksies van die verstand en die hart  38 



 3 

 INLEIDING 
 
 

                      VESTINGS 
 

 
Die belangrikste poging van Satan is om die verstand van 

manne en vroue gevange te neem, en dus ook hulle siele.  
Die verstand is die sterk vesting van die siel.  
 
Onder die salwing van die Heilige Gees, heers die 
verstand oor ons hart en gee rigting aan ons lewens.  Satan weet as hy 

beheer kan kry oor die manier waarop ons dink, kan hy ook sy 
heerskappy oor elke ander area van ons lewens uitbrei. 

 
 

Spr. 23:7  “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy.” 
 

Satan wil nie net ons bewussyn beheer nie, maar ook ons motiewe en 
gedagtes in ons onderbewussyn.   
 

II Kor. 10:3-5  “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 
volgens die vlees nie;  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, 
maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne 
verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en 
elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.” 

 
‘n Vesting/fort was ‘n ommuurde stad met toegang tot hulle eie 
watervoorraad en baie bergplek vir voedsel.  Beleg oorlogvoering is 
gebruik om hierdie vesting aan te val.  Hulle het slote om die stad gegrawe, 
groot rekke gebruik om rotse teen die mure te skiet, vuurbomme oor die 
mure gegooi, ens.   
 
Paulus gebruik hierdie kennis om die aanval wat teen die vestings in die 
verstand nodig is, te beskryf.  Ons kan elke vesting vernietig omdat ons 
wapens ewig en onoorwinlik is. 
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INDIVIDUELE VERSTANDELIKE VESTINGS 

 
‘n Vesting is ‘n manier van dink en voel wat ‘n lewe van sy eie binne-in 
ons ontwikkel het.  Ons is geskape na die beeld van God, met ‘n vrye wil.  
Wat ookal ons binne-in onsself skep, het dus ‘n lewe en wil van sy eie. 
 
Voorbeeld:  As ons ‘n gewoonte van humeurigheid ontwikkel, of 
jaloesie, of alkolisme, vorm daardie gewoonte ‘n lewe van sy eie 
binne-in ons en dit wil nie sterf nie. 
 
‘n Eenvoudige besluit om dit nie weer te doen nie, sal dit nie 
laat sterf nie.  Volgende keer as die “regte” omstandighede 
voorkom, mag die gewoonte oorneem en nog steeds in beheer 
wees. 
 
‘n Individuele vesting is meer as ‘n gewoonte:  Dit is ‘n sentrum van 
vleeslike beheer binne-in ons wat ons gewoontes gebruik om beheer oor 
ons te behou. 
 
Hierdie vestings is vestings van gedagtes en emosies, omring deur die 
“nasie” van selfsug, wat die kern van ons almal is.   
 
Die funksie van ‘n vesting is om rookskerms op te rig sodat dinge soos 
preke, lering en berading nie ons innerlike mens kan binnedring met die 
waarheid en sodoende berou en vryheid bring nie. 
 
‘n Vesting bewaak die valshede/leuens wat ons gevange hou aan die self 
en die vlees. 
 
Dit keer nie alleen buitestaanders weg nie, maar verhoed ons geesmens en 
vernuwe verstande om ons eie bedrog raak te sien. 
 
Vestings veroorsaak ‘n tonnelvisie en voorkom dat ons dít sien wat ‘n 
gesonde verstand jou sal sê, verkeerd is.  Hulle veroorsaak innerlike 
gevangenskap van misleiding en ellende.   
 
Die kern van elke vesting bestaan uit leuens. 
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Voorbeeld:  ‘n Jong meisie wat seksueel gemolesteer word - die leuens 
wat die mure van die vesting word:  “Ek is skuldig.  Ek is ‘n slet - ek was 
nog altyd een en sal ook altyd een wees.  Ek is net goed om deur mans 
gebruik te word.  Ek is lelik.  Niemand ken my regtig nie - niemand gee 
regtig om nie.  Niemand wil my hê nie.” 
 
As waarhede een van daardie mure van misleiding bedreig, versterk die 
beheersentrum binne-in die vesting gou-gou die swak plek met meer leuens 
en valse gevoelens om sodoende die bietjie waarheid wat moontlik die 
muur kon breek en die persoon kon bevry, teen te werk. 
 
Die funksie van ‘n individuele verstandelike vesting is om die persoon 
daarvan te weerhou om effektief te dink, om ‘n gevoel van berou te hê, of 
om op só ‘n manier te bid dat een van die vestings van die beheersentrum 
van die vleesmens binne-in die persoon, oorwin word. 
 
‘n Vesting is soos ‘n pitsweer op die brein.  Dit het ‘n siek kern wat omring 
word deur etter van verwronge gevoelens en gedagtes.  Dit stuur pyn en 
siekte regdeur die liggaam van persoonlikheid en karakter.  Die Vader se 
liefde is nodig soos ‘n trekpleister en die drukking van waarheid en vergifnis 
is nodig om die kern te verwyder.  As die beheersentrum verbreek of 
uitgepers is, kan sy leuens een vir een uitmekaar gehaal en aan die kruis 
van Jesus Christus vasgenael word.  So word die “etter” uitgepers en vind 
herstel van die liggaam plaas. 
 
Vrees is die primêre wapen van vestings.  Ons is bang om 
te laat gaan en op die goedheid van God te vertrou. 
 

I Joh. 4:18  “Die volmaakte liefde dryf die vrees 
buite.” 

 
Liefde begin die stryd teen vestings. 
Liefde stel ons in staat om die waarheid te sien. 
Liefde gooi waarheid bo-oor die mure van 
selfbedrog. 
Liefde laat ons berou kry. 
 
Dit is maklik om te sien hoedat demone vestings 
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gebruik.  Hulle vestig en behou beheer. 
 
Om persone vry te maak is dit nie genoeg om net die sterkman te bind en 
uit te dryf nie.  Die mag van die vesting moet verbreek word voordat sy huis 
geplunder kan word. 
 
Jy kan onderskei as ‘n vesting uiteindelik sy greep verloor.  Skielik begin die 
persoon verhelder.  Sy verstand begin vir die eerste keer die waarhede 
verstaan wat jy vir die soveelste keer aan hom verduidelik het.  Hy begin 
om self dinge akkuraat te sien.  Hy help jou om waarhede binne-in homself 
te ontdek eerder as om rookskerms en blokkades op te rig.  Sy gesig is 
weer vol verwagting.  Sy geloof is weer aangevuur. 
 
Hy mag jou weer van voor af teëgaan as jy begin om die volgende vesting 
aan te vat, maar in hierdie area het hy nou vryheid. 
 
 

TEENAANVALLE 
 

Vestings en sterkmanne voer teenaanvalle uit.  Ons moet dus nie die stryd 
gewonne gee voordat daar nie genoeg tyd vir genesing gegee is nie. 
Hierdie mense moet omring word deur die familie van God met ‘n vesting 
van liefde en gebed. 
 
Familielede, of soms self kerkfamilies, besit die einste vestings wat weer 
die persoon kan terugwerp in sy eie vesting waarvan hy nou net ontsnap 
het.  Ons moet dus die nagevolge van die genesing baie mooi oppas. 
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LES 1:  AFREKENING MET DIE WORTELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLD LIFE 

BAD FRUIT 

REBELLION 

HATE 

BLOODLINE 
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REJECTION 

BITTERNESS 
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OLD ROOTS 
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Let op:  Die boom was dood.  Die ou maniere van optrede en gevoelens 
het waarlik gesterf.  Maar hulle wortels is daar gelos, in die grond van ons 
lewens, ten volle daartoe in staat om “op te spring” en weer moeilikheid te 
veroorsaak. 
 

NEW LIFE 

GOOD FRUIT 

OLD ROOTS DRY UP 

MAIN ROOT  
ANCHORED ON 

JESUS CHRIST 

THE ROCK 

SIDE BRANCHES 
OF NEW LIFE OLD ROOT 

SYSTEM 

OLD LIFE 

OLD ROOTS 
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Heb. 12:15  “En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie;  
dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur 
besoedel word nie.” 

 
Hoekom?  Hoekom het Hy hulle nie eens en vir altyd uitgeruk en daarmee 
klaargekry nie?  Omdat God in Sy wysheid geweet het dat ons gedwing 
moet word om naby Hom te bly in ons toewyding.  As Hy ons problematiese 
natuur geheel en al verwyder en dit met iets Christeliks vervang, sal ons 
vertroue in onsself wees.  Ons sal spoediglik voor die groter sonde van trots 
swig.  En ons sal gou in onafhanklikheid van Hom wegdryf en dink:  “Ek kan 
dit self doen.” 
 
Deurdat Hy ons ou beproefde manier ongeskonde binne ons los, dood 
maar teenwoordig, installeer Hy ‘n outomatiese termometer van ons afstand 
van Sy vuur van liefde. 
 
Die oomblik as ons wegstap van ons stilwees met Hom en aanbidding met 
ander, begin ons ou natuur herleef en word ons teruggedryf op ons knieë in 
gebed.  God los dus ons sondige natuur ongeskonde binne ons wortels. 
 
Vraag:  Na bevryding en innerlike genesing, wat is dan 
bereik deur al daardie sielsoeke en gebed? 

 
Voordat ons ons ou natuur in die oë kyk en aan die kruishout vasnael, besit 
dit ons.  Ons tree impulsief op en somtyds ook uit gewoonte, geblinddoek 
deur magte binne-in ons waarvan ons min of glad nie bewus is nie - en ons 
het geen krag om dit waarvan ons bewus is, te oorkom nie! 
 
Wanneer ons berou het, vergifnis ontvang het en daardie aspek van ons 
sondige natuur as dood aan die kruis beskou, kan dít ons nie langer beheer 
nie. 
 
Ons word nie langer gedwing na die verkeerde besluit en aksies nie.  Ons 
is vry - so lank as wat ons nederig afhanklik van Hom aan die voet van Sy 
kruis bly. 
 
Ons verandering is eenvoudig in ons nuutgevonde vryheid om die weg van 
Christus te kies, en die krag deur Sy Heilige Gees om dit te leef.   
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Onthou:  Dit is nie iets wat nou in ons vasgemessel is nie.  Dit vereis nog 
steeds persoonlike dissipline en keuses. 
 

Rom. 12:1, 2  “Ek vermaan julle kan, broeders, by die ontferminge van 
God, dat julle julle liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God 
welgevallige offer - dit is julle redelike godsdiens.  En word nie aan hierdie 
wêreld gelykvorming nie, maar word verander deur die vernuwing van julle 
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en 
volmaakte wil van God is.” 

 
Die verstand is soos ‘n rekenaar.  As ‘n gedagtegang 
vasgelê is, handhaaf dit ‘n soort traagheid, ‘n gewoonte 
waaruit dit nooit kom nie, behalwe as dit met geweld 
van die baan afgeruk of uitgeforseer word. 

 
Deur baie jare van berading het ons gesien 
dat dit eerder die gewoonteweë van die verstand, as enigiets 
anders is, wat die vrug van berading beroof.   
 
Dit is nie genoeg om lang vergete sondes in die Bloed te 
was nie;  nie genoeg om die kruis toe te pas op 
gewoontepatrone van optrede nie.  Die verstand moet 
leer om op nuwe maniere te dink.   
 
Gewoontepatrone van gedagtes moet oorkom word voordat 
die nuwe weg van Christus gebou kan word. 
 

Rom. 8:5-8  “Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat 
geestelik is, geestelike dinge.  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar 
wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, 
vyandskap teen God is;  want dit onderwerp hom nie aan die wet van God 
nie, want dit kan ook nie.  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag 
nie.” 
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Efe. 4:17-23  “Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet 
wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle 
gemoed nie - mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van 
die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding 
van hulle hart;  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die 
ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.  Maar 
julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van Hom gehoor 
het en in Hom onderrrig is soos die waarheid is in Jesus:  dat julle, wat die 
vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die 
begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet 
word in die gees van julle gemoed...” 

 
Elke Christen moet werk aan ‘n tweevoudige probleem in sy verstand. 
 
Eerstens, moet hy die geoefende weë van gedagtes, wat hy dalk nooit 
besef het bindinge is nie, ontwortel en vernietig.  Sonder hulp kan hy dit nie 
doen nie. 
 
Tweedens, moet hy ‘n nuwe wortelstelsel in die Gees soek, in die verstand 
van Christus. 
 

I Kor. 2:16(b)  “Maar ons het die sin (verstand) van Christus.” 

  
Dit is ‘n feit MAAR die vleeslike verstand gee nie maklik sy heerskappy op 
nie. 
Ons moet die ou gedagtepatrone laat gaan en leer om ons wortels in Jesus 
te anker;  en maniere bou waardeur Sy verstand al die kanale van ons 
gedagteprosesse kan vul. 
 
Dit is nie ‘n maklike taak om al ons gedagtes na die Woord van God te 
omskep nie.  Dit behels beide uiterlike en innerlike oorlogsvoering. 
 
Vroeg in ons lewens het ons die plig aan die verstand opgedra om ons 
optredes en weë te bewaak en in stand te hou.  Noudat ons wedergebore is 
en die Heilige Gees genooi het om ons te beheer, wil ons vleeslike verstand 
nie gewilliglik van Sy beheer afstand doen nie. 
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Die ware kwessie van die doping van die Heilige Gees is nie die gawes wat 
ons ontvang nie en ook nie die vrugte wat ons kan voortbring nie - die 
belangrike punt is:  wie is in beheer?  Die stryd gaan om hoofskap. 
 
Ons vleeslike verstand is dikwels die laaste vyand om binne-in ons te sterf - 
ons sogenaamde selfbeheersing, ons vleeslike verstand se oorheersing oor 
alles wat ons dink en doen.  
Trots oor ons intellek slaag daarin om die vleeslike verstand as koning van 
ons lewens te her-installeer. 
 
(Dit is betekenisvol dat Jesus op Golgota gekruisig is, “die kopbeen”, die 
woning van die verstand, die eerste en laaste woonplek van sonde in die 
mens.) 
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LES 2:  DIE DIEPTE VAN DIE STRYD 
 
Min mense het al die diepte van die stryd verstaan om die bewuste 
verstand te vernuwe.  Dit is nie slegs ‘n saak van “besluit om die manier 
waarop ek dink, te verander” nie.   
 
Ons gedagtes besit diep groewe - lang geoefende 
maniere van gedagtepatrone wat nie maklik oorwin 
word nie. 

 
Die eerste les wat geleer moet word by die vernuwing van die 
verstand, is om nie die ou vleeslike gevoelens en gedagtes te glo as 
hulle terugkom nadat daar gebid is vir genesing nie.   
 
Ou afgestorwe gevoelens en gedagtes gaan terugkom.  Indien ons glo dat 
hierdie gedagtes en gevoelens is wat ons werklik voel of dink, gaan ons 
weer ons ou probleme terugkry – omdat ons weer laat herlewe het dit wat 
dood was, en dit weer mag in ons lewens gegee het. 
 
Die doel hieragter optrede is die begeerte van die ou self om weer beheer 
oor jou te kry. 
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I Kor. 13:11 “Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos 
‘n kind, geredeneer soos ‘n kind;  maar noudat ek ‘n man is, het ek die 
dinge van ‘n kind afgelê.” 

 
Ons geoefende maniere van gedagtes en gevoelens wat opstaan nadat dit 
aan die kruis vasgenael is, is presies dít:  die maniere waarop ons eers as 
kinders gedink en geredeneer het.  Onder druk, neig ons om terug te val op 
die bekende maniere van die verlede.  Ons het ons ou vlees, ons ou self, 
weer in beheer geplaas - selfs al beteken dit om buite beheer van ons 
emosies en gedagtes te wees! 
 
Die dissipline wat elke wedergebore Christen moet aanleer, is hoe om te 
herken wanneer hy die ou gewoontepatroon weer laat opstaan, en dit dan 
weer rustig aan die kruis vas te nael.  Ons kruisig opnuut, daagliks, die 
kinderagtige gedagtes en gevoelens wat deur ons ou vleeslike natuur 
gebruik wil word om die troon in ons lewens te herwin. 
 
Ons is geskape na die beeld van God. 
God is vry. 
Ons het ‘n vrye wil en ‘n lewe van ons eie. 
Dieselfde is waar van wat ons ookal in ons eie natuur skep.  Ons “self” het 
‘n lewe van sy eie.  Ons emosies het ‘n lewe van hul eie.  So ook het ons 
vleeslike verstand ‘n lewe van sy eie. 
 
Ons gevoelens en gedagtes wil nie sterf en hulle beheer oor ons 
verloor nie.  Ons vleeslike verstand weier om te gaan lê en sy greep oor 
ons te los net omdat ons die Heilige Gees genooi het om beheer oor ons te 
neem. 
 

Rom. 8:7  “...omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is;  want dit 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.” 

 
Hierdie vers wys duidelik daarop dat ons verstand ‘n lewe van sy eie het - ‘n 
lewe wat ‘n wil, begeerte en voorneme omvat. 
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ONTTRONING VAN DIE VLEESLIKE VERSTAND 
 

Die onttroning van die vleeslike verstand se heerskappy begin wanneer 
ons die Here Jesus Christus as Heer en Verlosser ontvang, wanneer ons 
die Woord van God lees, bid, waarhede ontvang as ons gekonfronteer 
word, andere bedien, vaste denke in Christus kies,ens. 
 
Ons vleeslike verstand veg terug:  “Dis nie logies om dit 
te glo nie.  Jy maak nie sin nie.”   
 
Ons verstand vereis intellektuele integriteit, ‘n 
waterdigte sisteem met geen openinge, geen 
teenstrydighede nie.  Dit wil verhoed dat die Heilige Gees as heerser van 
ons hart en verstand bekroon word. 
 
Voorbeeld:  Die gawe van hemelse tale.   
 
Daar is niks wat die vleeslike verstand so verdring en in verleentheid bring, 
soos woorde wat geuiter word sonder dat ons dit kan verstaan of beheer 
nie!  
 
Het jy nog nie opgelet nie, dat dit gewoonlik die mees logiese en 
rasionalistiese mense is wat verklaar dat hulle maar baie min nut sien in die 
gebruik van die gawe van tale?  “O, ek dink dit mag dalk van waarde wees 
vir sommige mense, maar ek kon nog nooit eintlik die nut daarvan insien 
nie.”  “Ek sou eerder die gawe van kennis of wysheid verkies.”  Hierdie 
persoon het al een of twee keer in tale gespreek om te bewys dat hy die 
doping met die Gees ontvang het, maar het dit sedertdien nie weer gebruik 
nie. 
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Van ons kinderjare af, het ons die bewuste, vleeslike verstand aangestel 
oor die beheer van ons vleesmens om ons begeertes te rasionaliseer, 
ons gevoelens te beskerm, ons gedagtes te dink en ons voetstappe te 
beplan.  Dit is ons gebrek aan vertroue in God wat ons vleeslike verstand 
gebruik om sy heerskappy te behou.  Ons is bang dat as ons laat gaan en 
op die Here vertrou, die Heilige Gees nie regtig sal oorneem nie en dat ons 
amok sal maak en onsself in die verleentheid sal bring. 
 
As ons ouers (wat God in ons kindergemoedere verteenwoordig) nie daarin 
slaag om die paslike dissipline toe te pas om ons uitgelate emosies in te 
perk nie, is ons as volwassenes nog meer onbewustelik seker daarvan dat 
God nie daar vir ons sal wees as ons die beheer van onsself aan Sy Heilige 
Gees oorgee nie. 
 
Omdat die gesinstrukture al meer en meer ontbind, vind mense dit al hoe 
moeiliker om op God te vertrou en Hom toe te laat om hulle lewens te 
bestuur. 
 
Stappe in die onttroning van die Vleeslike Verstand: 
 

1. Verkry ‘n gesonde respek vir die intelligensie van die vleeslike 
verstand en ‘n heilige vrees vir sy vermoëns om ons keer op keer te 
verlei. 

 
2. Gebed en Dissipline.  Is dit hoe Jesus sou dink?  Is dit wat Jesus sou 

voel?  Is dit wat Jesus sou doen? 
 

3. Volgehoue, liefdevolle konfrontasies van broers en susters wat ons té 
lief het om ons te laat wegkom met ons geoefende misleidings.  Die 
vleeslike verstand beveg eerlikheid, kwesbaarheid, openheid en 
samewerking, net soveel as wat dit gebed beveg.  “Moenie so openlik 
wees nie, die risiko is te groot”.  Wie ookal werklik die Gedagtes van 
Christus wil hê, moet die prys van samewerking betaal.  Die prys is 
die pyn en vrees vir openheid, veral omdat mense foute maak, en 
soms bedoel om seer te maak.  Die prys is ook die nederigheid 
daarvan om deur ander gevorm te word. 

 
 

DIE MOEILIKSTE DING VIR CHRISTENE OM AAN TE LEER. 
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Ons gevoelens en gedagtes het so ‘n lewe van hul eie binne-in ons, dat 
hulle geheel en al by magte is om te wag tot op die regte oomblik om weer 
op te vlam sodat ons hulle dan weer sal aanvaar en aanneem.  
MOENIE BEVREES WEES DAT JY NA ALLES NIE GENEES IS NIE! 
 
Baie Christene is nooit geleer van die aanhoudende stryd om hulle eie 
gedagtes en gevoelens te beteuel nie.   
Dus ploeter hulle terug in hulle antieke probleme en dan beskuldig en 
verskree hulle die duiwel.  Hy sal enige houvas wat ons hom gee gebruik, 
maar hy is nie die primêre probleem nie.  Ons tekort aan begrip en 
dissipline vernietig ons in hierdie gevalle. 
 
Die oplossing is maklik.  Moenie sukkel met ou gedagtes en ou gevoelens 
wat weer van voor af herleef nie.  Sê aan jouself:  “Dit is nie regtig wat ek 
voel of dink nie.  Ek gaan dit geen mag gee nie.  Ek kies (watter nuwe 
gevoelens en gedagtes ookal van toepassing in Christus is.)  Dis wie ek 
regtig is.  Ek sal hierdie gevoelens en gedagtes ignoreer totdat hulle 
weggaan.  Vader, ek kies U weg en ek verbied hierdie ou dinge in my 
hart en verstand.” 
Jy hoef nie op hulle te reageer net omdat hulle in jou verstand of hart 
gekom  het nie.  Hulle het geen egte lewe nie - slegs as jy dit aan hulle 
gee.  Rus, en geniet jou nuwe lewe in Christus! 
 
Onthou:  Ons kan nie dít, wat ons nog nie effektief aan die kruis vasgenael 
het, slegs ignoreer asof dit nie bestaan nie.  Dit wat ons voel of dink wat 
Jesus nie behaag nie, is ‘n teken aan ons dat ons daardie ding moet 
opspoor tot in die wortels en dit aan die kruis laat sterf. 
 
Maar, as ons alreeds ‘n ou wyse aan die kruis 
vasgeworstel het en dit verskyn weer, is dit niks 
anders as die ou self wat probeer om die 
heerskappy binne-in ons oor te neem nie. 
 
Die manier waarop die Vader genees, verseker dat ou 
gevoelens en gedagtes weer en weer sal verskyn soos ons in 
Hom groei! 
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Wanneer die Vader ons siel genees, maak Hy nie heel soos ‘n mens ‘n 
masjien sal regmaak sodat dit weer sal loop nie. 
 

Ps 23:3  “Hy verkwik my siel.” 

 
Alle Christelike “herstel” word vooraf gegaan deur die Kruis. 
 
Genesing + Vernuwing  =  Kruisiging + Wedergeboorte (nie heelmaak nie) 
 
Ons vleeslike verstand kan nie aangepas of oorgeleer word nie - dit kan net 
dood  gemaak word! 
 
Ons moet ons vleeslike verstand as ons vyand sien, nie as ons vriend 
nie.  Ons moet ‘n gesonde respek vir sy bekwaamheid kry, en ‘n heilige 
vrees vir sy vermoë om ons keer op keer te verlei. 
 
Beweeg nader aan Jesus, smeek om berou en verandering. 
Sielesorgskool maak ons daarvan bewus dat ons ‘n gebrek aan kennis het 
oor hoe dinge in die Gees werk. 
 
Ons moet nou versigtig wees om nie vol hoogmoed en selfvertroue te word 
in ons kennis nie.  “Ek het op die harde manier geleer.  Noudat ek myself 
ken, sal ek dit nooit weer doen nie.”  KENNIS KAN JOU NIE BESKERM 
NIE!  Die Drie-eenheid is nie “Vader, Seun en Kennis” nie.  Dit is slegs die 
Heilige Gees wat ons sal help om in geregtigheid in Hom te bly wandel. 
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GEBED: 
 
“Vader, ek wil nie my verstand hê nie.  Ek wil U verstand hê.  Ek glo 
dat ek U verstand en gevoelens in my het.  Laat U verstand lewe en al 
my gedagtes en gevoelens beheer.  Ek wil nie my kennis of enige 
ander humanistiese kennis hê nie.  Ek wil U waarheid hê. 
 
Reinig my verstand volgens U Woord. 
 
Neem my op ‘n nimmer eindigende Emmaus-wandeling, en breek U 
Woord daagliks vir my oop om alles wat ek van die wêreld geleer het, 
omver te werp en te vervang. 
 
Laat my verstand sterf aan al die kennis en gedagtepatrone en wyses 
waarop ek my gevoelens beheer, aan al die wyses waarop ek geleer 
het om te dink en te voel in die wêreld.  
 
Here, ek dank U vir die skerp verstand van U my gegee het.  Ek dank U 
vir al sy inspannings om kennis bymekaar te maak.  Maar nou Here, 
oordryf dit sy taak en doen te veel.  Maak my verstand stil, Here!  Maak 
dit stil.  Neem dit uit die middelpunt, sodat die Heilige Gees dit deur 
my gees kan beheer.  Draai my verstand sagter vir ‘n rukkie, Here.  Dit 
sal nie krag verloor nie.  Dit sal nie dom of dwaas word nie.  Na ‘n 
rukkie sal dit meer krag as vantevore besit, maar dan sal dit slegs 
deur U gedagtes beheer word, en nie deur myne nie.  Dit sal in U diens 
wees, beheer word deur U, en nie langer die meester wees nie, maar 
die slaaf.” 
 
AMEN! 
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LES 3:  DIE ONTWIKKELING VAN VERSTANDELIKE DISSIPLINE 
 
Dit is ons “tradisies wat die Woord van God kragteloos maak”  
(Matt. 15:2-6;  Mark. 7:5-13). 
 
Ons almal het talle tradisionele gedagtepatrone wat ons glo Christelik is, 
maar wat baie keer nie so is nie.  
 
Die Christelike lewe is nie ‘n saak van gevoel nie.  Dit is ‘n saak van 
voortdurende keuses van milli-sekonde beslissings binne die spanninge 
van lewensomstandighede. 
 
Om in Christus te bly, vereis oomblik-vir-oomblik keuses om volgens Sy 
Woord en Sy voorbeeld te leef.   
 
Die dissipline om positief, soos Christus, te leef, bring ons op ons knieë en 
laat ons vinniger aan onsself sterf as enigiets anders wat ons nog ooit 
probeer het. 
 
 
GEBED: 
 
“Ek sal nie dink wat U nie sou dink nie, Here Jesus.   
Ek sal nie toelaat dat ek gevoelens ervaar wat U nie in U emosies sou 
toelaat nie. 
Ek sal nie doen wat U nie sou doen nie.” 
                                                                             
AMEN 
 
 
Ons verstande sal nie meer ons vyande wees as ons dit in Christus 
dissiplineer en as ons dit goeie kanale gee om in te vloei nie.   
 
As ons nie die prys betaal om so ‘n dissipline in ons gebedslewe in te bou 
nie, kan ons nie die vleeslike beheer van ons verstand oorwin nie. 
 
Daar is geen kits heiliges nie. 
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Daar kan geen plaasvervangers vir ons eie pogings wees nie, ongeag van 
hoeveel die Here ons vrywilliglik deur Sy genade gee.  Hy het die prys 
betaal, eens en vir altyd.  Maar in Sy wysheid los Hy ‘n paar areas vir ons 
om saam met Hom te oorwin, in Hom.  En dit is één van daardie areas 
waarin Hy nie alles vir ons sal doen met geen ooreenstemmende dissipline 
en poging van ons kant af nie. 
 
Sommige Christene bly onvolwasse.  Daar is van hulle wat die dissipline 
van flitsgebede weier;  wat weier om deur die ononderbroke daaglikse 
gewoonte elke gevoel en gedagte en optrede aan die voorbeeld van 
Jesus te toets. 
 
Christene moet oefen om “te bid sonder ophou” totdat hulle nie langer 
hulself daaraan hoef te herinner nie; hulle al dit dan bloot outomaties doen. 
 
Hoe meer ons leer om te konsentreer om te bid, hoe meer 
verswak ons die houvas van ons vleeslike verstand. 
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LES 4: DIEP GROEWE 
 

Daar is twee soorte. 
 
1. Gedagtepatrone: Hulle is bane in ons verstande wat nie ingeoefen is 

nie.  Hulle is ook nie uit ondervinding gekies nie, maar wat deel van 
ons is, oorgeërf,  bloot omdat ons afstammelinge van Adam en Eva 
is. 

 
2. Ons bou bepaalde maniere van dink in ons wese in 

vanaf kleintyd en vroeë kinderjare - so diep dat ons 
miskien nie eens bewus is van hul bestaan nie 
hoewel hulle ons elke dag lei en kan vasvang. 

 
3.    Daar is ook kombinasies van beide oorgeërfde en 

ontwikkelde groewe. 
 
Diep verstandelike groewe bestaan in almal van ons, wedergebore of nie. 
Al te dikwels dien hulle as kanale vir strome van vleeslike hartstog wat 
amper ongehinderd oorloop in oorheersing en beheer. 
 
Diep groewe is ook dikwels die verstandelike vorm van diep wortels binne-
in ons. 
 
Definisie:  Wortels is toegepaste, versteekte maniere waarop versorging 
en vervulling gedrink word by God, by ander, self en die natuur.  Hulle is 
-    gewoonte-maniere om te ontvang 
-    sisteme om te kry, nie om te gee nie 
-    maniere wat ons innerlike wese ontwikkel het om alles wat dit nodig                                
     mag hê vir oorlewing en welsyn, te verkry. 
 
Wortels word op dieselfde maniere versteek as wat ons as klein kindertjies 
maniere bou om te loop en te praat totdat hulle outomatiese sisteme word 
wat geen voortdurende en bewuste poging benodig nie. 
 
Hierdie strukture is so lank gelede vasgelê dat ons al vergeet het of glad nie 
weet dat ons hulle aangeleer het nie.  Dus is ons toegepaste gebruik ook 
vir ons verborge.  Slegs wanneer dit aan ander geopenbaar word, sien 
ons dat ons maniere nie altyd dieselfde as al die ander s’n is nie.   
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Wortels is wyses waarop ons oor die grense van onsself by ander “drink” 
wat ons nodig het - toegeneentheid, aanvaarding, liefde, goedkeuring, 
omhelsing, ens., of, ongelukkig voed ons ook op verwerping, afwysiging, 
kritiek, bitterheid, afsydigheid, ens. 
 
Ondervinding met ouers, broers, susters en ander, sal beide die 
wortelstelsel wat ons oorgeërf het en dìe wat ons self geskep het, bevestig, 
onvèrwerp of opbou.   
Teen die tyd dat ons ses jaar oud is, is albei soorte wortels stewig gevestig. 
Vanaf daardie ouderdom, tot omtrent twaalf jaar is ons besig om die sterk 
stam van karakter te bou en te vestig waaraan die takke en blare van ons 
persoonlikheid afhanklik is vir die res van ons lewens.  Diep wortels setel in 
die hart. 
 
 
 
 
 

 

 
 

OORGEëRFDE WORTELS 
 

Wortelstelsels wat ons van Adam en Eva oorgeërf het, is algemeen by 
almal; niemand het dit vrygespring nie.  Ons deel almal gelyk in 
oorspronklike sonde.  Niemand het ‘n unieke porsie ontvang nie.  Wat ons 
met die oorgeërfde wortels doen, is uniek. 
 
Wortels en diep groewe in almal van ons is stewig gevestig en volhard 
hardkoppig in hul funksionering op die wyse waarop ons hulle aanvanklik 
geërf het of self geskep het. 
 
 
 

 
Mat. 15:18  “18Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en 
dit is dié wat die mens onrein maak.” 
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Voorbeeld:  As ons wortels eers geleer het om verwerping, haat, kritiek, 
ens. uit te soek en daarop te voed, ten spyte dat baie liefde en 
bemoediging, toegeneentheid en aanvaarding beskikbaar is, sal ons 
wortelstelsels nog steeds dìt uitsoek wat ellende en die dood voortbring, in 
plaas van die lewe. 
 
Soos in die geval van groewe, is dit ook in die hart wat 
ons wortels groei - en veroorsaak dat ons verkeerde 
keuses maak. 
 
Die liggaam sal bv. koolstofmonoksied vinniger 
opneem as suurstof.  Net so sal ons wortels, as dit 
eers geleer het om te soek na en te teer op 
verwerping, haat, kritiek, ens.,  alhoewel ‘n oorvloed 
liefde en aanmoediging, toegeneentheid en 
goedkeuring beskikbaar is, uitsoek dit wat mismoedigheid en dood i.p.v. 
lewe bring.  Ons kies onbewustelik dood i.p.v. lewe.  On kies onbewustelik 
dood en meng dood so met lewe, dat ons emosioneel kreupel bly. 
 
Heb. 3:12  “12Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van 
julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God 
afvallig word nie.” 
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WAAR DIT ALLES BEGIN HET 
 
 

1.  ADAM EN EVA HET NIE BEHOORLIK GEKOMMUNIKEER NIE 
 
Sy het na die slang geluister en Adam het stilgebly.  Uit daardie gebrek van 
samehorigheid en aandag aan mekaar, spruit die eerste van ons 
oorgeërfde diep wortels en groewe. 
 
Waarskynlik is die mees algemene probleem wat beraders ondervind 
tydens huweliksberading, is dat die paartjies nie behoorlik kommunikeer 
nie. 
 
Elke daad van Adam en Eva is so diep en stewig in ons natuurlike wortels 
en groewe gevestig dat slegs die kruis van Christus hulle kan oorwin en ons 
in staat stel om te verander!   
 
Dit is hoe die oorspronklike sonde ons nog steeds kan affekteer deur 
neigings en hardkoppige handelinge wat in ons ou natuur onbeweeglik 
vasgevang is en wat nog steeds ‘n invloed op ons uitoefen lank nadat ons 
by die Here uitgekom het totdat ons hulle aan die Kruis vasnael. 
 
Van daardie tyd af moet elke huwelikspaartjie teen die groewe van hulle 
vleesmens stry om die kommunikasielyne oop en vloeiend te hou. 
 
 
2.  EVA HET TOT GOD SE BEVEL BYGEVOEG 
 

Gen. 3:2,3   “.........Julle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie, anders 
sal julle sterwe.”   

 
Hierdie oortreding het instinktief deel van ons lewens geword, ‘n diep groef 
van gedagtepartoon in ons almal. 
 
Hoe gereeld voeg ons nie by God se bevele nie? 
Voorbeeld:  dragskodes, grimering, haarstyle, ens.   
Gehoorsaamheid aan God se Wet behoort altyd verkwikkend te wees. 
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Ps. 19:8-9a  “8Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die 
getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. 
9Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart;”  
 

GEBED: 
 
Here, bring ‘n einde aan my geoefende, versteekte maniere waarop ek 
U Wet gelees het.  Bring die sterwe van my verstand aan die Kruis – 
daardie verstand wat ek van Adam en Eva oorgeërf het, en vernuwe in 
my die Gedagtes van Christus, sodat ek kan sien soos Hy gesien het, 
en gehoorsaam soos Hy gehoorsaam het. 
 
AMEN 
 
3.  EVA HET OP ALLERHANDE PLEKKE GEEËT:  
 
Sy het in Gen. 3:2,3 gesê dat die verbode boom in die middel van die tuin 
was.  Sy het nie geweet presies watter boom verbode was nie en het die 
bevel verwar.  Dit beteken dat sy nie op die Here Jesus Christus gevoed 
het soos dit veronderstel was om te wees nie!  Haar geesmens het swak 
geword en, dus, kwesbaar vir misleiding. 
 
Vanaf hierdie sonde het ons die wortel geneigdheid geërf om oral anders 
voeding te soek behalwe by Jesus. 
 
GEBED: 
 
“Here, kruisig my gewoonte wat ek het om oral te dwaal behalwe om 
na U toe te gaan.  Leer my hart opnuut om op U te fokus.  Bind my 
verstand vas om slegs op die Boom van die Lewe te voed wat in 
werklikheid my Here Jesus Christus is. 
                                                                         AMEN.”
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4. AFGODERY 
 
Wanneer ons God nie die middelpunt van ons lewens maak nie, moet 
iets anders daardie vakuum vul.  Eva was ryp vir versoeking.  Satan het sy 
kans waargeneem om haar honger na die waarheid te bevredig. 
 
Net so het afgodery die groot boesemsonde van die mens geword. 
 
Dit is ‘n kragtige groef binne-in elkeen van ons om enigiets en alles die 
middelpunt van ons lewens te maak, eerder as vir Jesus. 
 
Eva het Satan as die middelpunt in haar lewe geplaas.  Die Boom van die 
Kennis het die vakuum gevul. 
 
Ons vier die krag van ons vleesmens eerder as God se herskeppingskrag. 
 
Wanneer satan in die middelpunt geplaas word, word die wêreld van 
vrees versterk.  Vrees veroorsaak wantroue in diegene wat ons beskerm, 
veral in ons Hemelse Vader. 
Ons sien nou dat die wortel van vrees en wantroue by hierdie punt in die 
geskiedenis begin het. 
 
Vanaf Eva se sonde het diep groewe van wantroue in almal 
van ons ontstaan, wat isolasie stimuleer, harte van klip skep, 
vrees, partone van wegvlug, en onnatuurlike slinksheid en 
skranderheid. 
 
Ons is besluiteloos, dubbelhartig en onstabiel in al ons weë.  
(Jak 1:5-8) 
 
Hierdie verstandelike groef van vrees en wortel van wantroue, vernietig 
ons geloof.  Dit is die fondasie van afvalligheid. 
 
Jes. 26:3  “3U sal ’n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, 
want hulle vertrou op U.” 

 
5. EVA HET ‘N LEUEN OMTRENT GOD SE KARAKTER GEGLO 
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Gen 3:4,5  “Julle sal gewis nie sterwe nie.” 

 
Satan het vir Eva vertel dat God vir hulle lieg.  
 
Ons is nou kwesbaar vir besoedeling en verleiding. 
 
Oorgeërfde bane van besoedeling is 
-    bitter wortels wat vorm wanneer ons vanaf satan se tafel eet … 
-    verwronge groewe van gedagtes omtrent God en Sy karakter… 

 
Die resultaat:  Ons kan God nou nie ten volle vertrou dat Hy wel so goed is 
as wat die Bybel Hom aan ons openbaar nie EN ons spandeer nie 
voldoende tyd of kom gereeld genoeg in Sy teenwoordigheid in nie.  
BIDDELOOSHEID!!!! 
 
GEBED 
 
“Vader, ek slaag nie daarin om genoeg in U teenwoordigheid te wees 
soos dit hoort nie.  Daarom vertrou ek U nie volkome genoeg soos ek 
behoort nie.  Bring my geestelike luiheid en dwalende natuur te sterwe 
op die kruis.  Gee my ‘n nuwe hart van toewyding en ‘n nuwe verstand 
van vertroue.” 
  

AMEN!” 
 
6.  SWAK GESELSKAP 
 
Omdat Eva swak geselskap in die tuin verkies het, is dit nou in elkeen van 
ons ‘n wortel geneigdheid om onsself by mense te skaar wat nie vir ons 
goed is nie. 
 
Vryheid word nie slegs bereik bloot deurdat ons ons voorneem om beter 
vriende te soek nie, alhoewel dit mag help.   
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Ons moet in genade en wysheid dít in ons kruisig wat die vleiery van 
vriendskap soek met persone wat swakker is as onsself in genade en 
wysheid en bid vir die nederigheid in onsself om dáárdie vriende te soek 
wie se gemeenskap sal maak dat ons daarna sal strewe om te verbeter. 
 
Ons geneigdheid om oorgeneem te word en ‘n gevangene te word om 
iemand anders se wil te doen, het presies daar by Eva begin toe sy 
toegegee het aan Satan se besoedeling. 
 

7.  “’N GENOT VIR DIE Oë” 
 
Gen. 3:6  “6Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te 
eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan 
begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet 
en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.” 

 
Besoedeling het sy werk in Eva gedoen.  Sy het nie langer haar eie 
gedagtes bedink nie.  Insien sonde nie goed gelyk het nie, wie sou dit dan 
gedoen het?! 
 
Ons word almal kragtig beinvloed deur wortel geneigdhede en 
verstandsgroewe, om weer en weer die die geweld van sonde, te neem wat 
God op die regte tyd deur genade sou gegee het. 
 
Bv.  Om seksueel te verkeer voor die huwelik.  ‘n Dief neem met die geweld 
van sonde, ‘n leuenaar probeer verkry deur leuens. 
 
Elke sonde wat ons doen, het agter dit wantroue in ons goeie God, Wie aan 
ons sal gee wat die beste vir ons is op Sy eie tyd en manier.  Daardie 
gewoonte om valslik te gryp wat ons wil hê, i.p.v. om te wag vir die 
goedheid van God om die beste te voorsien, is ‘n verstandsgroef van 
wantroue wat ons almal oorgeërf het. 
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GEBED: 
 
Here, vernietig my valse begeertes en wantroue.  Laat my ook hierin 
weergebore word, toegerus en bekragtig deur U hart van vertroue in 
ons Hemelse Vader.  
 
AMEN! 
 
Vraag:  Het ‘n sondige daad iets goed voortgebring? 
 
Uit hierdie verwarring kom die misplaaste neiging om te dink dat indien ons 
sou sondig, daar iets goeds van sal kom! 
 
Mense verskoon hul buite-egtelike verhoudings met, “Ek ervaar die lewe 
soos nog nooit voorheen nie!”  (Eintlik is hulle besig om te sterf in hul siele 
terwyl die emosies opgewonde en bevredig word.) 
 
“Dit voel so wonderlik!  Iets wat so goed voel, kan mos nie sleg wees nie!?” 
 
Daardie sondige en dwase verstandsgroef het al duisende verlei tot in 
ellende. 
 
Gal. 6:7-8  “7Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat 
die mens saai, dit sal hy ook maai. 
8Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die 
Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.”  
 

 
Niks goed kom ooit van sonde nie!!!! 
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8.  ADAM HET EVA Bó GOD VERKIES 
 

Adam het na Eva geluister en van die vrug geëet.   
 

Uit hierdie sonde ontstaan ons groef van keuse van die vrou in 
die plek van God. 

 
Daardie gedagte groef was die basis van die eerste oorsaak van 
elke man se seksuele sondes.  Almal van ons het die neiging om 
voor verleiding te swig.  Niemand is veilig nie. 
 

GEBED: 
 
Here God, vernietig hierdie vleeslike natuur van my.  Stel my vry in 

U om emosies te hê, en te dink en op te tree in verhouding met vroue 
slegs soos U wil hê ek moet doen. 
 
AMEN 
 
9.  “HULLE HET GEWEET DAT HULLE NAAK IS” 
 
Nadat hulle gesondig het, het hulle gehardloop om hulle naaktheid met 
vyeblare te bedek.   
Uit hierdie verstandelike groef kom die oorsprong van ons neiging na 
pornografie, ‘volwasse’ boekwinkels, bloufilms, ens. 
 
10.  DIE VREES VIR GOD SE TEENWOORDIGHEID 
 
Uit die wegvlug van God kom een van die sterkste groewe van al ons 
gedagtes.  Ons wil nie hê dat God nader aan ons moet kom as wat ons kan 
beheer of gemaklik mee voel nie. 
 
Ons is bang vir Sy ontsagwekkende teenwoordigheid. 
Ons is bang om vorentoe te kom om ons sondes te bely. 
 
Vir elke vlugpatroon beskik ons oor ingeboude verskonings.   
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Adam het die verkeerde redes aan sy dwase reaksies gekoppel.  Hierdie 
misleiding het in die ganse mensdom ‘n diep verstandelike groef ingebou 
om leuenagtige redes agter dwase optredes te plaas.  “Ek kon myself net 
nie help nie” is ‘n algemene voorbeeld van ‘n leuenrede. 

 
Ons het die baan van leuens vir onsself aangeleer vóór enigiets anders, 
omdat ons nooit nodig gehad het om dit te “leer” nie;  dit het saam met die 
pakket van menswees gekom - vanaf Adam se eerste leuen aan God - 
“omdat ek naak was”. 
 
GEBED 
 
“Vernietig hierdie vrees in my, Vader. Maak my vry daarvan om myself 
en ander te bedrieg.  Gee my ‘n hart en verstand van waarheid en 
eerlikheid.” 
                                                                         
AMEN                                                                              
 
11.  “WIE HET JOU TE KENNE GEGEE DAT JY NAAK IS?” 
 
Uit Adam se stilswye op God se vraag, erf ons ons eie onwilligheid en 
opstandige teëstand om te reageer soos ons hoort in honderde situasies. 
 
Voorbeeld: -    om nie op God te reageer as jy moet gaan vir      

     bediening nie 
- om nie die Woord te bring wat die Heilige Gees aan  

jou gee nie  
                    -    om nie te erken dat jy verkeerd is nie.                   
 
Resultaat:  Rebellie en haat tussen ouers en kinders, werkgewers en 
werknemers, ens. 
 
Hoe lank sal ons nog aanhou kibbel soos kinders in selfregverdiging, en 
selfsoekende weë? 
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12.  PAK DIE SKULD OP IEMAND ANDERS 
 

Adam het einde ten laaste besef dat hy moes antwoord:  
“Die vrou wat U my gegee het...” 

 
Eva het ook skuld ontken:  “Die slang het my bedrieg.” 
 
Dus, ‘n dubbele dosis van skuldontkenning!  Ons is 
gedurig besig om mekaar te beskuldig. 

 
Ons is ook geneig om God te blameer as dinge nie reg 

verloop nie.  “Hoekom het God dit met my laat gebeur?” 
 
Simpel verskonings en blamering van ander – dit kom sommer asof vanself 
uit ons monde! 
 
 
GEBED 
 
“Vader, laat hierdie gewoonte in my hart, om U te blameer, sterf aan 
die kruis (al kan of wil my verstand dit nie erken nie) en wek vertroue 
en eer aan U op, totdat dit soos ‘n tweede natuur vir my word.” 
 
AMEN                                                                                     
                                                    
13.  “JOU BEGEERTE SAL NA JOU MAN WEES…” 
 
Omdat Eva veroorsaak het dat Adam háár bo God verkies het, maai sy en 
haar nageslag ‘n ewigdurende groef van strewe om mense i.p.v. God, te 
plesier. 
 
Mans mag nie toegelaat word om outoriteit te beoefen wat die gebooie van 
God oorheers of uitskakel nie.  Hy kan nie toegelaat word om haar te 
forseer om te lieg, kul of steel, of haarself seksueel te moet gee op 
verkeerde wyses nie. 
 
Laat elke vrou die neiging opgee om haar man, eerder as God, te plesier en 
te gehoorsaam, en laat haar vra om vrygestel te word van daardie 
afgodery. 
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14.  “EN HY SAL OOR JOU HEERS…” 
 

Mans oor die hele wêreld domineer en beheer vroue - sy is haar 
man se besitting.  Dit is ingegraveer in alle mans om vroue op 

hulle plek te sit, soms baie subtiel, maar nogtans op hulle 
plek! 
 

‘n Man moet nooit domineer en beheer of sy posisie misbruik vir 
persoonlike voordeel nie, ook nie sy vrou disrespekteer en haar behandel 
soos ‘n voorwerp om gebruik te word soos hy dit goed dink nie. 
 
Een van die eerste en duidelikste tekens van ‘n dwaalleer, is wanneer 
vroue onmiddellik hul regte verloor as vrye en gelyke vennote en tweede-
klas inwoners word van wie slegs slaafse gehoorsaamheid verwag word – 
in sagmoedig en onderdanige stilte!! 
 
Jesus wil die vrou herstel deur hierdie verstandelike groef van oorheersing 
en beheer te laat sterf aan Sy Kruis. 
 
15.  “IN DIE SWEET VAN JOU AANGESIG SAL JY BROOD EET” 
 
As gevolg van sonde is arbeid gevul met angstigheid en spanning wat 
dan “sweet” veroorsaak. 
Arbeid is besmet met die vloek van die verstandelike groef van 
inspanning. 
 
As gevolg van sondige groewe in die menslike denke, van toe af tot nou, is 
mans  geneig om weg te vlug van hulle vrouens na die sekuriteit en 
behartigbare bevrediging van hulle werk. 
 
‘n Man het twee wêrelde:  werk en gesin - en alte dikwels kom sy gesin 
tweede. 
 
Laat hierdie toegepaste groef van Adam wat sy werk liewer het, tot sterfte 
aan die Kruis.  Bemin jou vrou en gesin eerste ná God, nie jou werk nie. 
 
Sonde bring skeiding.  Onmiddellik nadat hulle gesondig het, het skuld, 
vrees en leuens Adam en Eva van God geskei. 
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Toe is hulle van mekaar geskei deur Eva se onordelike begeerte en die 
bedorwenheid van hoofskap, en deurdat Adam arbeid bó Eva verkies het.  
Uiteindelik is hulle van die natuur geskei deur dorings en dissels en 
onlonende arbeid.   
 
Dit het ‘n bose kringloop geword waardeur ons vandag wortels en groewe 
erf.  Mans spandeer te veel tyd en energie by die werk.  Dit frustreer hulle 
vroue se begeerte om by hulle te wees.  Die vrou sal dan skel of 
manipuleer, of haar man opstook om sodoende te probeer veroorsaak dat 
hy meer aandag aan haar moet gee.   
 
Dit veroorsaak dat mans wil terugvlug na hulle kantore of 
plaas of fabriek, waar hulle meer bekwaam en rustig 
voel, waar hulle weet hoe om dinge te laat gebeur en 
die gevoel van bevrediging kry as hulle sien dat ‘n taak 
goed gedoen is. 
 
Dit veroorsaak dan weer dat hulle vrouens nog meer gefrustreerd is 
en die gevolglike bitterheid, eensaamheid en spanning veroorsaak dat 
hulle só optree dat daar net verdere skeiding kom! 
 
Dis belangrik dat mans en vroue hierdie kringloop waarneem en dit sal haat 
totdat albei dit saam aan die Kruis kan vasnael. 
 
Ons moet dit bely as ons eie sonde en as ‘n kringloop van die dood wat ons 
almal van ons voorvaders geëerf het, van geslag tot geslag, terug tot by 
Adam en Eva.  Dit moet in berou gebreek word by die voet van die kruis. 
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16.  “DIE MENS HET GEWORD SOOS EEN VAN ONS…” 
 
(Gen 3:22) Adam en Eva het nou die goeie en die slegte geken, maar nie 
op God se manier nie - soos satan goed en kwaad ken.  Hulle leuens en 
sondes het veroorsaak dat hulle geestelik, emosioneel en verstandelik 
soos satan geword het, en nie soos God nie. 
 
Van die verkeerde uitleg van hierdie teks, het ‘n baie koppige leuen 
ontstaan, ‘n groef van misleiding wat onuitspreeklike skade in baie mense 
se lewens veroorsaak het - dat sonde op een of ander manier goeie 
dinge kweek. 
 
Hierdie leuen verswak ons voorneme om in geregtigheid te staan. 
 
Ons sondig omdat dit voorkom asof die verbode vrug wat ons wil hê die 
prys van die sonde werd is.   
Die liefde daarvoor, en die leuen dat daar geen slegte gevolge sal wees 
nie, en die dwaasheid om onbewustelik te dink dat ons ‘n beter mens sal 
wees as gevolg daarvan - alles kom van hierdie verstandelike gedagtegroef 
dat God aan Adam en Eva gesê het dat hulle soos Hy geword het deur te 
sondig! 
 
God kon hulle nie laat terugkeer na die tuin toe, alvorens Sy Seun se Kruis 
hulle kom reinig het om weer heilig te kan lewe. 
 
Hier lê die kern van hierdie lering:  Dit is nie genoeg om slegs Jesus 
Christus as Heer en Verlosser te ontvang nie.   Bekering begin slegs 
die proses van dood en wedergeboorte wat nodig is om ons vir die 
volheid van lewe in Jesus voor te berei. 
 
Posisioneel  is alles gedoen (Joh. 19:30). 
Ervaringsgewys moet ons daagliks Sy dood vir ons meer en meer ons eie 
maak. 
 
Hier, by die voet van die Kruis, oomblik na oomblik, dag na dag, is dit waar 
ons óf herskep word volgens God se Woord - óf skik na die wêreld! 
 
 
 



 37 

KOM ONS STRY DIE STRYD WAAR DIT SAAK MAAK –  
 
IN DIE DIEPSTE SKUILHOEKE VAN DIE VERSTAND! 
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LES 5:  DIE HERSTEL VAN DIE FUNKSIES VAN DIE VERSTAND EN  
DIE HART 

 

I Kor. 2:16  “Maar ons het die sin van Christus.” 

 
As ons die verstand (sin) van God het, wat moet dan hernu word? 
 
Watter disfunksie is daar dan in ons verstand? 
 
‘n Groot probleem wat ontstaan, is ontaarde verhoudings tussen ons 
verstand en ons hart;  die rolle word verwar. 
 
Die behoorlike funksie van die verstand met betrekking tot die hart, is om 
besluite te kan neem, terwyl die hart dinge moet besef en aanvoel as die 
dienskneg van die Gees - ‘n verstand wat vernuwe is. 
 
Alhoewel ons die verstand van Christus het, wandel baie van ons nog nie in 
daardie waarheid nie. 
 

 
DIE FUNKSIE VAN DIE HART 

 
Die hart voel, besef deur intuïsie en verstaan dinge op ‘n manier wat uniek 
is in vergelyking met ons ander vermoëns.  Die hart se funksie is ook dié 
van bepeinsing en kan ‘n vlak van begrip bereik wat dieper is as die 
omvang van blote feite. 
 

Spr. 15:28  “Die hart van die regverdige dink ná om te antwoord.” 

 
Maar omdat die hart die setel van ons vervalle emosies is, word ons 
spesifiek opdrag gegee om nie ons harte te volg nie. 
 

Num. 15:28  “...Moet julle aan al die gebooie van die Here dink, dat julle dit 
doen en nie jul hart en jul oë navolg waar julle agter aan hoereer nie.” 
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Spr. 28:26  “Wie op sy hart vertrou, hy is ‘n dwaas.” 

 
Die hart moenie vertrou word nie.  Dis duidelik dat die hart nie die 
besluitnemer in ons lewens moet wees nie. 
 

Jer. 17:9  “Bedrieglik is die hart bo alle dinge.” 

 
Die hart is meer geneig om te mislei, homself verkeerd voor te stel en 
leuens te vertel.  As hy aan homself oorgelaat word, is die hart die 
selfsugtigste en dus die oneerlikste instrument wat ons besit. 
 
 

DIE FUNKSIE VAN DIE VERSTAND 
 

Die verstand moet objektief na ‘n saak kyk en dan besluit wat om met die 
feite te doen.  Die verstand, en nie die hart nie, funksioneer in ‘n bepaalde 
rigting om besluite te neem en om dan al die ander vermoëns 
bymekaar te maak om te volg. 
 
Die verstand moet die “dinge van Gees bedink” (Rom. 8:6) en dis ‘n 
besluit wat geneem moet word.  In God se plan, beheer die Heilige Gees 
die verstand, en die verstand gee opdrag aan die hart. 
 

Ps 16:7  “My mind instructs me in the night.” 

 

Spr. 15:14  “Die hart van die verstandige soek na kennis.” 

 

Spr. 16:9  “Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy 
voetstappe.” 

 
Die funksie van die verstand is om te beplan, om ‘n regverdige rigting 
aan te dui en om dan al die ander dele van die persoon op te 
kommandeer om daardie rigting te volg. 
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In Rom. 7 vertel Paulus ons van die stryd wat binne-in elkeen van ons 
aangaan.  Die wet van die sonde voer stryd teen die wet van sy verstand.   
 
Ons beland in die moeilikheid as ons toelaat dat die hart die 
besluitnemer en die beoordelaar van die waarheid word en wanneer die 
verstand vleeslik optree as die dienaar van die hart om dít wat die hart 
bedoel het, te regverdig en te versterk. 
 
Die verstand behoort grense en perke vir die hart te stel sodat die hart 
die barmhartige dienaar van die verstand wat vernuwe is, kan word. 
 
As die verstand nie daarin slaag om so ‘n dissipline daar te stel nie, maak 
die hart amok met begeertes, emosies en drange totdat daardie lewe 
‘n wrakstuk eindig. 
‘n Hart wat amok maak as die besluitnemer, verdraai alle 
gewaarwordinge om by sy eie selfsugtige verwysingsraamwerk aan te 
pas, maak almal verantwoordelik vir sy eie ellende (“Jy het dit aan my 
gedoen!”), skep misleiding (“God het gesê ek moet”, maar Hy het nie) en 
soveel meer. 
 
Maar die hart wat deur ‘n verstand wat vernuwe is, gedissiplineer word, is 
vrygemaak om ‘n werktuig van sagmoedigheid te word en om die 
behoeftes van ander te bepaal vir die saak van ‘n bediening van deernis. 
 
Veronderstel jou maat het iets gedoen het wat jou regtig seergemaak 
het.  Jy word kwaad en tree dan vanuit daardie woede op deur terug te 
kap met ‘n bitsige antwoord.  Jy glo dat jy dit gedoen het as gevolg van die 
seer.  Maar die waarheid is:  Jy het dit gedoen omdat jy toegelaat het dat 
jou hart die rigting van optrede bepaal in plaas van die verstand onder 
inspirasie van die Heilige Gees. 
Jy het jou verstand gebruik om dít wat jou hart reeds besluit het, te 
regverdig in plaas daarvan dat jy oor jou innerlike mens geheers het met ‘n 
regverdig reaksie. 
 
Dit beteken nie die onderdrukking van emosies nie.  
Ons moet ons emosies voel, maar besluit om regverdiglik op te tree. 
 
JY HET DIE REG OM TE VOEL, MAAR NIE OM 
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ANDER SEER TE MAAK NIE. 
 
Jak 1:19,20   “......Elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te 
praat, stadig om toornig te word.  Want die toorn van ‘n man bewerk nie die 
geregtigheid voor God nie.” 

 
Die hart, aan homself oorgelaat, is nie alleen die selfsugtigste 
instrument wat ons besit nie, maar sal ook elke ander aspek van onsself 
in besit probeer neem. 
Maar wanneer die hart deur ‘n verstand wat vernuwe is, beheer word, word 
dit ‘n wonderlike instrument vol deernis. 
My hart word dan ‘n werktuig vir deernis en nie ‘n besluitnemer wat amok 
maak nie. 
 
Ons sal gou-gou ons geskille uitsorteer as hierdie beginsel van krag is! 
 
Die New Age-denkrigting sê dat jy moet doen en wees hoe jy voel. 
Gevoel word aangebied as die waarheid.  As gevolg daarvan, het ons 
selfgesentreerd geword en vra ons die hele wêreld om in ons behoeftes te 
voorsien om ons eie gedagtes te voed.  Ons persoonlike drange word 
verhef bo die Woord van God - AFGODERY! 
 
Indien die hart heers: 
 

• “Ek het lief” word dan ‘n definisie van gevoel, i.p.v. ‘n 
doelbewuste rigting van gedrag soos God dit bedoel het. 

 
• Huweliks kommunikasie:  “Indien my woorde daarin slaag om haar 

te manipuleer om die dinge te doen wat ek dink my sal gelukkig 
maak, het sy my gehoor.  Indien nie, het ons nie gekommunikeer nie.”  
My verstand het die dienskneg van my hart geword, en soek maniere 
om my vrou se gedrag te beheer vir my eie emosionele bevrediging. 

 
• “Gee my lewe vir Jesus” beteken dat Jesus my laat goed voel het – 

en beter so moet aanhou!  Indien Hy dit nie doen nie, sal ek tot die 
slotsom moet kom dat “dit nie gewerk het nie” en my verstand, wat 
verkeerdelik funksioneer as die dienskneg van die hart, sal al die flou 
verskonings voorsien wat ek benodig vir my afvalligheid. 
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• “Om sensitief te wees” beteken dat ek maklik en selfsugtig 

seermaak, i.p.v. om die gevoelens van ander in ag te neem. 
 

• Die hart maak ander verantwoordelik vir sy eie ellende.  
 

• Om in die bed te spring met enigiemand, wys dat die 
ongedissiplineerde hart dit wou doen, en die verstand het die 
regverdiging gegee i.p.v. sy eintlike rol te vervul om die hart by die 
openbaarde Waarheid van God se Woord te hou. 

 
Ons kom tot die slotsom dat wat ookal ons van ons innerlike stem gehoor of 
gevoel het, die waarheid was.  Ons vergoddelik ons gevoelens in afgodery. 
Die onderbewuste moetief van die meeste paartjies in huweliksberading is:  
“Laat ons goed voel sodat ons weer van mekaar kan hou.” 
 
Hulle wil nie werklik die waarheid hê nie, omdat dit sou beteken dat hul 
verstande hul harte sal moet dissiplineer om te gehoorsaam.  Ons harte wil 
dit nie doen nie, en ons verstande is lui. 
 
Beide partye is slegs geinteresseerd om slegs vas te lê dit wat hy/sy voel is 
die waarheid.  Elke party wil die wenner wees ten koste van die ander een. 
 
Probleme met buie? 
 
Hou op toelaat dat jou gevoelens jou aan die neus lei.  Besluit met jou 
verstand hoe jy gaan lewe en beveel dan jou hart om te volg.  Kry dit in 
orde. 
Dit kos ‘n self-opofferende poging om ‘n deurbraak te kry.  Jy moet die 
verstand aanstel om te vereis dat die hart selfsug laat staan en begin om 
empatie vir die ander te hê.  Dit moet die hart tot verantwoording roep. 
 

DIE TAAK VAN DIE VERSTAND 
 

Met ons gebroke manier van dink, glo ons regtig dat emosies sterkte is - 
HULLE IS NIE! 
Ons glo dat woede beskerming is - DIT IS NIE! 
Ons glo dat gevoelens eerlik is - HULLE LIEG! 



 43 

Die taak van die verstand is om ‘n raamwerk van objektiewe waarhede aan 
die hart te voorsien waarbinne hy kan funksioneer. 
 

Spr 16:32  “Die lankmoedige is beter as ‘n held;  en hy wat sy gees 
beheers, as een wat ‘n stad inneem” 

 

Spr 25:28  “‘n Afgebreekte stad sonder mure, so is ‘n man wat sy gees nie 
kan inhou nie.” 

 

Spr 17:20  “Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie.” 

 
As die verstand wat vernuwe is, nie die baas is nie, sal ‘n persoon geen 
kapasiteit hê om oor negatiwiteit te heers nie.  Vasgevang in negatiwiteit, 
kan hy niks goeds in enigiets of enigiemand sien nie. 
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NB:  II Kor 10:3-5  “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die 
stryd nie volgens die vlees nie;  want die wapens van ons stryd is nie 
vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl 
ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die 
kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid 
aan Christus. 
 
As Christen-genesers is ons nie in die besigheid om 
mense goed te laat voel nie, maar om gedagtes wat die 
hart najaag, gevange te neem. 

 
 

 


