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SPREUKE (II): DIE GEHEIM VAN ‘N GESEËNDE LEWE 
 

“...maak wat ek jou voorskryf jou eie, dat jy kan lewe, maak wat ek 
jou leer jou eie, so eie soos die appel van jou oog. Sorg dat jy dit 
altyd onthou, maak dit ’n deel van jou lewe.”     
  Spreuke 7:2-3 
 
Jy gaan baie verskillende antwoorde kry as jy ‘n paar mense gaan 
begin vra wat regtig die lewe die moeite werd maak. Maar die Bybel 
ken eintlik net een antwoord op die vraag: Hoe kan jy regtig lewe? 

Dis net as die wil van die Here regtig die deurslag in jou lewe gee, 
of soos Spreuke 7 sê, as jy dit regtig jou eie maak, wat jou lewe 
méér as net bestaan sal wees. Maar dan bedoel hy natuurlik ook 
meer daarmee as net dat jy dit so af en toe sal byval, dalk as jy dit 
Sondag weer ‘n slag in die kerk hoor.  
 
Nee, dit moet deel van jou DNA word, ‘n kosbare, gekoesterde deel 
van jou bestaan, soos die appel van jou oog. Maar hoe kan ‘n wet 
daardie rol in jou lewe speel, kan ‘n mens dalk wonder. Is reëls nie 
maar altyd inperkend en knellend nie? 
 
Dan ken jy nog nie die wet van die Here nie! Sê die 
Spreukeskrywer. Wat die wet van die Here stel jou juis vry, sodat jy 
regtig kan begin lewe! God stel nie belang om jou in te perk nie. Hy 
wil juis hê dat jy waarlik vry sal wees -  so graag wil Hy dit hê, dat 
Hy sy Seun daarvoor gegee het.... 
 
Dan is dit regtig tragies, dat ons die wil van die Here net so ‘n uiters 
beperkte deel van ons lewe maak. Dit verdien ons totale oorgawe, 
sodat ons inderdaad regtig kan begin lewe... 


