
 PASTORALE BRIEF  
 

   MEI  2022 
 
 
 

Spreuke (iv): Die Geheim van ‘n 
suksesvolle lewe 
 

“In sy eie oë is alles wat ’n mens doen, reg, maar die Here ondersoek die 

gesindheid. Laat wat jy doen, aan die Here oor, dan sal jou voornemens 

geluk”   Spreuke 16:2-3 

 

Jy onthou mos nog wat was Adam en Eva se antwoorde in die paradys toe 

hulle gekonfronteer is met hulle oortreding van God se wil. “Dis nie my skuld 

nie” het hulle dadelik aangevoer. En dis glad nie verbasend nie – dis tipies 

mens! Vandag nog glo ons almal dat ons die beste weet, en dat almal behalwe 

ons verkeerd is. Net ons is reg! 

 

Dit gaan jou nêrens bring nie, sê die Spreukeskrywer. Daar is iets wat baie 

belangriker is as die beste planne wat jy kan maak. Dis jou gesindheid, en dít 

is wat die Here raaksien. Is jou gesindheid dié van een wat altyd net beter weet 

en dink jy kan self regkom? Wel, ek hoef nie vir jou te herinner aan wat met 

Adam en Eva gebeur het nie... 

 

Gelukkig hoef jy nie noodwendig daardie roete te gaan en jou kop te stamp 

nie. Daar is ‘n alternatief! “Laat wat jy doen, aan die Here oor” raai die Bybel 

jou aan. En as jy daaroor begin dink, maak dit perfekte sin. Jy weet mos dat jy 

nie die antwoorde het nie en nie die toekoms ken nie. Daarom is die risiko baie 

groot dat jy die verkeerde keuses en besluite sal maak. Maar hoekom sal jy dit 

tog waag? Ware geluk lê binne jou bereik, as jy net wil oorgee, en God toelaat 

om jou lewe te lei en jou besluite te bepaal. Hy ken die toekoms, en Hy weet 

wat die heel beste vir jou is. Vertrou Hom. 

 

Dan sal jou voornemens geluk... 

 

 


