






EK'S IN VIR WEER BEGIN - DEEL 5 
Word wie God my geroep het om te wees. 

Het jy geweet dat God se roeping vir jou lewe hoofsaaklik bestaan uit 
TWEE komponente 

1. Om iets spesifiek vir God te doen. 
2. Om iets spesifiek te word 

Hoe kan jy weer begin om te word wie God jou geroep het om te wees? 

Ps 139:14“Ek wil U vloof, want U het my op ñ wonderbaarlike wyse geskep. Wat U 
gedoen het, vervul my met verwondering.“ 

Die Bybel sê dat ons almal “wonderbaarlik” kompleks gemaak is 

5 FAKTORE WAT MAAK DAT JY IS WIE JY IS 

1. JOU BIOLOGIESE SAMESTELLING 
• Dis die heel basiese vlak van jou menswees. Alles wat 

met jou gebeur in jou lewe ervaar jy deur jou liggaam. 
• Elkeen van ons het struktuele en chemiese 

swakhede/tekorte  in ons liggaam. 
• Geen gebrek , tekort of swakheid in ons biologiese 

samestelling is verkeerd of sondig nie- dis net wie jy 
is! 

God wil selfs daai swakplekke of gebrekke gebruik vir Sy doel. 

Gal 4:13 “Julle onthou mos nog die eerste keer toe ek die Goeie 
Nuus aan julle verkondig het. Ek het na julle gekom  

terwyl ek siek was, hoewel my siekte vir julle ñ beproewing was,  
het julle nie vir my gegril of my vermy nie. Inteendeel, julle het  

my ontvang asof ek ñ engel, ja, asof ek Christus Jesus self was.” 

God is `n Doelsteller en dis Sy hart  
dat ons doelgerig begin dink 








2. JOU VERHOUDINGS 
• Jy is wie jy is as gevolg van die verhoudings in jou lewe. 
• Jou verhoudings maak dat jy is wie jy is. Dit gee jou lewe betekenis. 
• Bitter selde hoor jy dat iemand wat gesonde en gebalanseerde verhoudings het 

wonder oor die doel en sin van hulle lewe. 

Die lewe gaan oor verhoudings- soos wat dit met 
 jou verhoudings gaan- so gaan dit met jou lewe! 

3. JOU OMSTANDIGHEDE 
• Dinge wat MET en OM jou gebeur. 
• Jy is die produk van die traumas, plobleme en omstandighede wat jy in jou lewe 

moes face. 
• Die verwerping, mislukking, krisisse, katastrofies wat jy in jou lewe moes face, het 

jou gevorm in  wie jy vandag is.  

4. JOU BEWUSSYN 
• Bewussyn = Binnegesprekke. 
• Jy praat constant met jouself. Daar is nooit ñ tyd wat jy nie met jouself praat nie. 
• Wat jy vir jouself se, oor jouself dink- reg of verkeerd- is jy ! 

Spr 23:7 “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…” 
Spr 4:23 “Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend 
beïnvloed.” 

Gevoelens is nie FEITE NIE! Moenie dat jou brein jou gevoelens gebruik om dit wat jy vir 
jouself sê of oor jouself glo te substansieer nie! 

5. MY KEUSES 
• Jy is geskape in God se beeld 
• Jy het die keuse om te kies. 
• Jy het vrye wil: Jou vrye wil is seker die grootste 

Seen in jou lewe, maar ook die grootste vloek. 









5 KEUSES WAT JY GAAN MOET MAAK OM WEER TE WEES WIE GOD JOU 
GEMAAK HET OM TE WEES 

1.KIES OM GESONDER TE WEES. 
• Hierdie een het te doen met jou bilogiese samestelling, my liggam, my fisiese 

wese. 
• Geen hindernis kan jou verhoed om gesonder te lewe nie. 

Psalms 119:73 “U het my met U eie heande gemaak. Maak my kop nou ook vol met U 
wysheid sodat ek mooi verstaan wat U vra.” 

2.KIES OM MY VERHOUDINGS TE VERDIEP 
• Hierdie een het te doen met jou verhoudingslewe. 
• Om jou verhoudings te verdiep gaan jy intensioneel moet wees. 
• Die vrees vir verwerping keer kommunikasie 

1Joh 4:18 “Ware, egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus nog sulke 
vrees in hom ronddra, se lewe is nog nie heeltemal deurdrenk met God se liefde nie...” 

HOE OORKOM MENS HIERDIE VREES? 
1. Word vervul met God se liefde! 
2. Face jou vrees! 

3.KIES  OM GOD TE VERTROU, ONGEAG WAT GEBEUR 
• Hierdie keuse moet jy maak wanneer dit by die omstandighede in jou lewe 

kom. 
Rom 8:27-28 “ Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaarkry in 
hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees 
deur en deur ken, weet Hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons Bid. En God weet ook 
dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid. Ons kan ook nou van een saak seker  
Wees: God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om Sy doel te bereik. Vir ons wat vir 
God liefhet, werk alles tot ons beswil uit.” 



4. KIES WAAROOR JY DINK 
• Jy kan jou brein se bedrading verander. Jy kan anders dink. 

Rom 12:2 “…Laat God julle van binne af nuutmaak. Laat Hy julle manier van dink 
verander.” 

Hoe verander ek my denke? So maklik soos A-B-C 

A: Aktiveerders 
B: Beliefs 
C: Consequences. 

5. SÊ JA VIR GOD! 
• Al hoe ek sal kan deurvoer op hierdie keuses is om vir God j ate sê om my te 

help. 

SLOT 

1. ONS ALMAL IS OP ñ WONDERBAARLIKE WYSE DEUR GOD GESKEP: 
Jy is perfek geskep soos wat God dit bestem het. Hy wil selfs jou swakpunte en 
gebrekke gebruik vir Sy doel. 

2. JOU VERHOUDINGS VORM JOU LEWE 
Die verhoudings wat jy bou bepaal wie jy is en hoe jou lewe lyk 

3. JOU OMSTANDIGHEDE VORM JOU IDENTITEIT. 
Jy is die produk van die situasies wat jy derumaak in jou lewe. 

4. JOU BEWUSSYN MAAK JOU WIE JY IS 


