
Preek 26 April 2015 

Teks: Filippense 4: 2-13 (Johannes 14:27, 1 Petrus 5:7 en Romeine 12:2) 

Tema: Die geheim is "in die Here". 

 

Inleiding: My struggle (en jou struggle) met Filippense 4: 

Daar is min gedeeltes in die Bybel wat al vir my meer beteken het as Filippense 4. Daar is min 

gedeeltes wat ek meer gesukkel het om uit te leef as Filippense 4. Veral hierdie wees altyd bly in die 

Here of wees in alle omstandighede bly in die Here. My bly wees of nie bly wees nie is eenvoudig 

baie dae gekoppel aan of my omstandighede en of my gemoedstoestand goed is of nie. Miskien 

sukkel ek die meeste met moet oor niks besorg wees nie. Ek is oor die meeste goed besorg. Ek raak 

ten minste een keer per week in die nag hier twee-uur met hierdie suur kol van spanning in my 

slukderm wakker omdat ek net oor te veel goed bekommerd is. Dan gaan sit ek op my gunsteling 

stoel in die sitkamer en gee daardie las van bekommernis en angstigheid vir die Here.  Maar 

volgende week iewers gaan tel ek maar weer die las van bekommernis en angstigheid oor vandag en 

die toekoms en selfs foute van my verlede op myself.  

As jy iemand is wat geneig is om bekommerd en angstig te wees, volg dit natuurlik dat jy ook sukkel 

om altyd hierdie vrede van die Here te ervaar wat Paulus beloof in Filippense 4. Jy is baie keer soos 

hierdie toeris in die Here se vrede- dan is jy daarin en dan is jy daaruit. 

Ek het baie gewonder waar my stryd met Filippense 4 vandaan kom. Ek weet een rede is dat ek 

hierdie kopmens is wat baie in my eie denke en gedagtes leef. Hier sit vandag ´n hele paar 

kopmense. Kopmense het hierdie groot binnewêreld en klein buitewêreld. Dit beteken daar in baie 

meer in jou kop aan die gang as wat mense na buite weet of van jou vermoed. Kopmense is goed in 

jou organisasie. Hulle oorweeg besluite baie goed, hulle kyk na sake van alle kante, en neem nie 

sommer impulsiewe besluite nie. En hulle doen baie deeglike verslae! Maar kopmense  oor-dink 

soms dinge. Hulle kan so vasgevang raak in al die moontlike scenario´s wat verkeerd kan loop, dat 

hulle hulself verlam en hierdie ding kry wat ons analysis paralysis noem. Jy oordink en ooranaliseer 

elke situasie so dat jy verlam word deur al die moontlikhede. Dis een rede vir my stryd met 

bekommernis. Om te oordink wat veral in die toekoms kan skeef loop.  

Die ander is uit my ouerhuis waar ek vandaan kom. Ek was ´n derdejaarstudent toe my pa se plaas 

op ´n bankveiling gesit is en ons alles verloor het. Ek het wonderlike ouers en het baie gelukkige 

kinderjare gehad en ons het baie gelag. Maar na my ouers die plaas verloor het, het hierdie 

swaarmoedigheid oor my ouerhuis neergesak. Agter hierdie swaarmoedigheid het ek gelees: die 



lewe is altyd swaar, dis hierdie plek van skaarsste, nie van oorvloed nie en al werk jy hoe hard, alles 

wat jy het kan jy enige tyd verloor of dit kan van jou weggeneem word. Ek weet ek is ook beinvloed 

deur my pa wat hierdie fikse en gesonde ou is en deur beroerte net tot hierdie skadu van homself 

gereduseer is. Dit het in my kop gaan sit daarna dat die lewe, al is jy kind van die Here, hierdie 

onseker en soms selfs bedreigende plek is. As jy so oor die lewe dink, dan is jou voorland 

bekommernis en angstigheid.  

Sekerlik het die situasie in die land mos nie gehelp met my stres- en bekommernisvlakke nie. Kyk wat 

het nommer Een nou weer aangevang, kyk hoe duur raak petrol en kos, kyk hoe naby lyk fase 4 

beurtkrag of total blackout, kyk, die volgende krisis is water. Party klein dorpies het klaar nie meer 

skoon drinkwater nie of geen drinkwater nie. Wat gaan eendag van my kinders word? Gaan ons 

universiteite nog op standaard wees? Gaan  daar vir hulle werk wees? Wat van die swart werklose 

massas wat net wil steel en brandsteek en afbreek? Wat deur onverantwoordelike leiers die beheer 

oor myne en banke beloof word en jou eie grond om op te boer? Moet ons nie maar liewers oorsee 

probeer en onsself wegkry uit hierdie tikkende tydbom wat Suid-Afrika blyk te wees nie? 

Ek begin by hierdie stukkie getuienis, want my miskien is my stryd met Filippense 4 ook jou stryd 

daarmee. Miskien sukkel jy ook met blydskap in alle omstandighede, met oor niks besorg wees nie 

en om in die Here se vrede te bly. Kom ons gaan kyk na ons teks. Ons vastigheid is per slot van sake 

nie in onsself nie, maar in die Here en in Sy Woord. 

Die blydskap en nie bekommerd wees nie: 

Wees altyd bly in die Here of wees in alle omstandighede bly in die Here. Ek dink een van ons 

grootste probleme met hierdie blydskap waarvan Paulus praat is dat ons blydskap met geluk verwar. 

Wat is geluk? Geluk word deur ons omstandighede bepaal of baie keer deur uiterlike dinge in ons 

lewe. Ons soek geluk in ons gesondheid, in ons besittings, in die plek waar ons bly, die voertuie 

waarmee ons ry en in die mag en invloed waaroor ons beskik of in ons vriendskappe en verhoudings 

met mense. Blydskap hou egter verband met ´n sekere lewensstyl of ´n manier waarop ons kies 

om te lewe. Geluk is hierdie toestand wat ons probeer bereik. Blydskap is eenvoudig hierdie 

lewensweg of manier van lewe wat ons kies om met God en met mense te bewandel. Hierdie 

manier van met blydskap leef het sekere kenmerke. Die eerste is as ons dink aan Euodia en Sintige. 

Leef eensgesind met ander mense.  Moenie dat jou ego of eie-ek altyd in die pad kom en 

verhoudings bederf nie. Praat dinge met mense uit, kom hulle tegemoet, wees bereid om langs die 

pad die minste te wees. Jy hoef nie altyd reg te wees nie en jou manier is die altyd die enigste 

manier nie. Paulus praat later van ons inskiklikheid teenoor alle mense. Hierdie inskiklikheid word in 



baie engelse vertalings vertaal met gracious gentleness. Sien mense uit hoe ek teenoor hulle leef en 

optree hierdie gracious gentleness of sien hulle eerder unfeeling condemnation, liefdelose oordeel 

en kritiek? Uit hierdie keuse van in blydskap leef kom ook die nie bekommerd wees nie en al my 

behoeftes aan die Here bekend maak in gebed. Iemand skryf: As jy oor niks wil angstig wees nie, 

moet jy oor alles bid. Dis wat Paulus in ander woorde skryf in 1 Petrus 5:7: Werp al julle 

bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle. 

Mense, hier is die kruks van die saak. Om angstig en bekommerd te leef is ´n keuse. Dit beteken dat 

om met minder of selfs sonder angs en bekommernis te leef ook ´n keuse is. Om op ´n donker en 

negatiewe manier na die lewe te kyk, is ook ´n keuse. Om die Here meer te vertrou met my lewe en 

omstandighede is ook ´n keuse. As jy besef ek kan kies, ek kan besluit om anders te dink en te lewe, 

is jy nie meer die slagoffer van jou omstandighede nie. Bill Purdin het hierdie ding mooi uitgelig dat 

hoe ek kies om oor die lewe te dink, my hele kwaliteit van lewe sal bepaal: "There are two kinds of 

people in the world, the ones that suck the life out of every day, and the ones that let every day 

suck the life out of them". 

Onthou van die danksegging (dankbaarheid): 

Maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Leef ons 

met danksegging of dankbaarheid? Die woord wat Paulus vir blydskap gebruik en die woord wat hy 

vir dankbaarheid of danksegging gebruik het dieselfde stam in die Grieks. Dit beteken as ek nie 

hierdie dankbare lewe leef nie, gaan ek sukkel om blydskap te beleef. As ek net altyd bid oor die 

dinge wat my bekommer en my gebedslys van behoeftes voor die Here kom aframmel mis ek nog 

iets. Jy begin anders oor die lewe en die Here dink as jy elke oggend of aand as jy bid net drie dinge 

opnoem waaroor jy dankbaar is. Here, my kinders is gesond. Here, ek het wonderlike kinders met 

baie talente. Here, die sonsopkoms was so mooi vanoggend. Here, ek het lekker gedraf of lekker 

geoefen. Here, ons het lekker by ons vriende gekuier. Here, was dit nie mooi om te sien hoe die Bulle 

in die grond in geskrum is nie! Here, ek geniet dit so om tyd met my kleinkinders te spandeer. Here, 

ek het so lekker geëet. Dis my mees gereelde dankgebed! 

Hoekom bid ons met danksegging? Want die God voor wie ons ons behoeftes bring, is getrou. Hy 

kan en wil vir jou en my sorg. As ons bid, sê ons saam daarmee dankie, want ons weet ons troue God 

hoor ons gebede. Hy gaan nie altyd gee wat ons vra nie, want wat ons vra is nie altyd vir ons goed 

nie. Maar Hy weet wat ek nodig het en wat die beste vir my is. 

Wat is die geheim van Paulus se blydskap, vrede en onbekommernis? 



William Loader skryf so mooi: Paul´s sense of joy is not the absence of pain and fear, but the 

presence of Christ, in whom he places his hope and trust. Ons blydskap en ons vrede is in die Here 

en in Sy teenwoordigheid by ons. Dis waarin Euodia en Sintige ook eensgesind moet wees: In die 

Here. Dis die geheim. Iemand skryf ons het so min blydskap of vreugde as kinders van die Here nie 

omdat ons Christene is nie, maar omdat ons nog nie genoeg Christen is nie. Omdat ons God nog nie 

genoeg vertrou of in die nodige nabye verhouding met Hom leef nie. Ons blydskap en vrede as 

kinders van die Here is nie veronderstel om afhanklik te wees van goeie omstandighede nie. Dis 

veronderstel om te leef vanuit God se teenwoordigheid by ons. Die Here is naby, skryf Paulus. By 

jou, met jou. Ons blydskap en vrede het alles te make met Sy teenwoordigheid by ons. En hoe meer 

jy bewus raak van Sy teenwoordigheid by jou en van Sy omgee vir jou hoe minder raak jou angs en 

bekommernis. Hoe meer jy oortuig raak dat Sy omgee en voorsien vir jou altyd groter en meer gaan 

wees as wat ook al op jou lewenspad kom, watter bedreigings en storms ook al, hoe rustiger word 

jou hart en gemoed. 

Wat jy geleer en ontvang het en gesien het gehoor het, moet jy ook doen: 

Paulus verstaan eenvoudig die verband tussen my denke of wat ek weet en hoe ek optree. As ek 

altyd negatiewe gedagtes oor iemand dink, gaan ek vanselfsprekend negatief teenoor daardie 

persoon optree. As ek altyd negatiewe gedagtes oor my omstandighede dink, gaan my 

omstandighede my verseker lam slaan of gaan ek voel soos hierdie slagoffer van my omstandighede. 

Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar: Hoe meer ek kies om positiewe dinge oor iemand anders 

te dink, hoe meer gaan ek positief teenoor daardie persoon optree. Dis ook waar van my 

omstandighede. Jy kan kies hoe jy dink. Jy beheer jou denke en nie jou denke beheer jou nie. God 

het nie ons breine van klip gemaak nie. Dis vleis, dis plasties skryf die geleerdes in die veld van 

neuro-of brein-plastisiteit. : Dit beteken: As jy anders begin dink, verander hoe jou brein fisies van 

binne werk. Daar word meer en nuwe konneksies gevorm, so asof daardie klomp liggies in jou brein 

aangaan!  

Daar is een ding wat help vir mense wat geneig is tot bekommernis en angstigheid. Dis nou 

behalwe bid. Begin net iets doen. Dit help nie jy kyk elke oggend depressief vir jou pens in die stort  

of kla by al jou vriendinne oor jou klere nie pas nie. As jy nie kan draf nie, stap dan. Dis draf in slow 

motion! As jy bekommerd is oor jou gesondheid, gaan sien die dokter of die spesialis. As een of 

ander taak te groot lyk, begin net iets daaraan doen. Dan lyk dit klaar kleiner en meer haalbaar. Ek 

lees die laaste week bietjie sielkunde. Dit sluit hierby aan: Die linkerhelfte van jou brein is 

verantwoordelik vir meer positiewe gevoelens en aksie en  die regterhelfte van jou brein vir meer 

negatiewe gevoelens en passiwiteit. Passiwiteit beteken ek gee oor, ek laat die omstandighede of die 



situasie my oorweldig en gevange hou. Om iets te doen, aksie, stimuleer hierdie linkerdeel of 

positiewe deel van die brein. Dan verbeter my emosionele toestand en selfs my gesondheid. 

Bring dit terug na ons geloofslewe of daaglikse lewe toe. Hoe meer ek en jy uitleef of eenvoudig 

begin doen wat ons al in ons lewe geleer en ontvang en gesien en gehoor het, hoe meer gaan ons 

hierdie linkerlob of –helfte van ons brein aktiveer. Dink as Christene gaan leef wat ons weet en glo! 

Ons eie gedagtewêreld en gemoed en gesondheid en lewenskwaliteit gaan soveel verbeter hoe 

meer ons leef wat ons glo en weet! Maar hoe gaan ander mense se lewens en die wêreld om ons nie 

impakteer word nie! Dis sekerlik God se droom vir Sy kinders en die kerk, maar ook Sy droom vir die 

wêreld. 

God wil ons anders laat dink oor Hom en die lewe en oor mense. Romeine 12 vers 2: Laat God julle 

verander deur julle denke te vernuwe. Want wie anders begin dink begin anders droom en optree. 

Dink maar net: Hoe meer ek begin dink en my gedagtes vul met God se beloftes, hoe meer begin ek 

daaruit lewe!  We think ourselves into new ways of acting, is die bekende gesegde. Die teenkant is 

ook waar. Soms moet jy net iets begin doen. Soos Nike se leuse: Just do it! Sometimes we must act 

ourselves into new ways of thinking! 

Daar is hierdie veld in die sielkunde met die naam van die positiewe sielkunde. Die basiese 

veronderstelling daaragter is dat jy jou deur tegnieke soos visualisering jou denke meer positief 

maak en so ook jou emosies en verhoudinge en selfs gesondheid positief verander. Dus: begin 

anders dink en begin anders leef. Verbeter jou lewe deur jou denke te verander! 

Dis nie waarvan Paulus praat nie. Hy herinner ons eerder dat die geheim is dat ons in die Here dink 

en voel en leef en optree. Wat ons lewe bepaal is dat ons in die Here leef en vanuit Sy 

teenwoordigheid by ons. Daarom is ons tot alles in staat. Omdat Sy teenwoordigheid en krag by ons 

is. Die blydskap en vrede in alle omstandighede kom omdat Hy in al my en jou omstandighede by 

ons is en bly. 

Daar word die ware verhaal vertel van die groot passasiersboot wat in ´n massiewe storm op see die 

gevaar geloop het om onder te gaan. Passasiers en die bemanning het rondgeval om noodmaatreëls 

te tref. Op die vloer in een van die groot sitkamers het ´n klein seuntjie rustig sit en speel, ongesteur 

deur die paniekerigheid rondom hom. Iemand het na hom geroep en gevra: Is jy nie bang die skip 

sink nie? Verbaas het hy opgekyk en geantwoord: Nee, my pa is op die brug. Hy is die kaptein. Ek is 

nie bang nie.   

Amen 



 

 


