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Preekreeks:   Los jou bagasie  -  3, 10 en 17 Mei 09:30 of 18:30 

Geraamtes in die kas, traumas van die verlede, swak selfbeeld, seerkry in verhoudinge, 
selfgesentreerdheid,  skeefloop van dinge met onherroeplike gevolge, swak keuses 
 
Dis dinge wat gebeur binne die gebrokenheid van hierdie wêreld en tog hoef ons as 
Christene nie daardeur gedefinieer en bepaal te word nie. Los jou bagasie en leef die lewe in 
oorvloed, te midde van, en ten spyte van  ŉ gebroke wêreld (Joh 10:10). Ek kan my losmaak 
van wat agter is en uitstrek na wat voor is (Fil 3:13). Ek kan in heelheid en oorwinning leef.  
In die Skrif gee God vir ons konkrete bestanddele vir die oorwinningslewe en hoe jy jou kan 
losmaak van wat agter is 
 

 
 

Preekreeks:   Los jou bagasie - 1 

 

Ontmoetingsdiens 
Vooraf: Stilgebed en sing Skrifberyming 20-1:5,6,7 (mel. Ps 134) 
Votum en groetseën 
Lofsang (oggend) :  Lied 191: 1,3     ;   Psalm 149-1: 1,2    Lied 577:1,2,3,4,5  
Sang (aand):  Doen slegs U wil Heer  ;  Lord I Lift your Name on High  ;  Daar is geen grens ;  
Lied  577: 1,2,3,4,5    ;    Al julle volke     
Geloofsbelydenis 12 Artikels hardop 

Woorddiens 
Gebed van die gemeente 
Sing: Psalm 25-1:2  
Skriflesing: 2 Samuel 22: 29-35 
Preekteks: 2 Samuel 22: 33 
Hoofgedagte: Los jou bagasie - 1 
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Preekskema:    Almal het bagasie, ons leef in gebroke wêreld, ons maak soms verkeerde 
keuses en tog... ons kan as oorwinnaars lewe.  Ons is nie maar die produk van ŉ stukkende 
wêreld nie, ons is die produk van God se genade en Hy wil dat ons ŉ lewe in volheid 
(oorvloed) lewe. Hoe sien ons die lewe hier op aarde? Hoe hanteer ons bagasie?  Op watter 
dinge fokus ons? 
Bevestiging van ouderlinge en diakens (aand) 
Formulier 
Sing:  Psalm 134-1:4 

Dankdiens 
Gebed van die gemeente 
Liefdegawes vir barmhartigheid en by deure vir GKSA sustentasiefonds 
Sing:  Lied 425: 1,2,4   ;    Lied 488: 1,4,5 

Seën van die Here  
 
 

Verlossing en nuwe ID in Christus  (grootste motivering, rede  en manier om van bagasie 
los te kom) 

Bagasie kan verskillende vorme aanneem: 

 Sonde, verkeerde keuses waarin jy vasgeval het 

 Trauma wat met jou gebeur of aan jou gedoen is 

 Dinge wat skeef geloop/ anders geloop het as wat jy beplan het 

 Tradisie kan bagasie raak 

 Skugterheid wat jou kere om in verhoudings te kan leef wat jy nodig het om te groei.  

 Swak Selfbeeld 
 
Ek wil begin met die grootste ding van “los jou bagasie” 
Die belangrikste 
As jy hierdie verstaan en werklik toeëien is jy al 80% daar 
Dit is die basis van al die ander dinge waaroorons gaan gesels vanuit dier Skrif ook in 
volgende twee week: 
 
 Verlossing  (vergifnis) deur Jesus Christus 
 Geloof 
 Nuwe ID 

 

 Joh 3:16 (verduidelik tekste) 

 1Joh 1:9 sondes bely, Hy vergewe, reinig ons van alle ongeregtigheid 
 Nuutgemaak.  Nie rekord nie 

 Rom 8:1 – geen veroordeling vir die wat in JX is nie 

 2 Kor 5:17 oue is verby en die nuwe het gekom 
o werklikheid van regverdigmaking voor die Here (eenmalig) , maar ook waar as 

proses van heiligmaking (elke dag nuut en skoon en vars)  

 Fil 3: 12-13 Christus my reeds syne gemaak het – dis hoekom ek losmaak en uitstrek na 
wat voor is 
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Hier verse beklemtoon dat Christen is nie produk van verlede of goed wat met hom/haar  
gebeur nie.  

 Produk van God se genade en God se plan vir my lewe 

 Hy het nie ŉ plan vir my gehad nie en nou het iets gebeur en nou is plan opgemors 
nie – Hy het plan in Christus vir my van waar ek nou is.  

o God se genade is waar vir waar ek nou is, nie van waar ek moes gewees het 
nie 

 
Grootste ding om los te kom van bagasie, dinge wat met jou gebeur het, verkeerde keuses, 
verkeerde selfbeeld: 
 is om vryspraak te omhels, nuutheid en vergewing te omhels en jou roeping te omhels en 
nuwe Identiteit in Christus te omhels. 

Dis fundamentele basis en grond vir al die res van dinge wat gesê en genoem word 
en tegnieke wat aangeleer word 

 
 As ek nie hierdie dinge in die geloof omhels en werklik my eie maak  nie, sal ek moeilik 

van my bagasie loskom, moeilik loskom van die dinge wat my terughou, 
 As ons glo ons moet nog die sak van ons sonde dra  
 en as ons nog gemotiveer word uit skuldgevoelens 
 en die bepaal word deur die gevolge van die sonde,  
 As ek steeds die leuen glo van wat mense as kind oor my gesê het,  of gespot het,  en nie 

glo dat ek nuut en kosbaar vir God is nie 
 As ek steeds maar dink ek is ŉ mislukking omdat ek nie soos ander is nie en nie my 

unieke roeping en ID wat God gee omhels nie 
 
dan sal ons waarskynlik nie ons bagasie kan los nie 
 
Die feit dat God ons genade gee, vergewe en nuwe ID gee, dat ons produk is van sy genade -
>  is of waar of dis bogstorie 

As dit nie waar is nie, dan is ons in ons kanon in 
As dit waar is, dan moet ons dit omhels en die werklikheid daarvan begin uitleef 

Vat God op sy Woord: 
Hy praat van vergifnis (nie halfpad nie), geen veroordeling meer nie,  oue wat verby is, reeds 
syne en daarom los van die verlede, Hy praat van kosbaar, nuwe ID, meer as oorwinnaar. 
 
Daardie sonde wat jy gedoen het, geraamte in die kas, klad op jou naam, daardie dinge wat 
jy te veel keer al verkeerd gedoen het 
 Psalm 103 
 1 Joh 1:9  

Rom 8:1 
Dit is verby!! 

 
Daardie gevoel van ek is nie belangrik vir ander mense nie, swak selfbeeld, ek het nie 
belangrike rol om te speel nie. God het jou aanmekaar geweef  (Psalm 139)  vir jou gesterf  
(Joh 3:16)  , jou uniek gemaak  (1 Kor 12), jy is oorwinnaar in Hom (Fil 4:13), Hy gee jou ŉ 
unieke roeping (Ef 2:10)  
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Basis van selfbeeld verandering is wanneer ek my Goddelike ID omhels en besef wie ek in 
God is 
  
LW daar is by elke tipe bagasie dinge wat van belang is ons kom by spesifieke dinge:  erken 
en afhandel en herskryf van persepsie en vergifnis,.... maar die basis is 
 
Gal 5:1  Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie 
vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. (Konteks is godsdienstige 
OT rituele, maar die beginsel is ook op breër vlak waar) 
 
Los jou bagasie:  Basis is persoonlike verhouding met die Here waar ek verlossing, vergifnis, 
nuwe ID, Goddelike roeping en uniekheid  in geloof omhels en toeëien as ook vir my 
 
Ons praat nie hier van:  

 Ek is al lankal in die kerk nie,  (Jy is nie vrygespreek omdat jy in die kerk grootword nie) 

 jy dis my gewoonte ons sondae kerk toe te kom nie , (jy kan in die kerkwees en gereeld 
hierheen kom en so ongered soos ŉ klip wees) 

 ja ek leef ŉ goeie Christelike morele lewe (baie goeie mense ken nie die Here nie en het 
nie vryspraak nie) 
 Ons praat van omhels die Here as my persoonlike Verlosser. Ek ken Hom as Vader, 

Hy bepaal my lewe, my lewe is oorgegee aan Hom en my tyd, geld en lewe is in diens 
van die koninkryk. Ek het my sonde (en my bagasie) by die kruis gaan neersit en sit. 
Ek vra elke dag wat is God se wil vir my vandag en in elke situasie. Ek is in God se 
hande en Hy bepaal my lewe 
o Nie as teoretiese bla bla nie, maar as ŉ werklikheid in my lewe 

 
Verlossing , nuutmaking, vryspraak in Christus maak ons vry en gee ons die reg om nie 
bepaal te word deur ons bagasie of omstandighede nie, maar by die kruis te gaan neersit en 
dit daar te los 
 

Oorwinning in gebrokenheid – Erken daar is bagasie 

 
Ons moet hierdie werklikheid van genade en ID,  in hierdie wêreld (na die sondeval)  uitleef 
Ons is vir nou nog in hierdie wêreld: 
 
Erken daar is nog uitdagings en erken swaarkry: 
2 Sam 22   -  breedvoerig die oorwinning, maar ingeweef in die oorwinning is die 
gebrokenheid 
Vers vir vers uiteensitting 
 
Daar is nog uitdagings: 
Jes 43 – Temidde van water en vuur hou Hy jou vas 
Rom 8 -  Alles sal ten goed meewerk, beteken daar is tog uitdagings 
 
Ons is nie vry van gebrokenheid nie en verganklikheid nie. Ons gaan oud word en swakker 
word en dood gaan – almal , selfs al is jy ŉ super doeper dopper gelowige 
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Job wat hiper-gelowig was beleef baie trauma en verlies  - daar gebeur slegte dinge met 
goeie mense 
 
In die werklikheid van die gebrokenheid na die sondeval het ons almal maar stuff: 

 Stuff nie Moses se lang stok met krul bo waarmee hy die skape hanteer nie, of jou i-
phone en truitjie nie, ek praat van stuff wat op jou hart en siel kom lê en jou keer om 
genoeg geestelike asem te kry en keer dat jy voluit lewe 

 Stuff wat jou denke vertroebel en jou lewensdoelwitte en lewensperspektief verwring 
en skeeftrek 

 Stuff van keuses wat ons gemaak het, dinge wat aan ons gedoen is, paaie wat ons geloop 
het, wat ons seergemaak of iets laat verloor het  

 
Stuff gebeur in ons lewens, maar ons hoef nie daardeur verstrengel of versmoor te word 
nie, ons as kinders van God kan ons negatiewe dinge hanteer en afhandel en agterlaat  en as 
oorwinnaars lewe –  
Dit is boodskap van 2 Sam 22 
 
As jy dink dit sal met my as Christen altyd net goed gaan en swaar mag nie oor my pad kom 
nie, gaan jy waarskynlik ontnugter word. Sal ook moeilik met bagasie afhandel omdat ek 
eintlik ontken dat dit bestaan en mag bestaan. As iets kom sal ook so gefokus wees om die 
negatief net ten alle koste weg te kry dat ek dalk die eintlik groei wat bedoel was deur die 
swaarkry, mis 
 
Aan die ander kant: as jy dink ons is maar hier om te suffer en byt net op jou tande en wag 
tot dit hopelik verbygaan gaan jy moedeloos, sinies word  - sal moeilik met bagasie afhandel 
omdat ek dan myself sien as produk van my omstandighede en wat met my gebeur 
 
Maar vir die gelowiges kom hierdie 2 bymekaar in Christus 
Die oorwinning in Christus ten spyte van en te midde van hierdie stukkende wêreld. Ek het ŉ 
volheid en vrede in God wat niemand van my kan wegsteel nie. Ek reageer met liefde en 
vergifnis waar afguns en haat my pad kruis, omdat ek hierdie ware liefde persoonlik ken. Ek  
is op pad saam met God, ŉ oorwinningspad, ŉ pad met sin en doel, maar daardie pad gaan 
soms deur dieptes , en 4x4 terrein, dit is soms moeilik en seer. 
 
Soms probleem gedrewe:  ek moet al die probleme uit die pad en uit my lewe kry, dan kan 
ek ŉ volheidslewe leef, en moet alles net regkry sodat ek kan lewe,  

Moet eers gesond word en finansiële stabiliteit kry,  
ek moet eers getroud wees of kinders hê en gesettle wees,  

 dan kan ek die volheid van die lewe bedoel wat God gee 
Die volheid van die lewe wat God gee is:  om Hom te ken , Hom te volg, Hom te verheerlik 
en te dien ..... in watter omstandigheid ek ook al is 
 
As my fokus is om God te verheerlik en in verhouding met Hom te leef ,... as dit in my lewe 
oor God gaan  dan sal ek nie bepaal word deur die bagasie van gebrokenheid, verkeerde 
keuses, omstandighede of ander mense se negatiewe opinies nie. 
 

Keer die vorming van bagasie 
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Ons het oorwinning in Christus, en daar is stukkende wêreld waarbinne ons leef, (vorige 2 
punte)  maar .. 
 
omdat ek kind van God is beteken ek gaan swaarkry opsoek nie, en maar.. ek gaan 
heelmaking indra in hierdie wêreld om te help herstel wat gebreek is.  
2 Kor 5:17+18  Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die 

nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself 
versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou 

 
Ek gaan nie ander verwond of bagasie gee en ook keer dat ander mense seerkry,  bagasie 
uitdeel of verkeerde keuses maak 
Ek gaan help dat mense staande bly: 
Kol 4:12  Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus 
Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles 
volkome gehoorsaam aan die wil van God. 

Gaan hier oor gebed , maar ook in ons handelinge en optrede teenoormekaar is ons 
medewerkers sodat die ander een staande kan bly en heel kan bly 

Ons gaan juis God se liefde indra in die werklikheid van gebrokenheid 
 
Beste manier om van Bagasie los te kom is om te sorg dat daar so min as moontlik bagasie in 
die eerste plek is. 

 Hoe ons kinders opvoed en begelei,  

 Tyd wat ons maak vir ander mense en om na hulle te luister (ook kinders) 

 ander mense hanteer in elke dag se werk en lewe,  

 keuse wat ons maak,   

 hoe ons konflik hanteer,  

 regte fokus op die lewe te behou  - wat belangrik is 

 heilig te lewe 
is so nb om te keer dat daar bagasie in ons en in ‘n ander se lewe ontstaan 
 

Gee ruimtes vir proses van afhandel en laat los 

Ons moet seerkry en bagasie keer, maar as dit kom erken dit en erken dat ek dit sal beleef,  
al het ek die oorwinning in Christus 
 
In iets wat met ons gebeur bv. dood, verhouding wat breek, verlies van iets, swaarkry is daar 
sekere emosies/fases/belewing 
 
Vgl Jesus wat gehuil het met Laserus se dood  Johannes 11: 33-38 
 
Treur saam met die wat treur (Rom 12:15) later oor mekaarbediening, maar nou net dat jy 
moet vir mekaar ruimte  gee om te treur en emosies te beleef wat emosies is deel hoe God 
jou geskape het 
 
Fases van rou en verwerking van trauma: 

 ontkenning en die skok van wat gebeur het - met bietjie deurmekaar wees en 
rusteloosheid 

 Kwaad wees en woede oor dit wat gebeur het 
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 Onderhandeling om te kyk of die situasie nie verander kan word nie 

 Mismoedigheid en depressie oor die werklikheid wat soms nie verander kan word 
nie 

 Aanvaarding en berusting 
 
Gee ruimte vir hierdie fases  vir jouself 
Wanner jy nie ruimte gee vir hierdie emosies nie, 

ontken jy eintlik ding wat gebeur  
en dit is moeilik om iets agter te laat wat jy nie erken en herken nie en mee afhandel 
nie 

 
Ons moet seerkry keer en wegweer en in heelheid leef, maar wanneer daar regtig seerkry 
kom dan is daar net een manier om seerkry te hanteer en dit is om seer te kry en daardeur 
te gaan. Ontkenning laat die wond net sweer.  

Ek gaan seerkry as iemand dood is, en daardie seerkry moet ek nie ignoreer of 
misken nie, ek moet dit maar omhels... en dan ook die troos en heelmaking in die 
Here omhels 

ook in die ondersteuning en begeleiding van ŉ ander persoon – gee ruimte vir ander 
persoon om te beleef en te vertel:  – luister luister , gee ruimte om te praat, moet te 
vinning sê ek verstaan hoe jy voel nie, nie bloot ruk jouself reg nie, gee soms geleentheid 
om te kla en mismoedig te wees  - gee ruimte om deur die bepaalde gebeurtenis of 
seerkry te werk en dit te beleef 

 
Wat hiermee saamgaan is die proses van groei en deurwerk en laat los (volgende week 
meer detail) 
Die Here kan momenteel dinge verander, maar soms is daar ook die proses om bv die leuen 
wat ek glo oor myself (selfbeeld) af te breek en die waarheid weer en weer te bevestig dat 
ek inderdaad nuut sal dink en leef 
  

Slot 

Verlossing,  vryspraak, nuwe mense, uniek en belangrik vir God , nuwe ID is wat ons deur 
geloof in Christus verkry – Basis hoekom ons kan laat los 
Ons het volheidslewe al is gebrokenheid ingeweef in hierdie wêreld na sondeval – leef vry 
ten midde van 
Keer dat bagasie kom in my of ander se lewe 
Gee ruimte vir die proses van deurwerk en afhandeling 
 
Gaan nog praat oor dinge wat nodig is om te laat los: 

- Verstaan as voorvereiste om te laas los 

- Fokus op iets anders as wat jy wil laat los 

- Leer wat jy moet leer sodat jy nie her moet doen nie 

- Vergifnis  -  Herskryf van persepsie 

- Rol van mekaarbediening in “laat los” 
Amen. 
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Los jou bagasie reeks – no 2 

 

Ontmoetingsdiens 
Votum en groetseën 
Lofsang (oggend):   Lied 221:1  ;   Lied 222:1 (afr en eng)   ;  Lied 209:1 (x2)  ;  Psalm 103-
1:1,9 
Lofsang (aand):   In die Hemel is die Heer  ;   Ek weet verseker ;  Daarom  ;  I lift my hands  ;  
Lied 209:1 (x2) 
Geloofsbelydenis  

Woorddiens 
Getuienis 
Gebed van die gemeente 
Sing:   Lied 442:1,2 
Skriflesing: Verskeie gedeeltes  - Rom 8: 31-39 
Hoofgedagte: Los jou bagasie - 2 
Preekskema:   Vanuit die vryspraak, nuwe identiteit en verlossing in Christus kan ek die 
dinge wat my terughou laat los. Daar is beginsels wat die Skrif ons leer wat noodsaaklik is 
om hierdie “laat los” te laat realiseer in jou lewe.  Die aanvaarding dat ek nie alles gaan 
verstaan nie, my fokus op die lewe, my gewilligheid om geleer en gevorm te word deur 
swaarkry en moeilike omstandighede heen, my gewilligheid om te vergewe is alles dinge 
wat ŉ rol speel in die sukses van of ek bagasie kan agterlaat.  

Dankdiens 
Gebed van die gemeente 
Liefdegawes vir Residensia stigting en by deure vir gemeentebediening in Stellenbosch 
Sing: Psalm 89-1:1,6  ;  Skrifberyming 15-7:5,6 

Seën van die Here  
 

Inleiding: 

Ons het reeds gekyk na  
Verlossing/vryspraak/nuwe ID/oorwinning in Christus is basis van los jou bagasie (1 Joh 1:9, 
Rom 8:1, 2 Kor 5 :17 ; Sef 3:17) 
Daar is oorwinning binne die werklikheid van gebrokenheid (2 Sam 22) As KvG keer ons 
bagasievorming 
Deurleef proses as seerkry en moeilike omstandighede wel kom (treur met die wat treur) 
 

Die rol en plek van “verstaan”  voor ek kan losmaak 

 
Een van die grootste struikelblokke om te kan aangaan is dat ek as voorvereiste eers wil 
verstaan voor dat ek kan/wil aangaan 
Hoekom het dit gebeur? Hoekom ek? Wat is die doel daarvan? Hoe kan God dit doen? Dit 
moet eers sin maak!! 
 
Wat lees ons in die Skrif oor die verstaan van die hoekom, eindpunt, rede van dinge:  
Prediker 8 
Ecc 8:6  Elke ding het sy tyd en sy manier. Daar is baie gevare wat die mens bedreig.  
Ecc 8:7  Hy weet nie wat sal gebeur nie. Wie kan vir hom sê hoe dit sal wees?  
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Ecc 8:8  Niemand het die mag om die wind te stuit nie; niemand het seggenskap oor sy 
sterfdag nie; in oorlogstyd spring niemand vry nie 
 
Ecc 8:17  Toe het ek al die werk van God begryp; die mens is nie in staat om wat in hierdie 
wêreld gebeur, te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die 
wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie. 
 
Rom 11 
Rom 11:33  O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is 

sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!  
Rom 11:34  “Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?  
Rom 11:35  Wie bewys Hom 'n guns, sodat Hy verplig is om iets terug te doen?”  
Rom 11:36  Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die 
heerlikheid tot in ewigheid! Amen. 
 
Psalm 131 
Psa 131:1  'n Pelgrimslied. Van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, 

Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is.  
Psa 131:2  Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid 

gevind het, so het ek tevredenheid gevind.  
Psa 131:3  Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. 
 
Die Here sê eintlik duidelik dat ons nie alles sal verstaan nie 
Hoekom sal ons nie verstaan nie 
Isa 55:8  My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die 

Here;  
Isa 55:9  soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en 
my gedagtes bo julle gedagtes. 
 
God is God en ons is mens. Ons kyk van die onderkant van die tapisserie en sien die 
deurmekaar drade, God kyk van bo af en sien hoe die prentjie ontwikkel 
 
Dalk driehoek en sirkel 
 
Weet u: ons maak ons so op oor hoekom slegte dinge gebeur maar:  Ons kan ook nie altyd 
verstaan hoekom dit goed gaan nie? Verdien ons regtig al die goeie dinge wat ons wel 
ontvang in hierdie lewe 

Job 2:10. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? 
 
Die lewe en die verloop van die lewe  is op ŉ manier onverstaanbaar 
Ons lewe eintlik in duisternis (na sondeval) met ligkolle  vgl 1 Joh 1:5-9 
 
Die vraag is nie waarom nie, maar waartoe? 
Hoe kan ek groei in dit, hoe kan ek God te midde van hierdie dinge verheerlik? Wat kan ek 
leer, hoe kan ek dit gebruik as getuienis? 
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Wanneer ek my rede,  en die verstaan van hoekom iets gebeur,  en hoekom ek?  ŉ 
voorvereiste maak vir die aangaan en leef van die lewe wat God vir my gee, gaan ek vasdraai 
en soveel bagasie versamel dat ek nie kan loskom en beweeg nie – ek gaan die lewe wat 
God gee mis omdat ek Hom nie vertrou met my lewe nie,  en die hoekom en waarom by 
Hom gaan neersit nie 
 
Eintlik: dis is so las van ons skouers af: ons hoef nie te verstaan nie. Die Here gaan nie 
eendag vir ons vra: Het jy verstaan hoekom dit gebeur het, en wat die doel was, en kon jy 
die uiteindelike doel in die toekoms definieer nie? 
Hy gaan eerder vra: het jy die, hoekoms en doel en rede in My Hande gelos, Het jy my 
verheerlik in dit, het jy geleer wat jy moes leer? 
  
Om te kan aangaan moet vrede maak en aanvaar dat nie alles kan verstaan nie 
 

Waarop jy fokus,  is waaraan jy vashou 

 
Vb ,  Seer duim (nadat die hammer die spyker gemis het, en die hamer dan ook waarskynlik 
verryk is met een of twee byvoeglike naamwoorde..... soos... “jou stoute onakkurate hamer” 
)  

– dit affekteer jou hele lyf ... dit is tog so..niemand ontken dit nie 
Maar nou praat jy heeltyd en met almal oor jou seer duim, en dan word jou leeftyd in beslag 
deurdat jy elke 10 minute eers moet evalueer  of jy nie tog maar nog ŉ salfie moet opsit en 
hoe voel my duim regtig op die oomblik, en hoe sal ek dit akkuraat aan iemand kan beskryf, 
en naderhand klim jy maar in bed met jou vinger in watte toegedraai en kort voor lank 
bestaan jou lewe uit jou seer duim.  
 
OF... as jy op iets ander fokus, kyk ŉ Johan Wayne cowboy fliek  of raak betrokke in ŉ 
interessante gesprek of lees boek , dan is jou seer vinger nog steeds daar, maar nie so as 
bepalend in jou lewe nie 
 
Fokus beteken nie jy ontken dat bepaalde iets nie deel is van jou prentjielewe  nie, maar jou 
fokus nie daarop nie 
Fil 4:8  Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, 
alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook 
mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 
 
Ons moet leer om binne die werklikheid van gebrokenheid in ons lewe op die regte goed te 
fokus 
Dis soos as jy ŉ foto neem : Jy neem die hele prentjie, maar jy fokus op iets spesifiek en ons 
moet sorg dat dit waarop ons lewe ingefokus is op die regte dinge gefokus is 

 As kind van God fokus ek nie op my sonde nie, maar op God se vergifnis 

 Ek moet fokus nie wat mense dalk van my sê nie, maar wat God van my sê 

 Ek moet fokus nie op dit wat verkeerd gaan en verkeerd loop in my lewe nie, maar op dit 
wat reg loop 

 Nie fokus op dit wat ek nie het of is nie, maar dit wat ek wel het 

 Ek fokus nie op die geraamte in my kas nie, maar op God se genade in Christus 
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 Ek fokus nie op myself en hoe goed of sleg ek is nie – ek fokus op God wat my gemaak 
het en plan vir my lewe het 

 Ek fokus nie op die omstandighede wat so swaar is nie, maar op God wat my vashou en 
die ewige lewe wat ek het 

 
As ek fokus op wat verkeerd en bagasie in my lewe is, sal ek dit moeilik kan laat los, dit word 
die sentrum van my lewe 
(LW dit is nie ontkenning nie – dit is daar (2 Sam 22) en ek moet dit deurwerk, maar dit kan 
nie die fokuspunt van my lewe word nie) 
 
Kan ons dit doen: 
2 Kor 10:5  .... Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. 
 
Vb: jy hoor jy het  6 maande oor om te leef agv kanker. Wat maak jy  met daardie ses 
maande. Waarop gaan jy fokus?   

 Gaan jy heeltyd fokus op die kanker, en hoe erg dit is, en of daar nie dalk iets ten 
alles koste gedoen kan word wat die diagnose moet omdraai nie – Gaan jy heeltyd 
fokus op die siekte?  

 Gaan jy dit gebruik om almal terug te kry wat jou in jou lewe te na gekom het en 
trauma vir jou veroorsaak het? 

Nee, waarskynlik 

 gaan jy eerder fokus om dinge doen tov jou verhouding met die Here, en met die 
mense rondom jou versterk. Gesprekke met mense hê wat tel,    en dinge sê wat jy 
eintlik al lankal moes gesê het en werk tot versoening waar mense jou te na gekom 
het. 

 Waarskynlik gaan jy die onbelangrike stuff uit jou lewe uitsny en dinge net laat gaan, 
laat los, want baie van dit maak nie regtig saak as jy net 6 maande oor het nie, baie 
van dit het nie ewigheidsbetekenis nie (so dikwels is “laat los jou bagasie” soveel 
makliker as jy weet jy het net 6 maande oor om te leef) 

 Miskien moet ons hierdie selfde fokus hê,  al het ons nie net 6 maande oor nie 
 
Fokus is eerder: Ek dien die Here, ek is met Hom op pad, ek is kosbaar vir Hom, en Hy het 
plan vir my lewe, en op hierdie pad is ŉ paar hekkies wat ek moet oor, en swaarkry wat ek 
moet deur,  modder polle wat ek moet dodge,  

maar ek is saam met Hom op pad op ŉ volheids- en oorwinningslewe om Hom te 
verheerlik en versoening en heelmaking in hierdie wêreld in te dra 

 Dit is waarop ek fokus 
 

 In so ŉ lewe, met so ŉ fokus,  is daar nie plek vir bagasie nie, hulle val sommer self van 
die wa af 

 

Leer en groei wat jy moet  en kan 

Om swaarky mee af te handel en bagasie te los is dit op manier ook belangrik om te leer wat 
ek bedoel is om te leer deur die swaarkry en omstandighede.  
God gebruik ook soms stuff tot ons beswil en om ons goed te leer en ons te vorm en te laat 
groei 
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 Jak1:2-4 “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle 
kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat 
om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word sodat julle tot volle 
geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.” 

 
Maar dis altyd goed om om moeilike omstandighede en seerkry,  dit wat ons moet leer  en 
in moet groei, die eerste keer te leer, sodat ons nie hoef  terug te kom ekstra klasse of vir ŉ 
“her” nie 
 
Soms die eintlike bagasie nie die dinge wat met ons gebeur of die swaarkry wat ek beleef nie 
– daar is soms ander groter bagasie soos te veel eie ek, of vertroue op myself en materiële 
dinge, dat ek gedryf word en oorlaai word deur die rotteresies en nie gelei word deur die 
Gees van God nie, verkeerde gesindhede wat in my hart leef.... dis soms die dinge wat 
eintlike bagasie in my lewe is 
 En dan gebruik die Here moeilik omstandighede om my los te maak van die eintlike 

bagasie wat ek saamdra 
 Deur ons regte reaksie op moeilike dinge en deur te leer en te oefen wat ons kan in 

bepaalde omstandighede, word die eintlik bagasie in ons lewe losgemaak en 
agtergelaat 

 Dit is ook wat die Here belowe in Rom 8:28  Ons weet dat God alles ten goede laat 
meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 

o JleR het die voorbeeld gebruik van ‘n koek waar die koekbestanddele nie 
altyd lekker is nie, koekmeel en bakpoeier op hulle eie is nie baie lekker nie, 
suiker en van die ander bestanddele is weer baie lekker op hulle eie. Tog is 
alles saam in perfekte balans nodig om ‘n lekker koek te bak. So is die lekker 
en die swaarkry in ons lewe, in perfekte balans,  deel van God se plan om ons 
‘n oorvloed lewe en oorwinningslewe te laat smaak en om ons juis ons te 
help om ontslae te raak van sekere bagasie 

 Kom dan los daarvan, en herfokus, leer wat jy moet leer – die eerste keer 
 

Soms kom daar uitdagings en dan karring ons maar deur dit en byt net vas tot dit oor is, en 
dan gaan ons maar net aan soos voorheen – daar was geen groei nie, geen verdieping nie. 
Dit was eintlik net mors van tyd van ja dit was moeilik en tuff, en nou is dit nie meer moeilik 
en tuff nie, maar ek is maar wie ek was voor ek in die moeilike situasie gekom het 
 
Ons moet leer wat ons moet leer, groei wat ons moet groei, verdiep in ons geloof en 
menswees,  leer om meer op God te vertrou, want so laat los ons veel meer bagasie en as 
bloot die moeilike omstandighede waarin ons beland het 
 
Daar is baie geleenthede vir groei deur swaarkry in hierdie gebroke wêreld na die sondeval 
war die duiwel ons probeer aanval 
Noem: 

 Getuienis deur hoe jy op swaarkry reageer (Hand 15 Paulus hulle in tronk lofliedere sing) 

 Vertroue op God alleen te leer (You dont realize He is all you need,  untill He is all you’ve 
got) 

o Ek kan nie regtig vertroue op die God leer as ek nog in situasie is waar ekself 
eintlik nog dink ek het beheer nie 
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 Tot stilstand kom en nadink oor die lewe, baie keer deur siekte 

 Regte prioriteite bepaal  - as jou lewe tot stilstand geruk of gedwing word (vb  van ou in 
Bfn voor hartoperasie en dan net daarna toe alles goed afgeloop het vergeet weer en 
praat oppervlakkig) 

 Die waarde en betekenis van dinge van hierdie lewe weer reg definieer – wat is nb en 
wat nie 

 Besef en leer van jou verganklikheid 

 Geduld – ek kan net geduld aanleer en oefen as ek in ongeduldige situasie is 

 Om juis vanuit die seerkry, swaarkry en vertwyfeling, weer opnuut en meer na God te 
gaan 

 “In my vertwyfeling roep ek na u” skryf die psdigter van ps 42 

 Swaarkry kan ons ook daartoe bring om ons eiewilligheid en sonde raak te sien en ons te 
bring by ‘n terugkeer en bekering tot God. Ons kan maar net kyk hoe die Here die volk 
Israel telkens teruggeruk het na Hom toe deur swaarkry 

Alle swaarkry is nie gekoppel aan ‘n bepaalde sonde nie, maar tog is dit soms wel so - 
Die verlore seun het juis omdat hy swaargekry en hongergely het hom bekeer en na 
sy pa toe teruggegaan. (Luk 15)  
Hebr 12:5-6 dui daarop dat die Here ons tugtig sodat ons meer gehoorsaam kan 
word 

 Bekering as dit nodig is 

 Soms kry ons swaar sodat ons ‘n getuienis van ons geloof kan gee deur ons reaksie op 
die swaarkry. Vgl Hand 16:25 waar Paulus en Silas in die tronk gegooi is, maar lofsange 
sing in die tronk en so getuienis lewer. Miskien moet ons leer om die Here te dien nie 
omdat Hy vir ons voorspoed en geluk gee nie, maar juis in moeilike omstandighede 

 
Vb van my ore (3 weke en toe spesialis nog 3 weke en toe 6 weke) 
 Leer om Here te dien en aan te gaan ten spyte van 
 Begrip vir ander mense wat gehoorprobleme het 
 Here laat nie alles NOU regkom nie 
Die Here inderdaad nie dadelik my ore genees nie, maar my tog paar dinge geleer wat ek 
andersins nie sou leer nie 
 
Leer wat ons moet leer, groei wat ons moet groei, dieper leef, verander, want dit is dalk die 
eintlike doel en hoe vinniger ons dit leer, hoe vinniger kom ons daardeur en laat ons dit 
agter 
  

Voorvereiste vir “laat los jou bagasie” : Vergifnis 

 
Basis : Omhels vergifnis 
- 1 Joh 1:9 Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons 

sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 
- Los jou sonde want dit is vergewe 
 
Vergewe ander 
Vergifnis 
Mat 18:21  Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my 
broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”  
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Mat 18:22  Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal 
sewe keer 
- Matt 18 waar die skuldenaar soveel skuld kwytgeskeld word, maar nie bereid is om ‘n 

medeamptenaar wat ‘n klein hoeveel skuld het, kwyt te skeld nie 
 
Vergewe omdat jy vergewe is 
Jy moet vergewe want onvergifnis anker jouself vas aan die verlede,  en  vergiftig jou eie 
lewe.   
As jy nie iemand vergewe nie, doen dit eintlik niks aan die ander persoon nie, maar dit 
vergiftig jouself,  dit is ŉ swaar klip van swaar bagasie wat jy deur jou lewe moet dra 
Smallville – kriptonite wat hom inhibeer – as jy nie vergewe nie is jy soos Clark Kent wat 
Kriptonite in jou sak saamdra 
 
Wat vergifnis is – iets wat jy vir God gee  
vb van voorwerp wat tussen jou en ander persoon staan: 
 Erken dit bestaan 

Erken jou emosies 
Erken gevolge 
 Maar gee dit vir God 

 
Soms is vergifnis ŉ proses:  

Keuse,  
werk aan en herhaal en herinner jouself dat jy vergewe het,   
en vrede met  en kan daardie persoon goeie dinge toewens -   

dalk: Forgive, forgave, forgiven 
 

 Vergewe Jou ouers vir wat hulle gedoen of dalk nie gedoen het nie, of nie betrokke 
genoeg was nie 

 Daardie persoon wat jou afgebreek of verkleineer het 

 Wat veroorsaak het dat jy met gevolge sit wat onherroeplik is (molestering, of in 
besigheid jou ingeloop het) 

 Daardie persoon wat oor jou geskinder het en oor jou praat, maar nie met jou nie 

 Daardie huweliksmaat wat nie gedoen het wat jy dink hy/sy moes gedoen het nie 
 
Bid vir daardie persoon, vat dit wat gebeur het die na die Here toe, let go, .... want jy is 
vergewe, jy het genade ontvang 
Dit is so radikaal:   Mat 18:35  So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as 
julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.” 
Jy sal baie moeilik loskom van die verlede as jy nie vergewe nie 
 

Slot: 

 
Jy is produk van God se genade en nie van jou verlede nie 
Jy is in hierdie wêreld, maar leef die oorwinning van ŉ bonatuurlike wêreld 
2 Kor 5:17 
Sef 3:17 
Vrygespreek (Rom 8:1) 
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Gryp hieraan vas en laat los die res.  
As jy hierdie dinge verstaan, dan sal al die ander “moet verstaan” op die agtergrond verdof 
Laat los jou bagasie en leef die ewige lewe in ŉ tydelike wêreld 
 
Amen 
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Los jou bagasie reeks – no 3 

 

Ontmoetingsdiens 
Votum en groetseën 
Geloofsbelydenis  
Lofsang (oggend):   Lied 464:1,3,4   ;  Lied 451:1,2,3  ;  Skrifberyming 14-2:1 
Lofsang (aand):  O Heer my God  ;   Skemeruur voor sonop ;  Majesteit  ;  Amazing Grace   

Woorddiens 
Gebed van die gemeente 
Skriflesing: Filippense 3:10-14 
Preekteks: Filippense 3:13 
Hoofgedagte: Los jou bagasie  - no 3 
Preekskema:  Die rol van mekaarbediening, jou persepsies oor dinge en die herskryf van 
persepsies oor dinge,  en die persoonlike keuse om te “laat los” in die proses van “los jou 
bagasie” 

Dankdiens 
Gebed van die gemeente 
Liefdegawes vir Reddersburg en by deure vir Emeritaatsversorging 
Sing: Psalm 31-1: 1,17    ;  Psalm 33-1: 2,6,11 

Seën van die Here  
 

Inleiding: 

Besig met reeks oor laat los jou bagasie (laaste een vandag) 
...wat het jy gedoen met die vorige twee weke se info...... 

Daar is diep waarheid (Chinese spreekwoord ): ... en dit is... 
as niks verander nie, bly alles dieselfde 

As ek op grond van die vorige twee weke se info niks verander het nie, dan is alles nog net 
dieselfde,  en al wat ek dan van kan getuig is: ek het ŉ preekreeks van “los jou bagasie” 
bygewoon  

Ek dra nog steeds my bagasie ek blameer dit op:  
ja dis nie so maklik nie, dis maar moeilik,  
tyd is nog nie reg nie,  
as ek net eers minder besig is,  
Ja dit is maar ŉ pad en lang pad  

 
Nee , as ek nie ŉ daadwerklike tree gee nie en ŉ verandering aanbring nie, is ek die oorsaak 
hoekom niks verander nie en my bagasie pakkie dieselfde is. 
God bedoel nie vir ons om preke oor “los jou bagasie” te luister nie 

God se bedoeling is dat ons bagasie moet agterlaat en vry en in oorwinning en 
roepinggedrewe en in Sy volheid moet leef 
  In daardie proses kan preke help 

 
Ons het reeds gekyk: 
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 Verlossing/vryspraak/nuwe ID/oorwinning in Christus is basis van los jou bagasie (1 
Joh 1:9, Rom 8:1, 2 Kor 5 :17 ; Sef 3:17) 

As jy nie seker is van my geloof nie, en van jou nuwe ID nie: 
het jy al met iemand gepraat, en het jy al met God gepraat 
Het jy opnuut jou nuwe ID toegeëien 

 Daar is oorwinning binne die werklikheid van gebrokenheid (2 Sam 22)  

 As KvG keer ons bagasievorming (eie lewe in lewens van ander) 

 Deurleef proses as seerkry en moeilike omstandighede wel kom (treur met die wat 
treur) 

o Het ek al saam met iemand gebid oor my proses in die afgelope twee weke 

 Verlede week: Die rol van verstaan- Jy sal nie kan nie  - ...het jy doelbewus al 
oorgegee en jou reg om presies te verstaan op gegee 

 Waarop jy fokus is waaraan jy vashou (Fil 4:8 ;  2 Kor 10:5) 

 Leer wat jy moet leer, groei wat jy moet (Jak 1) -  die eintlik bagasie wat jy moet 
afgooi is soms eie ek, louheid ens 

o Het jy verby jou situasie gekyk en gevra wat wil U my leer en my vorm  en hoe 
moet ek reageer? 

 Vergifnis – Matt 18  
o Het jy tyd gevat en seker gemaak jy het mense, instansies, jouself vergewe 

 
As ek nie gaan stilsit en my hart ondersoek en op grond van hierdie dinge wat ek hoor, 
sekere besluite neem en iets van ŉ aksie plan daarstel en die eerste drie stappe gee, en 
iemand kry wat my opcheck nie, as ek nie saam met iemand bid en gesels nie, dan sal my 
bagasie na die “Los jou bagasie” preekreeks maar net so vas en swaar wees soos voorheen 
Se weer: God bedoel nie vir ons om preke oor “los jou bagasie” te luister nie 

God se bedoeling is dat ons bagasie moet agterlaat en vry en in oorwinning en 
roepinggedrewe en in Sy volheid moet leef 

 
Ons kyk na laaste drie aspekte 
 

Herskryf van persepsies  - denkverandering -  paradigma 

 
Almal het ŉ persepsie oor iets en jy reageer en leef die persepsie wat jy het 
Swaarkry, trauma, seerkry veroorsaak sekere persepsies 

Bv as hulle al drie keer by jou huis of kar ingebreek het, (soos by ons) Stellenbosch 
baie onveiliger as Gauteng – wettige persepsie gegrond op dinge wat werklik gebeur 
het  
As jy gemolesteer is as kind (of volwassene) gaan jy ŉ persepsie het oor mans of oor 
seksualiteit 
As iemand baie jou afgebreek het, het jy naderhand die persepsie jy is dan seker 
maar niks werd nie 
As daar baie dinge wat swaar is gebeur in my lewe kan ek dalk die persepsie 
ontwikkel, God is nie betrokke in my lewe nie 

 
Deel van om met dinge af te handel sodat dit nie ons lewens verder dikteer nie,  is om die 
persepsies wat deur situasies/gebeurtenisse veroorsaak is te toets aan die Woord van God,  
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en te herskryf om dit in lyn te bring met God se bedoeling en plan en persepsie oor die 
bepaalde saak 
 
Jou denke, jou persepsie, jou verwysingsraamwerk moet vernuut word en dit word gedoen 
onder leiding van die Gees en volgens die Woord 
Rom 12:2  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 

verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van 
God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.  

 
Prakties: 

 Hoe jy oor jouself dink  moet herskryf word met hoe God oor jou as sy kind dink (God se 
denke: Sef 3:17 ;   2 Kor 5:17) 

 My denke van ek is net gewoon, moet herskryf word na ek is kosbaar en uniek en 
belangrik vir God (Psalm 139, Jes 43) 

 Wat jy van die huwelik en intimiteit dink na molestering , of jou persepsie na ŉ 
verhouding wat sleg opgebreek het,  moet herskryf word met wat God se bedoeling van 
die huwelik is en hoe God die man of dan vrou gemaak het 

 Hoe ek mense sien of rasse sien, moet herskryf word, as iets wat gebeur het my hulle in 
boksies laat plaas het 

 As ek dink ek is produk van omstandighede moet dit herskryf word na ek is produk van 
God se genade en liefde 

 As ek dink die dinge wat ek het en my posisie in die samelewing is die belangrikste , dan 
moet dit herskryf word na wie ek in verhouding met Christus is, en die uitleef van my 
nuwe menswees is die belangrikste  (Fil 3:8) 

 As ek dink God is nie daar nie, want kyk al die swaarkry, moet , my persepsie herskryf 
word na God dra jou en is by jou deur swaarkry heen  (Jes 43) 

 
As ek nie my denke verander nie dan is ek soos rek wat op bepaalde punt vas is en dan kan 
ek wegbeur en ver weg rek, maar iewers gaan ek teruggeruk word na waar  my rek vas is. 
Jou rek is vas  by jou bepaalde persepsie  van dinge. Ek moet my denkankerpunt verskuif 
onder leiding van Gees van God op grond van wat die Woord sê 
 
Spreuke 4:23 Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele 
lewe.  

Dit wat in jou hart/ denke leef (persepsies)  bepaal hoe jy die toekoms gaan leef 
 

Mekaar se rol in afgooi van bagasie 

 
Gal 6:1  Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees 

laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in 
versoeking kom.  

Gal 6:2  Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.  
 
Mekaar tekste:  In die Bybels in NT is daar 52 keer dat die mekaar gedagte van gelowiges 
onderling na vore kom 
Liggaambeeld (1 Kor 12, Ef 4) wat interafhanklikheid veronderstel 
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Ons is so gemaak dat ons dit baie moeilik alleen gaan maak. Ons is bedoel om van mekaar 
afhanklik te wees en mekaar se laste te dra  
 
Nota:  afhanklikheid moet groei na onafhanklikheid (party stop hier, maar dis is 
selfgesentreerd), maar dan moet dit groei na interafhanklikheid – Bybelse manier is 
interafhanklikheid 
 
Ons is bedoel om  

 vir mekaar ŉ oor te wees, (luister en luister en neem tyd om te luister, en luister tot jy 
regtig verstaan)   

 om mekaar te bel,  

 mekaar raad te gee, ( maar nie beterweterig of te vinnig nie),  

 vir mekaar te bid, (nie te sê ons sal vir jou bid nie, maar daadwerklik te bid)  

 om mekaar op te check ,(accountablity partner)   

 ons is bedoel om met ŉ medegelowige ŉ pad te stap in die afhandeling van ŉ bepaalde 
bagasie wat hy/sy het 

 
Maar wat doen ons in praktyk: Ons hou dit vas, ons deel dit met niemand, ons laat nie toe 
dat iemand vir ons bid nie want hulle weet nie daarvan nie, ons vertel eers (dalk) as alles 
verby is  

-  Here bedoel dat ons saam deur die proses van “bagasie los” gaan 
 

 “Here help my” beteken dikwels daar is iemand is wat gehoorsaam moet wees aan die 
Here om my te kom help en so as’t ware die Here se hande en voete is. 

o Ons moet toelaat dat ander mense naby genoeg aan ons kom om God se liefde 
as ons te gee, en ons te help met die laat los van ons bagasie 

 Ons moet ook God se liefde in iemand anders se lewe konkreet maak deur iets te doen 
en te help en te bid 

o Ons moet naby genoeg aan mense groei om hulle laste te kan dra en te help om 
bagasie te laat los 

 
LW daar is twee vlakke:  
 daar is teoretiese manier van dink oor lyding en wat my jou kan gebeur en swaarkry 

en vorming en bagasie. Die een manier is as vraag en as teoretiese (selfs 
apologetiese) gesprek oor swaarkry bv kan God van liefde swaarkry toelaat? 

 Die ander is waar mense regtig self swaarkry. Mense wat regtig swaarkry se eerste 
behoefte is nie ŉ teoretiese debat oor die sin van lyding en hoekom  dit alles gebeur 
nie. Hulle primêre behoefte is nie antwoorde nie, maar konkrete liefde en omgee 

 
Wat belangrik is :  Oopmaak 
Leer om oop te maak 
 Ons is in ons kultuur maar geneig om “ek op my eie” lewens te lei 

Nee, wat wel nodig is, is nie deel met almal alles nie, maar met al hoe minder mense, 
dieper 

 Leer en oefen om dit te doen 
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Selfs op sekulêre vlak het US ŉ 3 weke Shaken Silence veldtog gehad waar mense 
begelei is om te praat oor veral seksuele geweld omdat die toehou en alleen dra net 
groterwordende bagasie en probleme veroorsaak wat mense  

Leer om oopmaak te hanteer 
 Nie skinder 

Def: as iemand nie deel is van die oplossing of die probleem nie en jy praat 
met hom oor iemand anders, dan is dit skinder 

God maak jou betrokke by iemand wat met jou deel, al is dit gebed of te fasiliteer dat 
by iemand anders uitkom 

 
Deel van hoe ek loskom van verlede is om die medegelowiges wat God gee, en wat God 
bedoel om my te help, te gebruik en hulle toe te laat om my te help 
 

Dit is nou klaar -  leef die nuwe fase  -   Laat los verlede en gryp vandag (strek uit na wat 
voor is) 

 
Fil 3:12  Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om 

dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.  
Fil 3:13  Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak 

my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.  
 
Ja dis proses, en vasgryp aan identiteit, en dis fokus op regte ding, een vergifnis en herskryf 
van persepsies, en iets van proses  ens ens.....maar dit is inderdaad ook “laat los”!! 
 
Daar is ŉ tyd dat ek vir die laaste keer terugkyk en sê: sekere gebeure of dinge wat aan my 
gedoen is, of my eie verkeerde keuses was sleg, maar ek het die deurgewerk, dit is nou 
verby!! 
Ek kyk nou vorentoe en strek my uit na wat voor is en leef God se genade wat Hy vandag en 
môre vir my gee 
 
Dit is tog groot deel van “los jou bagasie”: 
Leef vandag: vandag se genade omhels en vandag se roeping leef en vandag se dag beleef. 
 
Klaagliedere 3:21-24 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die 

liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit 
is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek 
op Hom. 

 
Om nuwe fase te leef is nie:  

 ontkenning van verlede (iets negatief)  
dis erkenning daarvan , maar ŉ deurwerk daarvan dat dit nie meer my lewe 
dikteer nie 

 of verraad teenoor die ou fase nie (bv as iemand wat naby jou is dood is) 
soms gedagte dat ek my lewe moet ophou lewe en bly by dit wat was toe 
persoon nog hier was : Here gee ŉ ander fase van jou lewe wat jy moet leef –
totdat die Here jou kom haal, maar jy is nog nie dood nie daar is ŉ roeping 
wat jy nog moet vervul 
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Soms kyk ons terug na besluite van die verlede en ons kasty onsself oor dit blykbaar nie die 
beste besluit was nie. 
  Evalueer daardie besluit met vandag se info en inligting 
  Punt is – ek het nie daardie tyd die info gehad nie 

Ek werk met ŉ teoretiese alternatief van keuse want ek weet nie hoe sou die 
ander keuse uitgedraai het nie 

 Ons moet vandag leef en werk vanaf die punt waar ek nou is, nie waar ek was of 
waar ek dink ek moes wees nie. Die verlede is verby. Ek is nou hier op bepaalde plek 
in my lewe en van hier moet ek verder leef en verder leef tot eer van God 

 Teken prentjie van pad split en plek van teoretiese opsie en werklikheid van waar 
nou is. 
 Los die verlede- jy kan daaruit leer, daaroor vergifnis vra as dit sonde was, jy 

moet dit deurwerk, .......maar jy kan dit nie weer oor kry nie -  laat los dit (Fil 
3:13) 

 

 
Wat is daar wat jy moet laat los? 
Dink aan een ding wat jy moet laat los (soos Paulus in Fil 3 van praat) 
 Bv:  bekommernis oor bepaalde saak,  gebeurtenis in verlede, 

Keuse wat jy gemaak het, 
    Kom ons bid daarvoor 
 
Nog 2 aspekte: 
Iemand wat siek is wat ons voor moet bid, hand op seer of siek plek, persone langsaan, (as jy 
gemaklik is sit jou hand op die persoon) – kom ons bid 
Laastens: 
Iemand wat moet vergewe – Sit jou hand op jou hart waar God se vergifnis is en wat moet 
oorloop en uitloop na daardie persoon van jy moet vergewe.   
Amen 


