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Het jy jouself al hoor praat op 'n klankopname of video en dan gedink: "Wow, klink ek 

regtig só?" 

As ek myself hoor klink ek vir myself so half vaak, ek wonder dan of ander ook so 

dink. Ken jy daardie kritiese stem oor jouself? 

 

Het jy ook al gedroom jy daag kaal/onvoorbereid by die skool/werk op en probeer 

deur die hele droom net jouself toemaak en wegsteek?  

 

Waar kom hierdie stemme vandaan? Hierdie oorkritiese stemme wat heeltyd vir jou 

vertel jy het maskers nodig om toe te maak wie jy regtig is omdat jy nie goed genoeg 

is nie?  

 

Lees weer Genesis 1:26-31. 

 

God maak hierdie hele skepping en toe dit kom by die mens raak dit intiem. Hy maak 

die mens, vir jou, in Sy beeld... 

God imagine jou en dan spreek Hy jou in existance... 

Hy sê dat Hy jou geken het toe jy nog in die moederskoot was, Hy't jou gevorm. 

 

 Watter stemme laat jy toe om jou te vorm? 

 Is dit moontlik dat dit wat God imagine het toe Hy jou gemaak het, meer is as 

wat jy tans is? 

 Is dit moontlik dat die stemme wat jou vorm die oorsaak hiervan is? 

 

Genesis 1 & 2 is alles goed maar dan kom Genesis 3 waar dinge begin skeef loop. 

Lees gerus wat in Genesis 2:16-25 en 3:1-11 gebeur. 

 

 Hoekom het God 'n boom in die tuin gesit waarvan die mens nie mag eet nie? 

 Voel dit soms vir jou om God te volg is soos om op 'n tou te balanseer en jy 

moet net probeer om nie verkeerd te trap nie? 

 Waar herken jy hierdie stem in die Genesis storie? Hierdie stem wat sê dat 

God nie die beste intensie vir jou het nie. 

 

Nadat die mens van die vrug geëet het kruip hulle weg en God vra: "Wie het vir jou 

gesê dat jy kaal is?" 

 

 Het jy self al hierdie stem geword wat heeltyd die skaamte uitwys? 

 Wat moes jy prysgee omdat jy voel dat jy nie 'n stem het nie? 

 Glo jy dat jy hierdie wêreld kan verander, dat jy 'n verskil kan maak? Of het al 

die stemme lankal daardie droom vermoor? 

Lees wat gebeur met Elia na sy reuse oorwinning oor die Baäl profete in 1 Konings 

19:1-13. Elia het soveel rede om soos 'n oorwinnaar te voel maar Isebel ontsenu 



hom so dat hy wens hy is dood. God praat met hom in die sagte briesie en vra 

hierdie vraag wat Hy dalk vir jou ook vra: 

 

 Wat maak jy hier?  

 Het jy dalk op 'n plek gekom waar jy stuck geraak het? 

 Het jy nodig om weer na hierdie sagte fluistering van God se stem te luister? 

 

In Johannes 8 sleep die Skrifgeleerdes 'n vrou wat op heterdaad betrap word terwyl 

sy owerspel pleeg voor Jesus. Lees gerus weer wat daar gebeur. Jesus vra vir haar: 

"Waar is jou aanklaers?" Waar is al daardie stemme heen? 

 

 Wat sal gebeur as jy God toelaat om jou aanklaers weg te neem? 

 Is dit moontlik dat jou unieke kreatiwiteit, dit wat God imagine het toe Hy jou 

gemaak het, weer na vore kan kom? 

 

As jy so voel vra vir God die volgende: 

"Kom praat met my, 

skep nuwe lewe in my" 

 

God het jou met verbeelding geskep om die onsigbare te sien en dit 'n 

werklikheid te maak. 

 

Besoek gerus die web en toon aan watter SHIFT jy gemaak het deur te reageer op 

die beweging van God se Gees in jou lewe. Hoe het dit wat God verbeel het, 'n 

werklikheid in jou lewe geraak? 

 

 


