
Les 17 Ons maak altyd twee soorte draaie: die een is na die Here toe  

            en die ander is na wat die Here ons wys. 

 

1.’n Groot geheim: twee soorte draaie na die Here. 
 

  Verlede keer het ons gesien dat die woord bekering in die Bybel beteken om 

  om te draai. Ons draai om na die Here toe en glo in Hom en sy liefde en 

  ons draai weg van tempelspeletjies. 

 

  Bekering beteken altyd om na die Here toe te draai en weg te draai. 

 

  Kom ons kyk na ŉ baie belangrike vers in die Bybel, Klaagliedere 5 vers 21. 
  “Bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer” (1953) 

 

  Hoeveel keer kom die woord “bekering” in hierdie vers voor? 1.“Bekeer ons tot U  

  Here, 2. dan sal ons ons bekeer.” 
 

  Hierdie woord kom twee keer in die vers voor. Dit is nie sommer net ŉ herhaling  
  van dieselfde ding nie. Hierdie vers wys ons daar is twee draaie wat ons na die  

  Here toe maak, nie net een nie. 

 

  Dit is die groot geheim. Daar is twee soorte draaie na die Here toe. 

 

2.Die eerste draai is na sy liefde toe. 

  Verlede week het ons na die eerste soort draai gekyk. Ons draai weg van al 

  die tempelspeletjies wat mense speel en ons draai na die Here toe. 

 

  Die manier waarop ons draai is om in sy liefde vir ons te glo. Hy betaal vir ons 

  sonde en maak dat ons nooit weer vir enige sonde ooit weer gestraf word nie. 

  Om na hom te draai en te glo Hy straf ons nie, is hoe ons tot die Here se liefde 

  bekeer. 

 

  Wanneer die predikant Jeremia in hierdie vers dan sê: “Bekeer ons tot U”, 
  dan vra Hy die Here om hulle in die Here te laat glo. Hy vra dat die Here vir 

  hulle geloof in hulle harte sal gee sodat hulle die Here kan vertrou. 

 

  Hierdie draai na die Here se liefde is die eerste soort bekering waarmee  

  ons elke dag besig is. 

 

2.Die tweede soort bekering is om na die Here se wet te luister. 

  Omdat ons na die Here se liefde draai, maak die Here dat ons nog ŉ draai in  
  ons lewe maak. 

 

  Dawid wys ons hoe hierdie tweede soort bekering lyk in Psalm 119. 



 

  In verse 34 en 35 sê hy: “Gee my insig dat ek U wet kan nakom en ”“Begelei my  

  op die pad van u bevele.” 
   

  Hy vra dat die Here hom sal wys hoe om die Here se wet na te kom en saam 

  met Hom sal stap en wys wat die Here wil hê hoe hy na die Here se wet moet 

  luister. 

 

  Dit is wat die Here elke dag met sy kinders binne in sy liefde doen: Hy stap saam 

  met hulle en leer en wys hulle hoe Hy wil hê hulle na Hom moet luister. 

 

  Dit doen die Here deur die Tien Gebooie. Wanneer die Here saam met ons stap 

  en wys hoe en wat ons volgens sy wet moet doen, dan kan ons nog ŉ draai na  
  die Here toe maak. 

 

3.Wegdraai van sonde na die Here se wil toe. 

  Hierdie tweede soort draai werk só: “Die Here sê en wys ons elke dag ons moet  

  ons vader en moeder eer.” Hy wys ons hoe lyk dit as ons nie respek het vir ons  

  ouers nie en hoe lyk dit wanneer ons respek het vir ons ouers. 

 

  Respek vir ouers beteken om dankbaar te wees dat hulle vir ons sorg. Ons sien  

  hoe hard hulle werk en dat hulle so hard werk om vir ons te kan sorg. Dankbaar- 

  heid is om te sien wat hulle vir ons doen en vir hulle dankie te sê op twee 

  maniere:  

 

  1.Ons sê vir hulle dankie elke keer as hulle iets vir ons gee en  

  2.Ons doen al die werk wat ons in die huis en skool moet doen met dankbaarheid. 

 

  Die wet wys ons wat is ondankbaarheid teenoor ons ouers. Dit is om nooit dankie  

  te sê nie en om nie self ons eie werk te doen met dankbaarheid nie. 

 

  As die Here saam met ons stap en vir ons deur sy wet wys wat is dankbaar 

  heid en wat is ondankbaarheid, wat kan ons dan doen? 

 

  Dan kan ons wegdraai van ondankbaarheid en kan ons na dankbaarheid toe 

  draai. Ons draai weg van wat die Here wys verkeerd is en ons draai na wat die 

  Here vir ons wys wat is reg. 

 

  Wat word hierdie draai in die Bybel genoem? Dit word bekering genoem. 

  Ons draai om van wat die Here wys is verkeerd en ons draai na wat die Here 

  wys wat is reg. 

 

  Hierdie is die twee soorte draaie wat ons elke dag maak. 

 



4.Hoe verskil hierdie twee soorte draai in ons lewe? 

 Kom ons kyk weer na hoe verskillende is hierdie twee draaie. 

 

 Die eerste soort draai is om weg te draai van tempelspeletjies na die liefde 

 van die Here. Ons draai weg van dinge soos ons gee ons lewe vir Jesus en 

 ons draai na Jesus wat sy lewe vir ons gegee het om al ons sonde weg te vat. 

 

 Hierdie is die draai waarmee ons altyd binne in die liefde wat die Here vir ons  

 het indraai. 

 

 Die tweede soort draai is nie na die Here se liefde toe nie. Dit is ŉ draai binne 

 die liefde wat die Here vir ons het. Hy stap elke dag in sy liefde met ons en gee 

 ons wysheid met sy wet. Hy wys ons wat is dankbaarheid en wat is ondankbaarheid 

 en dan kan ons wegdraai van ondankbaarheid en dankbaar wees. 

 

5.Het jy al tot bekering gekom? 

 

  Hierdie is ŉ baie snaakse vraag wat mense vir kinders vra: het jy al tot bekering 

  gekom? Hoeveel keer ŉ dag praat die Here met ons deur sy wet en leer ons 

  wat is reg en verkeerd? Die hele dag lank. Hoeveel keer draai ons weg van 

  wat die Here deur sy wet wys is verkeerd na wat die Here wys wat is reg? 

  Die hele dag lank.  

 

  Dit is die manier hoe ons die hele dag saam met die Here leef wat ons begelei. 

  Dit is wat die woord begelei beteken. Die Here loop altyd saam en ons luister 

  altyd. 

 

  Ons kom nie eenkeer tot bekering nie. Dit is die manier waarop ons die hele  

  dag lewe. 

 

6.Twee soorte draaie die hele dag. 

  Ons maak elke dag regtig twee soorte draaie na en met die Here. 

 

  Ons draai weg van ons tempelspeletjies na die Here se liefde. Hierdie draai 

  is geloof in die Here en sy liefde. 

 

  Ons draai weg van wat die Here met sy wet wys is verkeerd en draai na wat die 

  Here met sy wet wys wat is reg. Hierdie soort draai is om te leef soos die Here 

  wys ons moet leef. 

 

  Glo en leef soos die Here wys is die regte twee draai wat kinders van die Here 

  regtig die hele dag en hulle hele lewe mee lank besig is. 


