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Ons geestelike reis 
is ‘n stryd teen 

die vernietigende dinge
in ons lewens.



Ons verhouding met God 
is ‘n sagte, breekbare 

verhouding wat ten alle 
koste versorg, gekoester 

en heel gehou moet word.



Daarom moet ons weet 
wat breek ons af en 

waarop moet ons let. 
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Volg my eie kop
Doen my eie ding
Egoïsties
Eie ek / eie belang
Ek … middelpunt
Kolligsoeker
Aandagsoeker







GEE NIE OM NIE



HOOGMOEDIG

Beterweterig



Die suiwerste vorm van 
hoogmoed is om te dink jy

is die nederigheid self.

William Law



Solank hoogmoed in ‘n 
mens se hart woon, 

kan jy God nie sien nie.











Enigiets wat teenstrydig
met my siening is, verwerp
ek as verkeerd en onwaar.



Om by ander aansluiting te vind
op ‘n manier wat hulle laat voel dat
hulle verstaan en waardeer word, 
is die grondslag waarop vertroue

en lojaliteit gebou word.



Oneerlik
Lieg
Leuens
Vals





Die probleem is nie dat
ons nie die waarheid

sien nie, maar dat ons
nie die waarheid

wíl sien nie.



Eerlikheid
sonder liefde is nie
integriteit nie.



Selfverloëning, opoffering, 
mededeelsaamheid, berou, 

vergifnis en onderdrukking van 
jou trots en ego is deel van die 

prys wat jy moet betaal om liefde
in stand te hou.







Ons sien groot dele 
van die werklikheid

nie raak nie.



Jy sien nie wat is nie.
Wat is, is wat jy sien.



Blameer die onderwyser vir jou
swak punte en nie jou eie

onvermoë nie.





Ek kan dikwels nie ander se 
goeie hoedanighede en 

talente raaksien nie, want ek
dra my eie tekortkominge aan

hulle oor.



Net as ons die 
werklikheid ken, 

kan ons iets daaraan
doen.









Ek is so skynheilig
dat ek nie meer
my eie valsheid

raaksien nie, 
maar met opregtheid

daaroor lieg.







Afguns is om
ander mense se seëninge

te tel
in plaas van jou eie.





Geldgierigheid is die 
wortel van alle kwaad. 

1 Timoteus 6:10



Twee sondes het Jesus finaal
aan die kruis laat beland: 

Judas se hebsug en die 
Joodse leiers se afguns.







As die persoon nie sterk genoeg is 
nie, kan ons nie waardevolle dinge
aan die persoon toevertrou nie.

As die persoon te sterk is, voel ons
asof hy nooit ons eie weerloosheid
sal kan verstaan nie.







Voel soos ‘n mislukking
En twyfel in my vermoëns.





LUIHEID (SLOTH) 

In Latyn Acedia 

“gee nie om nie”. 



Luiheid gaan daaroor dat 
mens weet wat reg is, 
maar ook weet dat die 

regte pad 
‘n moeilike pad is.



Die idee van “reg leef” 
maak jou nie opgewonde 

nie, maar eerder 
moedeloos. As jy dink aan 
wat jy behoort te doen vir 
en in jou verhouding met 

die Here, lyk dit te veel en 
los jy dit liewer.



Die moeite om die 
persoon te wees wat 
God wil hê ek moet 
wees maak dat ek 
traag word om te 
doen wat reg is.



’n Luiaard se verskoning is: 
“Daar is ’n leeu op straat, ’n 

leeu is tussen die huise!”

Jy sien die bedreigings 
(werklik of verbeel), 
en die “realiteite” en 

doen dan niks. 



’n Luiaard draai om en om 
op sy bed, soos ’n deur 

heen en weer swaai op sy 
skarnier. 

Bekommernis oor dinge 
wat kan gebeur, hou jou 

passief. 



’n Luiaard steek sy hand in 
die skottel, maar sy hand is 

te moeg om dit weer terug te 
bring na sy mond. 

Doen ietsie wat reg is, maar 
voer dit nie deur nie; 

halfhartig –
“ek weet ek moet, maar aai, 

dis soveel moeite.”



Die luiaard dink hy weet 
meer as sewe ander 

mense wat goeie 
antwoorde kan gee.

Vinnig om jouself te 
regverdig/verdedig. 



Gereed, korrel, skiet!







Vraatsug is ‘n emosionele siekte:

Dit is ‘n simptoom van iets binne-in 
ons wat besig is om ons op te eet.









Ons mag nie God se genade deur ‘n 
lam geestelike reis verspeel nie. 
Ons kan nie in hoogmoed en in 

traagheid, in hebsug, in jaloesie en 
woede , in leuens en in wellus leef 

as ons egte geluk wil vind nie.



‘n Mens kan slegs in 
vrede met jouself leef
as jy met integriteit
en eerlikheid leef.

















INTEGRITEIT



DEFINISIE

DIABOLIES

… om af te hok …

Geen balans / 
integrasie

INTEGRITEIT

Geïntegreerde
balans
tussen alle
karakteraspekte





Sê/Dink

DoenGlo/Voel



Sigbaar

Onsigbaar





INTEGRITEIT

























Kan 
negatiewe situasies,

struikelblokke, mislukkings,
terugslae en verliese

oorkom.



Kan groei as mens
en eie belange

ondergeskik stel
aan groter

doelwitte van die lewe.





Laat God toe om jou denke
vir jou te vernuwe (Rom. 

12:2), om jou gedrag vir jou 
te bepaal (Gal. 5:25) en laat 
Sy Woord jou die pad wys 

(Ps. 119:105).



God gee ons Sy Woord om as ‘n spieël te dien
tussen my vermomming en my gesig sodat
ek die ware EK raaksien en besef hoe my 

lewe lyk. Sodra ek die kennis begin kry, kan
ek die proses begin om my beeld reg te stel
sodat die ware Ek ook na buite sigbaar is.



Onthou, dat integriteit nie 
volmaaktheid beklemtoon nie, 

want niemand is volmaak nie, dit 
beklemtoon eerder dat jy moet 

wees, wie jy veronderstel is om te 
wees! ‘n Volgeling en 

verteenwoordiger van God.



Integriteit (heelheid) 
spruit voort uit ‘n 

persoonlike verhouding 
met Jesus Christus!



Ek wil jou vandag vra om nie 
verder jou masker te dra nie.

Om nie verder voor te gee dat jy 
alles so onder beheer het nie.
Om vir ’n oomblik die naakte 

waarheid van jou eie lewe in die 
oë te staar en God vir hulp te vra.



Om vir ‘n oomblik voor 
God te staan soos jy is, 

naak en ontbloot en Hom 
te vra om hierdie leuen of 

geneigdheid om sonder 
integriteit te leef, te vat.



Dit is tyd dat ek en jy 
pa staan vir ons 

foute. God wil ons 
vergewe, Hy wil ons 
gesond / heel maak.





Gee jou
lewe

vir die Here.



Want…
God 
het 
‘n plan 
met 
ons
reisverhale…



En…
net Hy

kan ons red.
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