
SUKSES vir 2006

Op versoek  van die  redakteur  van Kommunikamma (en  ‘n  paar  
ander mense) gee ek hiermee ‘n kort oorsig van die reeks tydens die  
Week van Gebed aan die begin van die jaar – met die hoop dit  
maak sin en gee sin. 

I Gedagtes 

Hoe ons gaan dink, gaan ons nuwe jaar en ons nuwe lewe bepaal.
Efes. 4: 22 – 24: “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe  
het.  Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense.”
Denke is  die  grondslag,  dit  is  die  mees bepalende faktor  vir  die 
kwaliteit van ons lewe.  Hoe ons dink, so is ons.
Volgens  my  oortuigings  lyk  mens  se  lewenskwaliteitskema  so: 
Gedagtes   Geloof   Gesindheid   Gerigtheid   Gedrag   
Gewoontes  Gevoelens  Gesondheid  Geluk.
Wat ons beleef, hang in groot mate af van wat ons bedink.
Die gehalte van jou lewe, weerspieël die gehalte van jou denke.
Is daar verandering in jou lewe, op enige gebied, nodig?  Verander 
dan jou denke: 
Rom. 12:2:  “Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.”
Spr. 27: 19: “Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water (spieël) 
kyk, so sien jy jouself in wat jy dink.”
Indien  ek  nie  suksesgedagtes  dink  nie,  is  ek  nie  in  staat  tot 
suksesgeloof nie, nie suksesgesindheid nie, nie suksesgerigtheid nie, 
nie suksesgedrag nie, nie suksesgewoontes nie, en uiteindelik dan 
ook geen suksesgevolge nie!
Om suksesvol te wees, kom tot bekering!  
Bekering?  Hoe  koppel  dit  met  sukses?   Die  Griekse  woord  vir 
bekering is metanoia, wat letterlik vertaal beteken: “‘n ander manier 
van dink”.
Dus: maak Rom. 12: 2 deel van jou suksesreis.  Dink nuut en leef 
nuut!  Dink sukses, dink groei, dink konstruktief en kreatief, dink 
positief.  “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 lofwaaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle  



julle gedagtes rig” (Fil. 4: 8).  Ja: “Neem elke gedagte gevange om 
dit  aan Christus  gehoorsaam te  maak”  (2  Kor.  10:  5).   Moenie 
vasgevang bly in negatiewe gedagtes nie, moet jou ook nie oorgee 
aan los gedagtes nie – toets dit: of dit gehoorsaam is aan Christus. 
Sodat ook jy, soos Christus aan einde van Sy lewe, kan sê: “Dit is  
volbring”!

II Geloof

Efes. 4: 22 – 24: “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe  
het.  Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense  
wat as beeld van God geskep is.”
Die mens as geskape na die beeld van God beskik oor die vermoë 
om te kan dink en te kan glo.  Die res van die skepping kan nie 
dink/glo nie, slegs die mens.  Dit is slegs deur gedagtes (metanoia!) 
dat geloof moontlik is. En dit is van die belangrikste voorwaardes 
vir sukses = om te kan dink en te kan glo. Glo in God, in jouself, in 
ander  mense,  in  jou  omgewing,  in  moontlikhede,  geleenthede, 
beroep, roeping, toekoms, ens.
Wat is geloof? Hebr. 11: 1: “Om te glo is om seker te wees van dié  
dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dié dinge wat ons nie 
sien nie.”
Dus: Geloof is  hoop.  Wie glo, is nooit vasgevang in ‘n hooplose 
einde, maar word bevry tot eindelose hoop.
En: geloof is gerig op die onsienlike. Wie glo, vorm ‘n visie van wat 
kan.
Of jy glo jy kan / kan nie – jy is reg! 
Geloof  verdien  nie.   Geloof  verwag.  Deur  te  glo,  skep  ons 
verwagtinge van wat kan, van ‘n toekoms met eindelose hoop.
Volgens Mark. 9: 23 sê Jesus: “Vir die een wat glo, kan alles.”  As 
ons IN Jesus glo, moet ons tog vir seker ook VIR Jesus glo.
Met geloofsvertroue is ons suksesvol op pad!

III Gesindheid
Logies én teologies én kronolgies is reeds daarop gewys dat sukses 
begin  by  gedagtes  en  geloof.   Daaruit  vloei  voort:  Gesindheid. 
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“Your  attitude  determines  your altitude” – dit is die hoogtes wat 
jy kan/gaan bereik.
Watter  gesindheid  pas  by  ‘n  christen?   Dieselfde  gesindheid  as 
Jesus, aldus Fil. 2: 5: “Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat  
daar  ook  in  Christus  Jesus  was.”   Jesus  se  gesindheid  word 
gekenmerk  deur  diens  –  daardeur  het  Hy  hoogtes  bereik.   In 
navolging van Jesus, is dit goed om hierdie sprekende analogie te 
onthou: Die lewe is baie soos tennis – diegene wat die beste dien, is  
gewoonlik die wenners.  As ek reg onthou, was dit Eldon Tanner 
wat dit ook baie raak gesê het: Diens is die huur wat ons betaal vir  
die voorreg om op hierdie aarde te mag leef.  Beter nog, is om vir 
Jesus self aan die woord te stel: (Ons glo tog IN Hom en daarom 
ook VIR Hom): “Gee, en vir julle sal gegee word” (Luk. 6: 38). 
Ook Hand. 20: 35: “Onthou die woorde van die Here Jesus: Hy het  
self gesê: ‘Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as te ontvang.’”  En 
‘n laaste aanhaling, dié van Douglas Lawson:  Ons bestaan tydelik  
deur wat ons kry, maar leef ewig deur wat ons gee.
Dus: die pad na sukses word nie primêr gekenmerk deur wat jy kry 
nie,  maar deur wat jy  gee.   En ook: Sukses is nie soseer  wat jy 
bereik nie, maar wie.

IV Gerigtheid

Ons vierde baken op die suksespad, is Gerigtheid (eers gedagtes, toe 
geloof, gevolg deur gesindheid.)
Gerigtheid gaan oor ‘n mens se fokus, verbintenis, dit  wat regtig 
belangrik is, toekomsgerigtheid.  “Ek maak my los van wat agter is,  
en strek my uit na wat voor is” (Fil. 3: 13).
Moenie teer op verliese, mislukkings, sondes, teleurstellings van die 
verlede nie.  Maak los van wat was, en strek jou uit na wat voor is, 
na wat kan wees / behoort te wees.  Vir so ‘n gerigtheid op wat 
kom, op die toekoms, op sukses, is dit nodig om doelgerig te wees.
Stel  jou  voor  ‘n  rugbywedstryd  sonder  doellyn,  of  ‘n  wedloop 
sonder wenpaal –  niemand sal weet wanneer iemand iets bereik het 
nie,  dis  doelloos,  sinloos,  chaos.   Daarom,  1  Kor.  9:  26:  “Ek 
hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie.”  Om 
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suksesvol te wees, moet ‘n mens (doel-)gerigtheid hê.  Mense wat 
op pad is na nêrens, kom daar uit! 
Ons  moet  ‘n  gefokusde  gerigtheid  hê  op  doelwitte  waartoe  ons 
verbind is, met ‘n voortdurende strewe na beter – nie: ek is die beste 
van almal nie, maar: ek is die beste van myself.  Vandag is ek die 
beste wat ek kan, en more nog so bietjie beter.
Deel  van  ons  as  gelowiges  se  gerigtheid,  moet  wees  ons 
afhanklikheid van God: Deut. 8: 17, 18: “Jy kan dalk dink: my krag 
en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf.  Maar jy moet  
die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag 
gee om die rykdom te verwerf” – om enigiets te verwerf! 
Ook I Tim. 6: 17 wys op hierdie belangrike beginsel dat suksesvolle 
mense nie hulle gerigtheid op God moet vergeet nie:  “Dié wat in  
hierdie wêreld ryk is (voorspoedig is), word gewaarsku  om  nie  
hooghartig  te  wees  nie.  Hulle  moet  nie  hulle  hoop  op  die  
onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik  
aan ons gee om te geniet.”
Onthou:  sukses  word  o.a.  gekenmerk  deur  diens  aan  ander 
(gesindheid) en deur afhanklikheid van God (gerigtheid).

V Gedrag & Gewoontes

Tot dusver het ons gesien dat sukses gebaseer word op gedagtes, 
geloof, gesindheid en gerigtheid.  Dit sal egter slegs waarde hê as 
die innerlike neerslag vind in die uiterlike.  “Wat help dit as iemand 
beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie?  Geloof wat nie  
tot  dade oorgaan nie,  is  dood”  (Jak.  2:  14,  17,  26).   Geloof  én 
gedrag.   Glo én gehoorsaam.  Dink én doen.  Praat  én prakties. 
Beplan jou werk en bewerk jou plan.
Een  van  die  grondbeginsels  ten  opsigte  van  ons  gedrag  en 
gewoontes, is dit:  Doen die regte dinge, nie doen dinge reg nie – 
verskeie verkeerde dinge kan ook reg gedoen word!  Dit gaan ook 
oor  die  beginsel  van  prioriteite  –  dat  gedoen  moet  word  wat 
belangrik is, nie noodwendig dringend nie.  Dink daaraan: dit wat 
regtig belangrik is in ‘n mens se lewe, is heel dikwels nie dringend 
nie.   Oppas  dat  dringend se  harde  geskree  nie  vir  belangrik  stil 
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maak  nie.   Waak  dus  daarteen om dit wat belangrik is uit te stel 
(daarvan kom afstel) en fokus jou gedrag daarop nie om jou skedule 
te prioretiseer nie (dit is ekstern – en dalk nie regtig belangrik nie), 
maar om jou prioriteite te skeduleer (dit is intern – gebaseer op wat 
regtig  belangrik  is  ten  opsigte  van  jou  gedagtes  en  geloof  en 
gesindheid en gerigtheid).
Verder  ook  nog  dit:  jou  gedrag  (wat  jy  dikwels  doen),  word 
gewoonte.  En die kettings van gewoonte is dikwels te swak om te 
voel, totdat dit te sterk is om te breek – dit geld vir slegte én goeie 
gewoontes.

VI Gevoelens

Uiteindelik vorm al die voorafgaande ‘n mens se gevoelens.  Meer 
as dikwels egter keer mense ongelukkig hierdie skema om:  deur te 
reken as ek anders voel, sal ek anders kan dink en glo en doen – my 
gevoelens (emosie) bepaal tog immers die kwaliteit van my lewe. 
Maar, nee:   Gevoelens is nie die oorsaak nie, dis die gevolg – as jy 
goed doen, sal jy goed voel.  Hierdie oortuiging word gebaseer op 
die woorde van die Here self in Gen. 4: 6, 7:  “Waarom is jy kwaad 
(agressief)?  Waarom is jy bedruk (depressief)?  Wag daar nie vir  
jou blydskap as jy goed doen nie?”
Gevoelens is die gevolge van my gedagtes en geloof en gesindheid 
en gerigtheid en gedrag en gewoontes. Die vraag wat ons elkeen vir 
onsself  moet  afvra,  is:  Wat  doen  ek  (nie)  wat  my  suksesreis 
beinvloed? – positief of negatief.
Onthou die skema van sukses: Gedagtes   Geloof   Gesindheid 
 Gerigtheid  Gedrag  Gewoontes  Gevoelens  Gevolge = 
Gesondheid en Geluk.
Mag ons almal voortdurend progressief daarna streef om so te leef 
dat ons sal bereik wat – en veral wie – ons behoort te.  Mag ons 
suksesvol wees – nie egosentries nie, maar tot seën van ander en tot 
eer van God.
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