
                                                       

                                                          Ken God 
 

“Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” (Spreuke 3:6)

In Spreuke is daar een saak wat vir die gelowige baie belangrik is en telkemale na vore kom. 

Dit is die waarheid dat die gelowige God altyd eerste moet stel as hy sukses wil behaal: 

“Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (vs 6).

Byna ’n duisend jaar later het Jesus Christus dieselfde gesê: “Beywer julle allereers vir die

koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

As dit oor hierdie saak handel gaan dit om die prioriteite en waardes van jou lewe. 

Dit gaan oor wat vir jou in jou lewe belangrik en minder belangrik is, noodsaaklik en minder 
noodsaaklik.

In werklikheid gaan dit om die plek wat God in jou lewe inneem. As God die sentrum van jou

lewe is,sal jy nie anders kan as om Hom in alles wat jy doen te ken nie.

Die lewenspad wat elke gelowige moet stap is onbekend. Jy kan nie ’n enkele sekonde of uur in

die toekoms insien nie. Hoeveel probleme en krisisse jy op jou lewenspad sal hê is nie aan jou

bekend nie. Dit het alles te doen met die praktiese belewing van jou leeftyd. Spreuke 3:6 heg groot

waarde aan praktiese Godskennis en praktiese lewenskennis.

Om net verstandskennis van God te hê is lewensgevaarlik. Let op die woordjie “alles” in

vers 6: “Ken Hom in alles wat jy doen.” Niks word hier uitgesluit nie! Jy kan God ook nie uit

enigiets van jou lewe uitsluit nie. 

• Ken God in jou verhouding tot jou ouers en jou maats.

• Ken God in jou skoolwerk en in jou buitemuurse aktiwiteite.

• Ken God in tye van ontspanning en sport.

• Ken God in jou studie en in jou eksamens.

• Ken God in die besluit van ’n beroep wat jy moet kies.

• Ken God in die saak as jy verlief is op iemand.



• Ken God in die oomblikke van jou woede of jou hartseer.

• Ken God as jy partytjie hou.

• Ken God as jy ’n moeilike taak moet verrig.

• Ken God as jy hartseer is of baie pyn het.

• Ken God as jy teleurgesteld of mismoedig is.

• Ken God in alles ...

 

DÍT NOEM DIE BYBEL PRAKTIESE GODSKENNIS!  

In dit wat God sê, sit daar ook ’n belofte: “Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte

pad laat loop.” Dit beteken dat as jy God in alles van jou lewe ken, jy beslis nie die verkeerde pad

in die lewe sal kies nie.

As jy die doel en die rigting van jou lewe in God soek, sal jy die einddoel sonder twyfel bereik,

omdat jy God ken op die pad wat jy stap. God het in sy Woord vir sy kinders die regte pad 
voorgeskryf

waarop hulle moet gaan. God weet wat die einddoel van jou lewe is, omdat Hy die einddoel

daarvan vasgestel het.

Daarom is die voorskrifte van die Here juis daarop gerig om jou veilig by die eindpunt, die

ewige lewe, aan te bring. As jy met oorgegewe presiesheid die voorskrifte van die Here se Woord

volg sal jy in staat wees om die aanslae van Satan af te weer en ’n oorwinning vir die Koninkryk

van God te behaal.

(Ds. Nico van der Merwe)

 


