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Gedagte vir die dag 

 

Ek het nooit die uitdrukking verstaan dat daar gesê word dat ŉ mens muisneste in jou kop 

kan hê nie.  Dit het die eerste keer werklik sin gekry, toe ek as laerskoolkind die 

Kindermuseum in Port Elizabeth besoek het.  Vandag is daardie geboutjie langs die 

swembad waar die dolfyne baljaar het, omskep in die toerimse buro se kantoor. 

 

Toe ek as agtjarige dit die eerste keer besoek het, was die vertrekkie vol interessanthede.  

Letterlik, van ŉ opgestopte ysbeer tot ŉ luis.  En onder in die een hoek van die vertrek was 

Mnr. en Mev. Muis se huis.  Daar was ŉ knoppie wat jy kon druk en skielik, van agter die 

glas wat hulle woning se ingang beskerm het, het ŉ liggie begin skyn wat jou uitgenooi het 

om te kom loer.  En daar sien ek dit toe.  Die hele Muis-gesin!  En nadat my kinderogies die 

inwoners gewoond geraak het, besef ek hoe deurmekaar die opgaar-huisie binne lyk.  Dit 

lyk of iemand ŉ snippermandjie omgegooi het in ŉ sitkamer.  Daar was iets van alles daarin! 

 

ŉ Kop vol muisneste, neem my dikwels terug na die Muis-gesin se leefvertrek in die 

Kindermuseum.  Hierdie uitdrukking uit my kinderjare, laat my wonder oor die dinge wat op 

die oomblik nesmaak in my kop. 

 

Wat is die dinge wat op die oomblik in jou kop nesmaak? 

Watter gedagtes neem deesdae die meeste van jou tyd op? 
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Martin Luther het op ŉ keer gesê: “Jy kan nie keer dat voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy 

kan keer dat hulle nes maak in jou hare”. 

 

Die wêreld is die afgelope tyd vol negatiewe, slegte en depressiewe nuus 

wat ons moedeloos wil maak.  Ek is amper te bang om vir mense deesdae 

te vra hoe dit gaan.  Iewers loop die gesprek uiteindelik in die rigting 

van die swak besluite wat leiers neem, die hooplose situasie van ons 

ekonomie, die onafwendbare realiteit van armoede en die meegaande 

hongersnood wat dreig.  Mense raak bang en voel nie meer veilig nie. 

 

Terwyl ek na die gesprekke luister, besef ek dat heelwat van my 

gespreksgenote se lewens nog nie so aangrypend verander het nie.  

Ons is hoogstens verontrief.  Daar is mense wat werklik met ŉ R 0.00c 

bankbalans moet oorleef.  Mense wat nie weet wat môre inhou nie.  Mense wat afskeid 

neem by ŉ graf van die laaste broodwinner.  Mense wat net die klere aan hulle lyf het.  

Mense wat nie meer kla nie, want niemand het geluister nie en niemand wil meer help nie. 

 

Watter gedagtes maak nes in jou kop? 

 

Hoor hoe stel die Bybel vir Almal vertaling Romeine 12:2… 

 

Julle moenie wees soos die mense van hierdie wêreld nie. Julle moet vir God vra om julle 

te verander sodat julle die regte dinge sal dink. Dan sal julle dinge doen wat God wil hê 

julle moet doen, goeie dinge, dinge waarvan Hy hou, dinge wat heeltemal reg is. 

 

Paulus het dalk te veel tyd gehad om te dink.  Sy kop was voller as Mnr. en Mev. Muis se 

huis.  Hy het baie meer slegte ervarings in ŉ jaar beleef as wat sommige mense in ŉ leeftyd 

gehad het.  [Lees gerus weer Paulus se CV in 2 Kor. 11:22-28] Ons kan dalk vandag leer 

by hom. 
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Dit is nie verkeerd om dinge te oordink nie. 

Gelowiges kies egter om nie stil te staan by die slegte en die negatiewe dinge nie. 

Om te reflekteer skep immers geleenthede vir groei en vernuwing. 

 

Ons moet kennis neem en erns maak met die onreg en boosheid in hierdie wêreld.  Die 

gevaar bestaan dat daardie dinge in ons gedagtes en hart kan kom nesmaak en deel raak 

van ons.  Dit bepaal later ons doen en late.  Dis ons sondige natuur se geneigdheid.  Tog 

kan ons kies om anders te dink en anders te doen! 

 

Mag jy kies om minder tyd aan die negatiewe gedagtes af te staan. 

Wil jy nie besluit om mooi raak te sien nie? 

Wil jy nie eerder die behoeftes van mense in nood aanspreek nie? 

Wil jy nie kies om eerder leweskeppende gedagtes te laat nesmaak in jou kop nie? 

 

Om oor na te dink: 

• Noem die dinge wat jou moedeloos maak op die naam vir die Here.  Gee dit vir God en 

vertrou dat die Here groter en magtiger is as dit. 

• “Dan sal julle dinge doen wat God wil hê julle moet doen, goeie dinge, dinge waarvan 

Hy hou, dinge wat heeltemal reg is.”  Kan jy aan voorbeelde dink in die lewe wat aansluit 

by hierdie woorde van Rom. 12:2?  

 


