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Ons grootste vyand naas die satan – Hoogmoed of die “Eie Ek” 
 

Mense is skuldig aan hoogmoed wanneer hulle so seker is van hulle eie vermoëns dat 

hulle feitlik geen respek vir God of hulle medemens toon nie. Hulle wêreld draai om 

hulle eie egos – die EIE EK. 

God stel nie belang in my “EK” nie – Adam en Eva, Saul en Petrus het dit spesifiek 

ondervind toe hulle hul eie oortuigings wou volg. 

Isa 66:1 So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my 

voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek 

sal wees? 2 Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, 

spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van 

gees, en wat bewe vir my woord. 

Isa 57:15 Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy 

Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige 

van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart 

van die verbryseldes. 

2Ki 22:19  omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die HERE verneder 

het toe jy hoor wat Ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle ‘n 

voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeur en 

voor my aangesig geween het, daarom het Ék ook verhoor, spreek die HERE. 

Psa 34:18 Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae 

is van gees. 

Psa 51:17 Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o 

God, nie verag nie! 

Spr 6:16 Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy 'n afsku het: 17 oë 

wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, 18 

gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die 

kwaad, 19 ‘n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers. 

Mat 5:3 Salig is die wat arm van gees is (wat weet hoe afhanklik hulle van God is), 

want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 

Mat 18:1 In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die 

grootste in die koninkryk van die hemele? 2 Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat 

hom in hulle midde staan 3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en 

soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan 



nie! 4 Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die 

koninkryk van die hemele. 

1Pe 5:5 Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal 

met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die 

hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 6 Verneder julle dan onder 

die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. 

 

God se Oogappels is die gebroke van hart/ nederige van gees 

Ons taak is die bou van Kerk (Sy liggaam), ons opdrag is om te  verkondig, ons doel is 

om Christus te  verheerlik – nêrens is daar plek vir self / eie ambisie / wat ek daaruit 

kry nie. 
 

Hoe beskerm ek myself? 

• Sluit ore vir opmerkings van mense 

• Fokus op God soos Hy is en nie soos jy hom wil maak nie 

• Kry mense teenoor wie jy verantwoordbaar is 

• Bid gereeld en bely jou hoogmoed, raak bewus van God se grootheid 

• Vrug van die Gees 

o Gal 5:16 Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van 

God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle 

sondige natuur nie. 

o Gal 5:24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur 

met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.  

o Gal 5:25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag 

bepaal. 

o 1Co 13:4 Die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie 

verwaand nie. 

o 1Co 13:5 Dit soek nie sy eie belang nie, 

o 1Co 13:7 Dit bedek alles, verdra alles. 


