
Berouvolle Harte 

 
Theo Potgieter 



2 Kor 7: 10 

Want die droefheid volgens 

die wil van God werk ‘n 

onberoulike bekering tot 

redding, maar die droefheid 

van die wêreld werk die 

dood.  



Skuld erkenning 

Psalm 51:4 

Teen U alleen het ek 

gesondig en gedoen wat 

verkeerd is in u oë, sodat U 

regverdig kan wees as U 

spreek, rein as U gerig hou.  



Erkenning van behoefte/ nood 

Rom 7 

Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie 

wil doen, is die kwaad by my aanwesig.  

22  Want ek verlustig my in die wet van 

God na die innerlike mens; 23  maar ek 

sien ‘n ander wet in my lede wat stryd 

voer teen die wet van my gemoed en 

my gevange neem onder die wet van 

die sonde wat in my lede is.  



Erkenning van behoefte/ nood 

Rom 7 

Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos 

van die liggaam van hierdie dood?  

25  Ek dank God deur Jesus Christus, 

onse Here! So dien ek self dan wel 

met die gemoed die wet van God, 

maar met die vlees die wet van die 

sonde. 



Berouvolle hart 

2 Konings 22 

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.  



• Sag 

• ontvanklik 

• Moeg/ “faint” 



Nederige van gees 

Jes 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.  



Simptome van ‘n berouvolle 
hart 

• Sy genade bly kosbaar, 
Rom 2:1-5 

• Volhou in gehoorsaamheid, 
Rom 2:6-11 

• Ontvang genade instede 
van weerstand, Jak 4:6 

 



Simptome van ‘n berouvolle 
hart 

• Vreugde in verlossing 

• Wandel in Goddelike 
geregtigheid, Rom 3:9-19 

• Verhouding instede van 
prestering, Jes 64:6 


