
 
 
Don’t Worry? 

Here's a little song I wrote  
You might want to sing it note for note  
Don't worry, be happy  
In every life we have some trouble  
But when you worry you make it double  
Don't worry, be happy  
 
Positiewe Emosie 

 
• Baie keer weet mens nie eers behoorlik 

wat jy nou eintlik voel nie. Die skema 
hierbo kan help.  Is dit aangenaam of 

onaangenaam?  Gaan dit met hoë of 
lae energievlakke gepaard?   

• Ons het in vorige temas geleer dat 
sogenaamde negatiewe emosie (soos 
hartseer) ons kan uitnooi tot iets 
moois.  In daardie sin is die term 
“negatief” vir ’n gelowige altyd 
voorlopig.   

• Vandag praat ons oor die regterkant 
van hierdie raamwerk, naamlik die 
emosie van vreugde of geluk.  Vreugde 
word gewoonlik met hoë energie 
geassosieer – dis dikwels uitbundig en 
sintuiglik.  Geluk word gewoonlik met 
laer energie geassosieer, en kan ook as 
tevredenheid of vergenoegdheid, selfs 
dankbaarheid aangedui word.   

Die Wetenskap van Geluk 

• Gelukswetenskaplikes het bevind dat 
mens se siening van jou verlede, hede 
en toekoms jou subjektiewe ervaring 
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van geluk bepaal.  Mense wat 
betekenis vind uit hulle verlede, wat 
voel dat hulle hulle hede kan 
beïnvloed, en wat voel dat hulle ’n doel 
het vir die toekoms is gelukkiger.   

• Twee “resepte” vir geluk uit die 
gelukswetenskap lui:   

Gelukkige mense is hulle wat aktief 
betrokke is in naby verhoudings, nie die 
belangrikheid van eksterne 
omstandighede oorskat nie, bevredigende 
en aktiewe ontspanningsaktiwiteite het, 
aktiwiteite en houdings nastreef wat belyn 
met jou siening van betekenisvolheid, 
en ’n filosofie het wat jou help om die 
lewe se kompleksiteite te navigeer. 
 
Beoefen dankbaarheid, beoefen 
optimisme, vermy vae kommer, vermy 
sosiale vergelyking, doen goeie dinge aan 
ander, koester naby verhoudings, 
ontwikkel strategieë om teenspoed te 
hanteer, leer om te vergewe, verloor 
jouself in betekenisvolle werk, geniet die 
klein dingetjies in die lewe, stel vir jouself 
doelwitte, beoefen spiritualiteit, en 
versorg jou liggaam. 
 
Ps 37 sê Gee ipv Neem 
 
• Vv 21, 26 en 27 verduidelik die verskil 

tussen die goddelose en die regverdige.  
Die goddelose vat van ander en doen 
kwaad.  Die regverdige laat ander 
floreer, is vrygewig en kry jammer.   

Ps 37 sê Geroep ipv Gedryf 
 
• Dit is die kenmerk van iemand wat op 

die Here vertrou en rustig is, dat hulle 

’n groter prentjie sien (v 7-8 sê hulle 
ontstel hulle nie, word nie kwaad nie, 
maar vertrou in stilte op die Here).   

• God is in die verlede, hede en toekoms 
en daarom is hulle geborge in sy liefde.   

• “Die openbaring van sy God is in sy 
hart, sy koers is nie onseker nie” (v 31) 
Ipv gejaag te word deur 
bekommernisse en wroeging, is die 
innerlike roeping vir die regverdige 
duidelik, naamlik om wysheid te praat 
en reg te laat geskied (v 30).   

Ps 37 sê Wees Nuuskierig 
 
• Dwarsdeur die Psalm word aangedui 

hoe dinge gaan draai (bv vv 35-36).  
Hoe weet die regverdige miskien nie 
nou nie, maar as hy mooi kyk en dit 
verwag, sal hy dit sien.   

• In een van die gelukswetenskap studies 
word “nuuskierigheid” aangedui as ’n 
kenmerk van mense wat geneig is om 
hoër lewenskwaliteit te beleef.   

• Psalm 37 leer vir ons heilige 
nuuskierigheid wat sê God is nog lank 
nie klaar nie – dinge ontwikkel nog.  
Hierdie nuuskierigheid help gelowiges 
om ook wanner hulle sou val, terug te 
bons en nie te bly lê nie (vv 24, 34).   

• Ps 37:37 “Let nou op die eerbare mens, 
kyk na die opregte: die regskape man, 
vir hom is daar 'n toekoms.” 

• Dis nie verkeerd of onlogies om te 
verwag dat dinge sal draai en reg loop 
nie.   


