
1 

 

Verskilmakers 
leef saam met ander 



2 

 



3 

 

Hier is jou teks vir vandag: Mat. 9: 36 

“Toe Hy (Jesus) die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en  

hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie.” 

 As gevolg van ons sondes, tas die mensdom in die donker rond op soek na oplossings. 

 Die wêreld kan nie vir ons bied wat ons werklik nodig het nie.  

 Gelukkig sien Jesus ons nood in liefde raak en kry ons jammer. 

Uitdaging: 

Kyk rond vir iemand wat jou pla, bekommer of irriteer en herinner jouself dat God ook vir daardie 

mede-sondaar lief is - genoeg om vir daardie persoon ook te gesterf het.  

Gebed: 

Dankie Here dat U my in my sonde raakgesien en daaruit gered het. Help my om met U oë na 

ongeredde mense te kyk. Amen 

Oorgegee aan God - 

Soos Jesus Homself gee sodat almal gered kan word. 

WEEK 1 

Dag 1 – Jesus se hart bloei vir mense 

Hier is jou teks vir vandag: Matt: 9: 37-38  

“Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie 

die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir Sy oes” 

 Die nood is vandag baie groot, maar miljoene mense leef en sterf daagliks in ellende (soms 

fisies, maar altyd geestelik) as gevolg van ‘n gebrek aan kennis.  

 Gee ons om vir hulle, of is ons al afgestomp vir die nood?  

 Jesus sê die probleem kan met meer werkers opgelos word. Om die een of ander rede gee 

Hy vir ons die verantwoordelikheid om vir meer werkers te vra.  

Uitdaging: 

Bid vandag (en elke dag hierdie week) vir onbereikte mense (miskien in jou familie, miskien aan 

die ander kant van die wêreld) en vra God om mense te stuur om hulle in God se familie in te 

bring. 

Gebed: 

Liewe Here, daar is soveel mense wat U nie ken nie. Ons vra U om asseblief mense na hulle te 

stuur om U liefde en verlossing te deel en hulle te red. Vandag wil ek spesifiek bid vir  

__________________________________________________ (vul naam in). Amen 

Dag 2 – As die werk te groot is vra vir meer werkers 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 14: 41-42  

“Nog baie meer van hulle (Samaritane) het toe tot geloof in Hom gekom op grond van wat Hy 

gesê het; en hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, 

want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is”” 

 Gelukkig het God ons nie geroep om Sy prokureurs te wees wat Sy sake behartig nie (en 

die verantwoordelikheid het om die saak te wen nie).  

 Ons is net geroep om getuies te wees van wat ons gesien en beleef het, net soos die      

Samaritaanse vrou. 

Uitdaging: 

Het jy ‘n persoonlike getuienis wat jy kan deel oor wat God vir jou gedoen het? Dink oor jou lewe 

en berei ‘n kort getuienis (of getuienisse) voor. Deel dit met iemand wanneer (nie as nie) die   

geleentheid hom voordoen. 

Gebed: 

Liewe Here, herinner my asseblief aan al die wonderdade wat U aan my gedoen het. Help my om 

dit met iemand te deel. Amen 

Dag 3 – Geroep om ‘n getuie te wees (nie ‘n prokureur nie) 

Oorgegee aan God - 

Soos Jesus Homself gee sodat almal gered kan word. 

WEEK 1 

Dag 4 – Wanneer die wêreld jou vrede steel. 

Hier is jou teks vir vandag: Ps. 4: 5-6; 9  

“As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby! 

Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is, en julle moet op die Here vertrou” 

“Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak” 

 Sommige dae is dit net te moeilik om jou oor ander mense se saligheid te bekommer, veral 

as jy onsteld is oor die onreg wat hulle pleeg.  

 Gee egter ook hierdie situasies, gedagtes en emosies vir die Here  

Uitdaging:  

Neem vandag ‘n besluit om gevalle van onreg, wat jou diep ontstel, na die Here te vat en by Hom 

te los. 

Gebed:  

Liewe Here, soms maak die ongestrafde onreg wat in die wêreld aangaan dit vir my moeilik om U 

woord te hoor, U wil te doen en veral U liefde uit te dra. Ek wil U vra om in te gryp in elke 

situasie, maar ook dat U vir my sal help om U genoeg te vertrou om die saak by U te laat en dit 

nie terug te vat nie. Amen 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 17: 9; 15; 17  

“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U 

behoort.” “Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose 

moet bewaar.” “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid.” 

 Die teksvers vertel van ‘n punt in die geskiedenis waar die kerk in ‘n baie weerlose posisie 

gaan ingaan. Jesus besef dit en wys vir ons wat die oplossing is.  

 Hy vra en vertrou God die Vader vir hulle bewaring. Nie uit wanhoop nie, maar met volle 

vertroue. 

Uitdaging: 

Bid vandag spesifiek vir die geloof van iemand (individu of groep) wat jy ken oor wie jy dalk 

bekommerd mag wees. 

Gebed: 

Liewe Vader, ek kan niemand oortuig om U te volg nie. Nog minder kan ek hulle geloof teen die 

aanvalle van die Bose beskerm. Vandag wil ek egter saam met my verlossser, Jesus Christus, 

bid dat U ________________________________(voeg iemand se naam in) se geloof sal bes-

kerm, of sal laat ontkiem sodat hy/sy/hulle U waarlik sal ken. Amen 

Dag 5 – In God se hande 

Oorgegee aan God - 

Soos Jesus Homself gee sodat almal gered kan word. 

WEEK 1 

Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Oorgegee aan God - 

Soos die apostels hulself gee om die wêreld vir Christus te wen. 

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: Joh. 20: 10 

“Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 

 God die Vader stuur Sy Seun na die wêreld. Joh 3:17 

 God die Seun stuur die Heilige Gees na ons toe. Joh 14:16 

 God die Heilige Gees stuur die apostels die wêreld in met die boodskap van die evangelie. 

 Ons is apostels (gestuurdes). 

 Ons doen hierdie werk nie alleen nie. Oral word dit saam met ander gelowiges gedoen. 

Saam verkondig ons en gee daarmee saam die mense oor aan God, sodat Hy Sy werk in 

hulle lewe kan doen. 

Uitdaging: 

Sê vir God dankie dat julle, soos die Seun en die Gees, gestuurdes is, en dan sien jy jouself, 

praat jy oor jouself soos ‘n gestuurde behoort te doen.  

Gebed: 

Wat ‘n voorreg, Vader, Seun en Heilige Gees, om gestuurdes te kan wees. Wys ons asb. elke 

dag hoe en waar ons so kan leef. Amen  

Dag 1 – Ons is gestuurdes 

Hier is jou teks vir vandag:  Joh. 3: 17 

“God het nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die 

wêreld gered kan word ”  

 God se boodskap oor Jesus is goeie nuus vir elkeen wat in Hom glo. 

 Oral waar die goeie nuus verkondig word, kom mense tot geloof en word gered. (Rom 1:16) 

Uitdaging: 

Vra die Heilige Gees om jou bewus te maak hoe jy die goeie nuus vandag gebring het en ook 

hoe jy goeie nuus was. (nie oordeel nie, maar redding) 

Gebed: 

Vader, in ‘n wêreld met soveel slegte nuus, bring ons U goeie nuus. Maak ons getroue getuies, 

met die verwagting dat mense tot geloof en redding sal kom. Amen. 

Dag 2 – Nie oordeel nie, maar redding 
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Hier is jou teks vir vandag: Mark. 3: 14 

“Hy het die twaalf, wat Hy apostels genoem het, aangestel om by Hom te bly sodat Hy hulle kon 

uitstuur om te preek.” 

 Jesus roep mense om na Hom toe te kom. “Kom na My toe!” (Mat 11:28) 

 Ons het die verantwoordelikheid om by Hom te bly en te getuig, en dan die uitkoms aan die 

Heilige Gees oor te laat/mense aan God oor te gee. 

 Dit is ‘n belangrike tema in Lynnwoodrif Geloofsfamilie se bediening dat Jesus die dissipels 

“apostels” noem. 

Uitdaging: 

Vra die Heilige Gees om iemand op jou hart te lê vir wie jy moet bid en dalk die Goeie Nuus moet 

bring.  

En dan laat jy die res aan die Heilige Gees oor.  

Gebed: 

Here, ons gee almal met wie ons praat en vir wie ons bid, oor aan U, sodat U, U wonderlike werk 

in hulle kan doen.  Amen. 

Dag 3 – Aangestel om te bly en te gaan 

Oorgegee aan God - 

Soos die apostels hulself gee om die wêreld vir Christus te wen. 

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: Joh. 16: 33 

“In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar, hou moed, Ek het die wêreld klaar oorwin ” 

 Om die evangelie te verkondig, was nie maklik of gemaklik nie. 

 Die Boek Handelinge het in ‘n situasie van stryd en vervolging ontstaan. Die Jode wou met 

mag en mening toesien dat die nuwe “sektariese” beweging nie op dreef kom nie. Daarom 

het hulle van die begin af heftig teenstand gebied.  

Uitdaging: 

Ons sien dalk nie altyd kans om met die gevolge van die verkondiging van die evangelie saam te 

leef nie. Die uitdaging is om bewus te bly van ons swakheid (1 Kor 2:1-5) en al het ons angs en 

huiwering, steeds die Goeie Nuus te bring.  

Wat laat jou terugdeins? 

Gebed: 

Help ons Here om die evangelie te verkondig deur die kragtige werking van die Gees.  Amen. 

Dag 4 – Nie net “fun and games” nie 
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Hier is jou teks vir vandag: Hand. 4: 29 

“Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u Woord sal verkondig.” 

 Ten spyte van al die teenkanting en vervolgings sien ons dat die evangelie onstuitbaar sy 

pad oopbreek. Telkens word die apostels uit moeilike situasies gered en kan hulle met die 

verkondiging van die evangelie voortgaan. God gebruik selfs die Romeine om sy redding-

swerk te doen. 

 Die apostels ontvang krag. (Hand 1:8) 

 In antwoord op gebed, verkondig hulle die goeie nuus met vrymoedigheid. 

Uitdaging: 

Bid hierdie week elke dag dat julle die evangelie met vrymoedigheid sal verkondig, en dan sal 

doen soos Jesus sê. Bid dat ons goeie nuus sal bring en self goeie nuus sal wees. 

Gebed: 

Help ons om alle teenstand teen die evangelie na U te bring. Ons gee onsself en alle mense oor 

aan U.  “Here Jesus, ontvang my Gees!” (Hand 7:59). Amen 

Dag 5 – God versterk sy apostels 

Oorgegee aan God - 

Soos die apostels hulself gee om die wêreld vir Christus te wen. 

WEEK 2 

Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Hier is jou teks vir vandag: Mat. 14: 30 

“Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy: 

‘Here, red my! ’’ 

 Jesus het na die dissipels toe op die water gestap. Petrus het uit die boot geklim en op die 

water na Jesus toe begin loop. Toe hy afkyk en die ongure weer om hom gewaar en beleef, 

het hy bang geword en begin sink. 

 As volgeling van Jesus gebeur dit soms dat ons ook kleingelowig raak, net soos wat Petrus 

begin twyfel het.  Jesus het hom egter, nieteenstaande sy ongeloof of twyfel, aan die hand 

gegryp en opgetrek.   

Uitdaging:   

Te midde van baie uitdagings en moeilike omstandighede wat ons tans ervaar en waarin ons 

onsself mag bevind, laat ons steeds bly vashou aan Jesus, met die vaste wete dat Hy ons ook 

weer sal optrek  

Gebed:  

Vader, Help my asseblief om vandag minder af te kyk, en meer op te kyk na U Hand wat na my 

uitgestrek is. Amen. 

Dag 1 – Verskilmakers twyfel soms 

Oorgegee aan God - 

Soos Petrus deur grense breek sodat mense gered kan word. 

WEEK 3 

Hier is jou teks vir vandag: Joh 18: 10-11  

“Simon Petrus het toe ‘n swaard wat hy gedra het, getrek en na die hoëpriester se slaaf 

geslaan...   ...Toe sê Jesus vir Petrus: ‘Steek jou swaard terug in sy skede...’ “ 

 Die skare, onder leiding van Judas, het vir Jesus gegryp en gevange geneem. Petrus was 

dadelik reg vir die geveg, en het Malgus se oor met sy swaard afgekap. Jesus het hom     

egter berispe, en vir hom gesê om sy swaard weg te pak. Petrus was nie vertroud met die 

groot raadsplan van God nie. 

 As volgeling van Jesus is ons ook baie keer dadelik reg om oorlog te maak vir wat ons glo 

reg is en wat gedoen moet word, maar omdat ons ook nie altyd God se planne ken of ver-

trou nie, tree ons juis verkeerd op. 

Uitdaging:   

Nie een van ons is perfek nie. Gun jouself en andere die menswees om ook binne die groot 

raadsplan van God foute te kan maak. 

Gebed:   

Vader, help my vandag om met meer genade-oë na myself en andere te kyk. Ons maak almal 

foute Here en tog vergewe U ons. Mag ons ook onsself en andere so vergewe. Amen. 

Dag 2 – Verskilmakers tree soms verkeerd op 
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Oorgegee aan God - 

Soos Petrus deur grense breek sodat mense gered kan word. 

WEEK 3 

Hier is jou teks vir vandag: Joh 18: 27  & 21: 15 

“Petrus het dit weer ontken. En onmiddelik het ‘n haan gekraai.”  

“Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: ’Simon, seun van Johannes, het jy 

My baie lief, meer as hulle?’ Hy sê vir Hom: ‘Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.’ Hy sê vir hom: 

‘Laat My lammers wei.’” 

 Voor Jesus se kruisiging het Petrus Hom drie maal verloën. Drie maal het hy vir Jesus 

misken, en ontken dat hy een van Sy volgelinge was. 

 Voor Jesus se hemelvaart het Jesus egter vir Petrus drie maal gekonfronteer, en gevra of 

hy Hom liefhet. Drie maal het Petrus bely dat hy Hom wel liefhet, en drie maal het Jesus 

weer vir Petrus tot sy roeping en verantwoordelikheid as volgeling opgehef. 

Uitdaging:   

Al gebeur dit soms dat ons nie aan God die erkenning gee wat Hom toekom nie, het Hy steeds ‘n 

plan in en vir ons lewens. Sy plan en Sy roeping vir ons, het nie verander nie. Hy het nie          

verander nie. Bly vertrou op Hom, al gebeur dit soms dat ons Hom misken.   

Gebed:   

Vader, dankie dat U planne vir my lewe nog altyd daar was, en nog altyd in plek is, ongeag hoe 

ek voel, of hoe ek soms optree. Help my dat ek U plan vir my lewe nie sal mis nie. Amen. 

Dag 3 – Verskilmakers misken Jesus soms 

Hier is jou teks vir vandag: Hand 10: 15  

“Maar die stem het weer, ‘n tweede keer, na hom gekom: ‘Wat God rein gemaak het, mag jy nie 

as onrein beskou nie.”  

 God het in ‘n geestesvervoering aan Petrus verskyn en hom ‘n doek met onrein diere gewys 

met die opdrag om te slag en te eet. Petrus se agtergrond en kultuur was egter van so ‘n 

aard dat dit vir hom ongehoord en verkeerd was om dit te doen. 

 God het egter aan hom uitgewys dat wat Hy self rein verklaar het, Petrus nie op sy eie as 

onrein kan beskou nie. 

Uitdaging:  

As volgeling van Christus, kom ons laat toe dat God op ‘n daaglikse wyse ons denkwyses en oor-

tuigings verander, sodat dit in pas kan wees met wat Sy wil vir ons lewens is. 

Gebed:  

Vader, help my vandag om so oorgegee aan U te lewe dat ek nie sal vashou aan my eie idees 

nie, maar aan U s’n. Amen  

Dag 4 – Verskilmakers is soms bevooroordelend 



11 

 

Hier is jou teks vir vandag: Hand. 4: 13 

“Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leke is, 

was hulle verbaas en het hulle, hulle herken as mense wat saam met Jesus was” 

 Na die hemelvaart van Jesus, is die dissipels etlike kere voor die Joodse raad rondom hulle 

geloof en oortuiging gedaag. Tydens een van hierdie sessies het Petrus en Johannes baie 

sterk standpunt ingeneem rakende wat hulle glo; gebaseer op wat hulle gesien, gehoor en 

beleef het. 

 Die Joodse raad was egter verstom oor die vrymoedigheid, onder leiding van die Heilige 

Gees, waarmee die dissipels met hulle kon praat en redeneer. Aan die einde moes die raad 

hulle elke keer vry laat gaan. 

Uitdaging:   

God het Sy Gees oor ons uitgestort. Hy woon in ons deur Sy Gees. Wanneer die geleenthede 

hulle voordoen, vertrou op Hom en neem met vrymoedigheid standpunt in oor wat jy glo. 

Gebed:  

Vader, wees U die spreker wanneer ek my mond oopmaak. Wees U die doener wanneer ek 

optree. Amen. 

Dag 5 – Verskilmakers praat met vrymoedigheid 

Oorgegee aan God - 

Soos Petrus deur grense breek sodat mense gered kan word. 

WEEK 3 

Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Oorgegee aan God - 

Soos Paulus homself gee om die wêreld vir Jesus te wen. 

WEEK 4 

Hier is jou teks vir vandag: Gal. 1: 15  

“Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in Sy genade geroep.” 

 Paulus praat hier met die gemeente oor sy belewenis van God in sy lewe.  Dit het God    

genoop om Jesus aan Paulus op ‘n wonderbaarlike wyse te openbaar, sodat hy tot die 

besef kon kom dat God hom reeds voor sy geboorte vir Hom afgesonder het. 

 God het ons ook van voor ons geboorte af vir Hom afgesonder.  Hy het nie nodig om deur ‘n 

wonderwerk Jesus aan elkeen van ons te openbaar nie.  Hy gee aan elkeen van ons reeds 

toegang tot die ervaring van Sy Heilige Gees in ons! 

UItdaging: 

Het jy al tot die besef gekom dat die Almagtige God vir jou reeds voor jou geboorte vir Hom af-

gesonder het?  Dit maak nie saak wat jy tot nou toe in jou lewe gedoen het nie, soek God se 

aangesig en beleef die teenwoordigheid van Sy Gees, sodat jy uitvoering kan gee aan God se 

plan vir jou. 

Gebed: 

Almagtige Vader, dankie dat U my reeds van voor my geboorte af vir U afgesonder het.  Maak 

hierdie besef van U roeping vir my nou ‘n werklikheid in my lewe.  Heilige Gees, neem beheer 

van my gees, sodat ek volkome aan U kan behoort en my gedagtes sal rig op die dinge by U,   

sodat ek nie sal afwyk van die pad waarop U my geroep het nie.  Dankie Jesus!   Amen 

Dag 1 – Afgesonder deur God 

Hier is jou teks vir vandag:  Gal. 1: 6; 11 

“Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, 

afvallig word en ‘n ander evangelie aanneem...”  “Dit moet julle goed besef, broers:  die evangelie 

wat ek verkondig, is nie deur ‘n mens uitgedink nie.  Ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of by 

‘n mens geleer nie.  Inteendeel, Jesus Christus het dit in ‘n openbaring aan my gegee.”   

 Paulus se ontmoeting met Jesus het sy lewe radikaal verander.   

 Hy sukkel om te verstaan dat die lidmate van die gemeentes in Galasië so oppervlakkig met 

die evangelie omgaan om sommer ‘n ander evangelie aan te neem.   

 Sy ontmoeting met Jesus het hom tot ‘n diepe besef van die werklikheid van God se         

betrokkenheid deur Jesus in ons lewens gebring.   

 Vanuit hierdie begrip verstaan hy nie dat mense hierdie Jesus ligtelik opneem nie.   

Uitdaging: 

Vir ons om werklik in die teenwoordigheid van God te leef en Sy teenwoordigheid te ervaar, moét 

ons glo dat God deur Jesus en die Heilige Gees, betrokke is by ons daaglikse bestaan.  

Dag 2 – As God jou ontmoet  
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Hier is jou teks vir vandag: Hand. 9: 17  

“Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom.  Hy het Saulus die hande opgelê en gesê:  

‘’Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou 

toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.’’    

 God se karakter kom hier in Paulus se ervaring na vore.  Soos hy vir Paulus van voor sy     

geboorte af reeds geroep het, berei Hy reeds die pad voor waarop Paulus moet stap.   

 Die ervaring met Annanias is ‘n enkele voorbeeld hiervan.  Wanneer ek en jy die pad met 

die Here stap, gebeur dit dikwels dat ons in moeilike omstandighede beland, waar dinge 

duidelik op die oog af skeef loop.  

 As ek en jy in hierdie omstandighede ons oë op Jesus hou, word dit later duidelik dat God 

reeds, voor dinge begin skeef loop het, die regte omstandighede wat die ideale oplossing 

bied, vooruit geskep het.    

Uitdaging: 

God stap die pad saam met my en jou, én hy gaan reeds vooruit om vir ons die pad gelyk te 

maak! Glo dit! 

Gebed: 

Heilige en Almagtige God, Koning Jesus en Heilige Gees, dankie dat ek onverskrokke op U kan 

vertrou, ook wanneer omstandighede op die oog af sleg lyk.  Dankie dat ek met ‘n verwagting 

kan uitkyk vir U hand in my omstandighede, hoedat dinge wat vir ons alledaags lyk, skielik die 

oplossing bied.  Maak my oë oop sodat ek U betrokkenheid in my lewe kan raaksien en uitkom-

ste nie maar net as toeval afmaak nie. Amen 

Oorgegee aan God - 

Soos Paulus homself gee om die wêreld vir Jesus te wen. 

WEEK 4 

Dag 3 – God gaan vooruit 

Hier is jou teks vir vandag: Hand. 8: 3 & Gal. 1: 1 

“Saulus het die kerk probeer uitroei.  Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat 

uitsleep en hulle in die tronk laat sit”   

“Dat ek ‘n apostel is, dank ek nie aan mense nie.  Ek is ook nie deur ‘n mens aangestel nie, maar 

deur Jesus Christus en deur God die Vader wat Hom uit die dood opgewek het.” 

 

Dag 4 – Jy word geroep ongeag jou verlede 

Gebed: 

Almagtige en Genadige God, dankie dat U my by die naam geroep het om U kind te wees. Toe 

het U, U eie Seun gestuur om namens my vir my sonde die losprys te betaal. Toe het U die 

Heilige Gees gestuur om in my te lewe. Hoe kan ek U genade en teenwoordigheid ligtelik 

opneem?  Vergewe my in U groot genade.  Dankie Jesus! 
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Hier is jou teks vir vandag:  Gal. 1: 13  

“Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog ‘n aanhanger van die Joodse leer 

was.  Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei.  En in die Joodse leer 

het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was ‘n fanatieke yweraar 

vir die oorgelewerde leer van my voorvaders.”  

 Het jy tans ‘n verblindende ambisie wat jou volledig opgebruik?   

 God het jou ook reeds van voor jou geboorte af geroep om Sy kind te wees.   

 Hy het ook die deure vir jou oopgemaak en is steeds besig om dit te doen, sodat jy jou    

ambisie kan bevredig.   

 Dit is egter baie belangrik om te besef dat in hierdie strewe van jou, God jou in posisies 

plaas om namens Hom in die lewens van die mense rondom jou ‘n verskil te maak.  

Uitdaging: 

Hou Klaagliedere 3:37 in gedagte:  ‘’Wie kan iets beplan, en dit gebeur, as die Here nie die bevel 

gee nie.’’  

Gebed: 

Heilige en Almagtige God, Koning Jesus, dankie vir nog ‘n dag wat U my gun om te lewe.  Maak 

my bewus van U teenwoordigheid in hierdie dag, sodat ek in my stryd om my ambisie te bevredig 

altyd U wil sal soek en so die teenwoordigheid van U Heilige Gees in my bewustelik sal ervaar, 

dat ek sensitief ingestel sal wees op die Heilige Gees se influistering in my gedagtes.  Lei my dan 

so om nie af te wyk van die pad waarop U my roep nie.  Dankie Jesus! 

Dag 5 – God bepaal jou pad. 

Oorgegee aan God - 

Soos Paulus homself gee om die wêreld vir Jesus te wen. 

WEEK 4 

Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 

 Uit Paulus (voorheen Saulus) se verhaal is dit dudelik dat daar niks uit ‘n mens se verlede 

is wat kan verhoed dat ek en jy kragtige instrumente in God se hand kan word nie.   

 Dit is dus nie ‘n geldige argument om te gebruik, dat ek allerhande (moontlik afstootlike) 

dinge gedoen het en daarom nie ‘n lewe saam met God verdien nie.  

Uitdaging: 

Soek Sy aangesig in gebed en in Sy Woord!  Hy het jou lankal reeds by jou naam geroep! . 

Gebed: 

Almagtige God, deur U genade en die verdienste van Jesus, bid ek dat U my vandag genadig sal 

wees, want uit myself verdien ek nie om in U Heilige teenwoordigheid te mag kom nie.  Dankie 

Jesus dat U vir my sondes ook reeds die prys betaal het.. Ek behoort nou aan U!  Maak van my 

‘n kragtige instrument in U hand, deur die werking van die Heilige Gees in my lewe.  Amen 
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Dagstukkies saamgestel deur: 

Week 1 - Johann Neveling 

Week 2  - Henry Green 

Week 3 - Loutjie Meyer 

Week 4 - Johan Potgieter 

 

Meegaande preke deur leraars: 

Dr. Jorrie Potgieter 

Prof. Johan vd Merwe 

 

Weeklikse preke is beskikbaar  

op die gemeente se Youtube kanaal 

Kom na My toe Lynnwoodrif Gemeente  
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