
1 

 

My liggaam 

Reeks 1  

Aktiveer My liggaam 

23 Januarie - 27 Februarie 2022 



2 

 



3 

 

Genees My Liggaam - 

My liggaam is siek 

WEEK 1 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.27:3(a) 

“Toe vra Hy vir my: ‘Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?’’” 

 Die Here het vir Esegiël deur die Gees na ‘n laagte wat vol droë bene was gebring.   

 Later in die gedeelte (Vers 11) sê die Here vir Esegiël dat hierdie die beeld is wat Hy sien 

as Hy na die hele Israel kyk.   

UItdaging: 

Hierdie gedeelte is vandag baie toepaslik op myself.  Ek kan vra:  ‘’Wat sien die Here as Hy na 

my kyk?.. , of Wat sien die Here as Hy na my binne my gesin kyk?..., of Wat sien die Here as Hy 

na my binne Sy gemeente kyk? 

Gebed: 

Almagtige Vader, dankie dat U vir my deur U Woord leer om vanaf U perspektief na my eie leef-

wêreld te kyk.  Heilige Gees, U wat gekom het om in en deur my te lewe, maak my asseblief 

bewus van my tekortkominge... in my verhouding met U..., in my verhouding met my gesin...., in 

my rol wat ek in U gemeente vervul.. sodat ek nie maar net nog ‘n bondel ‘’droë bene’’ sal wees 

nie, maar ‘n kragtige instrument in U hande..  Dankie Jesus!    

Dag 1 – Wat sien God? 

Hier is jou teks vir vandag:  Eseg. 37:3(b) & 5 

3 “Ek het geantwoord:  ‘Nee, dit weet net U, Here my God’   

5 So sê die Here my God vir hierdie bene:  ‘Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.’” 

 Ons is God se kinders.  Hy het ons uitgekies en by die naam geroep!   

 Jesus, wat self God is, het in ons plek vir ons sondes gesterf, sodat ons deel van God se 

vrygekoopte volk kan wees.   

 God wil hê dat Sy volk moet lewe soos ‘n vrygekoopte volk!   

 Net God maak hierdie vrye lewe, deur Sy Gees, in ons moontlik.  

Uitdaging: 

Soek God se teenwoordigheid en erken Hom, hoor Sy stem as Sy Gees in jou gedagtes influister   

en verheerlik Sy Naam in hierdie dag!. 

Gebed: 

Almagtige God, ek bely dat ek so verstrengel raak in die uitdagings van my daaglikse lewe dat ek 

‘’droë bene’’ vir U geword het.  Maak my vry sodat U Naam deur my vryheid verheerlik sal word. 

Dag 2 – God maak ons vry.  
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Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37: 11-13  

“Die Here het vir my (Esegiël) gesê: ‘Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor.  Hulle sê:  

Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê 

vir hulle:  So sê die Here, my God: Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en 

Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle laat 

uitkom, My volk, sal julle besef dat Ek die Here is.’’’    

 Hou in gedagte dat, deur Jesus se verdienste, ek en jy ook nou deel van God se volk is!   

 Sê jy ook vanoggend vir die Here:  “Ek is uitgedroog, ek het geen hoop meer nie, dit is klaar 

met my?” 

Uitdaging: 

Laat God toe om prakties betrokke te raak in jou lewe en besef dat Hy ook die Here van jóu lewe 

is!   

Gebed: 

Almagtige Vader, ek lê my lewe as lewende offer voor die Troon van Jesus neer, want Jesus het 

my met Sy kosbare bloed vir U gekoop.  Ek bid dat U deur U Gees beheer sal neem van my lewe 

en vir my U teenwoordigheid en U krag in my lewe sal laat ervaar.  Dankie Jesus! 

Genees My Liggaam - 

My liggaam is siek 

WEEK 1 

Dag 3 – Voel jy hooploos? 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37:26 

“Ek sal met hulle ‘n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, ‘n verbond wat altyd sal bestaan.  

Ek sal hulle baie laat word en My heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees.  Wanneer 

My heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir My 

afgesonder het.” 

 Ek en jy is deel van hierdie verbond wat God gesluit het, wat vrede bring!   

 God het sy heiligdom tussen ons kom oprig toe Jesus die prys vir ons sonde betaal het en 

Hy die Heilige Gees gestuur het om in ons te woon en te werk.   

 Ek en jy wat God se kinders is, is die draers van God se Heiligdom - Sy Gees wat in ons is!   

Uitdaging: 

Ons lewens is ‘n getuienis vir die nasies, dat God ons vir Hom afgesonder het. Leef so! 

Gebed: 

Almagtige Vader, hoe groot is U genade dat U ook vir my met U heiligdom in my toevertrou.  Ek 

skiet so ver tekort, Vader.  Maak my bekwaam, gewillig en gehoorsaam sodat my lewe U teen-

woordigheid vir die nasies sal wys. Dankie Jesus! 

Dag 4 – ‘n Heilige verbond 
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Hier is jou teks vir vandag:  Eseg.37:27  

“My woonplek sal by hulle wees.  Ek sal hulle God wees en hulle sal My volk wees.”  

2 Kor. 6:16  “Ons is immers die tempel van die lewende God.  Dit is soos God gesê het: ‘’Ek sal 

onder hulle woon en wandel en Ek sal hulle God wees en hulle sal My volk wees” 

2 Kor 7:1  “Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons.  Laat ons ons dan reinig van alles wat lig-

gaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God, volkome aan Hom toewy.” 

 In sy brief aan die Korintiërs bevestig Paulus dat die beloftes in Eseg. 37 ook vir die ge-

lowiges van sy tyd geld.   

 Ook so geld dit vir ons eie tyd!  Daarom moet ons, ons in gehoorsaamheid aan God, 

volkome aan Hom toewy.       

Gebed: 

Almagtige Vader, dankie dat U beloftes dwarsdeur U Woord van altyd af ook vir my vandag geld.  

Dankie dat ek onvoorwaardelik daarop kan staatmaak en myself opnuut in gehoorsaamheid 

volkome aan U toewy.  Verheerlik Uself in en deur my deur U Gees wat in my woon! 

Dag 5 – God se belofte vir ons. 

Genees My Liggaam - 

My liggaam is siek 

WEEK 1 

Genees My liggaam - 

Wie gee ware genesing? 

WEEK 2 

Dag 1 – Die geskape mens  

Hier is jou teks vir vandag: Gen. 1:27 

“God het die mens geskape na Sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep .” 

 Die mens is deur God na Sy beeld geskape, dit wil sê in ons wandel, optrede, woorde en 

gedagtes moet ons hierdie beeld van God  weerspieël. 

 In elkeen van ons is daar ‘n stukkie goddelikheid wat moet manifesteer.  Sy eienskappe 

moet ook in ons emosies, die nie-fisiese deel van die mens, manifesteer. 

 Ons is God se verteenwoordigers op aarde en Hy het ons aangestel om oor Sy skepping te 

heers. Dit is slegs moontlik omdat die mens, anders as die res van die skepping, met ‘n 

besluitnemingsbevoegdheid en met die vermoë om te kan kommunikeer, geskape is. 

 Omdat God ons liefhet, behoort ons die stukkie van God in ander mense raak te sien en 

daarvolgens op te tree. Dit beteken nie dat ons soos God lyk nie, maar dat ons geskep is 

met goddelike eienskappe soos die vermoë om lief te hê, verhoudings te bou, om te kan 

omgee, dink en redeneer. 
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Genees My liggaam - 

Wie gee ware genesing? 

WEEK 2 

Uitdaging: 

Lewe elke dag sigbaar as beelddraer van God 

Gebed: 

Hemelse Vader, baie dankie dat U my en andere na U beeld met goddelike liefde vir U en vir U 

skepping, geskape het. 

Hier is jou teks vir vandag:  Jes. 59:12 

“Want ons oortredings voor U is baie, ons sonde getuig teen ons. Ja, ons oortredings is met ons ”  

 Sonde is om God te ontken en Hom nie te aanbid nie.  Die eerste mense het kennis vêr bo 

hulle menslike vermoë begeer om sodoende aan God gelyk te wil wees. 

 Alhoewel die mens na die beeld van God geskape is, is hy ook geskep met ‘n besluit-

nemingsbevoegdheid.   Die misbruik hiervan was die oorsprong van alle sondes, naamlik  

ongehoorsaaamheid. 

 Sonde is om die verhouding met ons Hemelse Vader, bewustelik en onbewustelik, te ver-

breek en so ons doel om God te verheerlik nie na te kom nie. 

 Ware sondekennis is slegs moontlik as die oorsprong daarvan God se Woord is. 

 Samevattend kan sondebesef beskryf word as wanneer ons versuim om God en ons naaste 

lief te hê. 

 Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, van oordeel en van geregtigheid. 

Uitdaging: 

Weerspieël jou lewe jou roepingsdoel volgens die Woord van God? 

Gebed: 

Lei ons deur U Heilige Gees om sensitief te kan onderskei wat vir God aanneemlik is. 

Dag 2 – Sondebesef  

Dag 3 – Redding  

Hier is jou teks vir vandag: Mat. 3: 2 

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande.” 

 Wat is nodig om die mens van homself te red? Redding behels die vrymaking, deur God se 

genade, van die ewige straf oor sonde. Dit word aan ons gegee deur geloof in Jesus 

Christus alleen. 

 Dit is slegs moontlik omdat die mens anders as die res van die skeppping met ‘n besluit-

nemingsbevoegdheid, wat kommunikasie moontlik maak, geskep is.                    
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 Verlossing is moontlik omrede Jesus Christus reeds die losprys betaal hetl 

 Die mens kan homself nie red nie.  Om gered te word moet jy jou geloof in Jesus Christus 

bely, berou toon en ‘n lewe lei ooreenkomstig God se wil, soos vervat in sy Woord. 

 Ongelowiges ken nie werklike vrede of vryheid nie.  Sonder Christus sal ons dit nooit vind 

nie, omdat werklike vrede  en vryheid slegs by die Skeppergod te vinde is. 

 Sonder die krag van die Heilige Gees kan die ongelowige nie geesteike besluite neem nie 

omdat die natuurlike mens in sonde ontvang en gebore is. 

 God, ons verlosser, wil hê dat elke mens wat in Jesus Christus glo gered  word. 

 Dit is egter slegs moontlik as ons weergebore christene is, wat in ‘n bepaalde verhouding 

met God deur Jesus Christus leef, wat geestelik groei deur ‘n studie van God se Woord en 

wat getuig van God se almag as Skeppergod. 

Uitdaging: 

Verkondig jy daagliks die reddende genade van God aan elkeen wat jou pad mag kruis? 

Gebed: 

Jesus, ons bede is dat U deur die Heilige Gees ons bekwaam en gewillig sal maak om hierdie 

uitdaging sigbaar uit te leef. 

Genees My liggaam - 

Wie gee ware genesing? 

WEEK 2 

Dag 4 – Vernuwing van denke  

Hier is jou teks vir vandag: Rom. 12:2 

“Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing 

van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil 

van God is” 

 Na redding is die volgende stap om jou denke te vernuwe, ten einde jou vorige lewenswyse 

te verander na ‘n lewenswyse soos deur God in Sy Woord voorgeskryf en om te kan 

onderskei wat die wil van God is. 

 Hierdie onderskeiding het met oorgawe aan God te make, dit het met die vernuwing van 

ons verstand te make, dit het met begrip te make wat vanuit die liefde groei, met ‘n fyn aan-

voeling wat deur ervaring gevoed word. 

 Die Bybel maak God se wil aan ons bekend en die Heiige Gees begelei ons om God se wil 

te kan onderskei. 

 Dit wat ons dink, negatief of positief, bepaal ons verwagting hoe om uit te reik na ander en 

hoe om ons familieverantwoordelikhede na te kom. 

 Vra die Here om jou te help om elke dag jou negatiewe, destruktiewe leuens met die waar-

heid, soos vervat in God se Woord, te vernietig. 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 13:34 

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.” 

 God is liefde – daarom vereis Sy liefde en trou dat wederliefde daaruit moet voortspruit. Dit 

is om te gee sonder om wederliefde te verwag. Ons liefde vir mekaar moet onvoorwaardelik 

wees, net soos God ons onvoorwaardelik liefhet. 

 Liefde manifisteer in verhoudinge: vriendskapverhoudings, werksverhoudings, professionele 

verhoudings, ouer-en-kind verhoudings en huweliksverhoudings. 

 Christenwees in praktyk word gedefinieër deur liefde en ons liefde vir mekaar bevestig ons 

kindskap van God.  

 Jesus Christus se volmaakte, onvoorwaardelike en opofferende liefde vir Sy Vader word 

deur Sy lewe gedemonstreer. 

 God se opdragte is altyd gebasseer op Sy beloftes en genade-uitsprake wat ons kindskap 

bevestig as ons Hom ons Verlosser aanvaar. 

 Leer om op God te vertrou vir jou lewe en daaglikse behoeftes.  Leer om nie moedeloos te 

word wanneer ons behoeftes nie onmiddelik vervul word nie. 

Uitdaging: 

Lewe sigbaar ‘n omgee-lewe soos wat God vereis. 

Gebed: 

Jesus, staan ons deur U Gees by om, ten spyte van ons menslike tekortkominge, te poog om U 

liefdesgebod te gehoorsaam. 

Dag 5 – Christenwees in praktyk 

Genees My liggaam - 

Wie gee ware genesing? 

WEEK 2 

Uitdaging: 

Is jy bereid om daagliks jou lewe te vernuwe ooreenkomstig God se wil?  

Gebed: 

Hemelse Vader, maak ons bereid om gereeld U teenwoordigheid op te soek en opnuut op die 

waarhede, soos vervat in U Woord, te fokus.  
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Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37:1-2 

“Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en 

neergesit binne-in 'n laagte. Die laagte was vol bene.  Die Here het my om die bene laat loop, en 

ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog.” 

 Die Here vra vir Esegiël of hierdie bene weer lewende mense kan word.  

 Kan die kaalgestroopte, verdorde en verstrooide Juda herstel word? (Die Babiloniërs het 

Juda reeds in 586vC ingeneem en baie mense na Babilon weggevoer.) 

Uitdaging:   

Vra die Gees om jou te wys waar daar droë bene in jou, of die samelewing is.  Watter rol kan jy 

speel in die herstel van God se skepping?     

Gebed:  

Here, ons word oorweldig deur ons taak van genesing en herstel.  Ons is afhanklik van U om kan 

te sien waar genesing en herstel nodig is en so ons funksie in die liggaam te herstel.  In Jesus se 

Naam. Amen. 

Dag 1 – Genees my liggaam 

Genees My liggaam - 

Droë wit bene kry lewe  

WEEK 3 

Dag 2 – Lewe uit die dood  

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37:5 

“So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe” 

 In antwoord op die profeet se antwoord, sê God dat Hy sy volk gaan laat herleef. Dit gebeur 

deur die uitstort van Sy Gees.  

 God gaan hulle nie in die graf laat bly nie (Ps 16:10). Hy verander sy volk in ‘n nuwe skep-

ping. 

 Die nuwe volk sal op hulle voete staan, as ‘n sterk leer, wat God dien. 

Uitdaging:   

Miskien het jy nou ‘n situasie in jou lewe wat vergelyk kan word met die dood. Bid die Here om 

hierdie doodsituasie te verander in lewe . 

Gebed:   

Here, bring asb. lewe waar daar nou net doodsheid en dorheid is.  In Jesus se Naam. Amen. 
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Genees My liggaam - 

Droë wit bene kry lewe  

WEEK 3 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.36:26  

“Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 

'n hart van vleis gee.” 

 God sal sy volk met skoon water was om hulle vuilheid te verwyder.  

 Hy maak ‘n nuwe begin. Hy gee aan hulle ‘n nuwe hart en gees.  

 Voorheen was hul harte en gedagtes en wil bepaal deur die verkeerde dinge, maar voor-

taan wil hulle doen wat reg is.  

 Die Gees van God gee aan hulle nuwe, gehoorsame harte. 

Uitdaging:  

Praat hierdie week met die Here oor hoe Hy jou gelei het om nuut te lewe, vanuit jou nuwe hart.  

Gebed:  

Dankie Vader, dat U die gees van opstand weggeneem het en aan ons ’n nuwe gees van ge-

hoorsaamheid gegee het. Amen. 

Dag 4 – van binne–uit nuutgemaak  

Dag 3 – Van hooploos na herstel  

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37:11  

“Die Here het vir my gesê: “Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: ‘Ons bene is 

uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons” 

 Die vraag was of God die wonder gaan laat gebeur van nuwe lewe in hierdie droë bene (die 

oorblyfsels van Israel). 

 Die mense wat in die land oorgebly het was van die heel armstes en swakstes in die land - 

net ‘n oorblyfsel, sonder veel hoop. 

Uitdaging:   

Die oorgrote meerderheid mense in ons land se gemeenskappe en kerke is dikwels nie 

invloedryke persone of mense met mag nie (1 Kor 1:26).  Mense voel vandag ook hooploos.  

Kom ons bid as gemeente dat God gemeentes sal oprig en genees sodat hulle deur God se 

Gees hulle roeping kan uitleef en deel van ‘n wonder, van genesing en nuwe lewe, kan wees. 

Gebed:   

Ons vervul dikwels ons roeping in eie krag. Help ons Here om afhanklik te bly in gebed sodat dit 

wat in die gemeente tot stand kom gegrond sal wees op U krag. In Jesus se  Naam. Amen. 
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Hier is jou teks vir vandag: Eseg.36:36 

“Die nasies wat nog rondom julle oor is, sal besef dat dit Ek, die Here, is wat die verwoeste stede 

herbou het en die kaalgestroopte land weer beplant het. Ek, die Here, sê dit en Ek sal dit doen. ” 

 Die herstelde land sal soos die Tuin van Eden wees, die grootste simbool van vrugbaarheid 

en lewering van goeie vrugte. 

 Die oorspronklike tuin sal aangevul word deur herboude stede vol mense, soos Jerusalem 

se strate altyd gelyk het gedurende feeste.(36:35-38). 

 Die grootste seën wat die volk sal beleef, sal God se bereidwilligheid wees om te luister. Op 

‘n stadium het Hy geweier om na sy opstandige volk te luister (Eseg. 14:3 & 20:3)  

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 – Herstel en opbou  

Genees My liggaam - 

Droë wit bene kry lewe  

WEEK 3 

Genees My Liggaam - 

Onthou wie jy is 

WEEK 4 

Dag 1 – Sonde maak siek 

Hier is jou teks vir vandag: 2 Kor. 7:13-14 

“As Ek die hemel toesluit, … en My volk, oor wie My naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en 

bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor 

en hulle sonde vergewe en hulle land genesing.” 

 Sonde het ‘n negatiewe impak wat wyd uitkring.  

 Dit doen skade aan onsself, die gemeenskap waarin ons leef en ook die land waarin ons 

woon.  

Uitdaging: 

Aanvaar en bely teenoor God dat jou en my sonde meer skade doen as die verwydering van 

God. Besluit om in alles na God te draai. 
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Genees My Liggaam - 

Onthou wie jy is 

WEEK 4 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg. 53:5  

“Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondEseg. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. 

Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. ” 

 Jesus se koms en kruisdood verseker nie net ons saligheid nie, maar verlos ons ook van 

die houvas van sonde en vrees. 

 Jesus se koms en kruisdood genees ons van die swakheid en gebrokenheid wat sonde ge-

bring het. 

Uitdaging: 

Dit is so maklik om nie die volle omvang van ons verlossing te besef nie. Maak ‘n paar minute tyd 

vandag waarin jy die Here vra om dit vir jou te wys.  

Gebed: 

Liewe Here, U het soveel meer vir my gedoen en het soveel meer in gedagte as wat ek ooit kan 

besef. Maak asseblief ‘n deel van hierdie misterie vandag vir my duidelik. Amen 

Dag 2 – God gryp in sodat ons gesond kan word  

Gebed: 

Liewe Here, ek bely dat ek sondig is en dat my sonde bydra tot die gebrokenheid van en die seer 

in die wêreld. Dankie dat U ‘n weg voorsien vir ons om genees te word. Amen 

Dag 3 – God het soveel meer in gedagte 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg. 51:3  

“Die Here gaan Sion vertroos en Hom onferm oor die verwoeste stad. Hy gaan haar woestynge-

bied maak soos Eden... ” 

1 Pet. 2:9 “Julle, daarenteen is ‘n uitverkore nasie ... wat die verlossingsdade moet verkondig 

van Hom wat julle uit die duisternis geroep het...” 

 Al het Israel en Juda gekry wat hulle sonde verdien het, hoor ons hier hoe God nogsteeds 

die begeerte het om Sy volk te herstel; ‘n herstel na iets wat selfs beter is as dit wat tevore 

was.  

 Net so wil Hy vandag nog Sy kinders, vir jou en my, herstel na iets beter wat Hy vir ons in 

gedagte het; baie beter as wat ons besef.  

 Hy wil ons ook herstel tot iemand wat tot seën vir die wêreld sal wees. 

Uitdaging: 

Moenie die handrem op God se plan wees met jou eie planne nie. Aanvaar wat God vir jou sê. 



13 

 

Genees My Liggaam - 

Onthou wie jy is 

WEEK 4 

Dag 4 – Enkele kenmerke van hoe herstel lyk 

Hier is jou teks vir vandag: Joh. 14:27  

“Ek laat vir julle vrede na... ” 

2 Tim1.7  “Want God het ons nie ‘n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en 

selfbeheersing.” 

Ps 37. 7-8 “Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige 

lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit 

bring net ellende.” 

 Absolute vrede en vertroue, ongeag van omstandighede, is een van die kenmerke van die 

lewe wat Christus se koms vir ons moontlik gemaak het.  

 Hoe kort die wêreld dit nie vandag nie? 

Uitdaging:  

Vat elke ding wat jou pla na die Here toe. Besluit om Hom te vertrou. Herinner jouself daaraan 

dat God vir ons hierdie opdrag gee ter wille van ons eie beswil en sodat Hy vir ons kan wys hoe 

Hy ons sal dra.  

Gebed:  

Here ek het in die afgelope week van baie dinge gehoor wat my bekommer. Ek wil hulle elkeen 

aan U gee sodat U daarvoor kan sorg en ek my las van kommer kan afgee.  Amen 

Dank Hom vir die wonderlike herstel wat Hy alreeds en ook verder in die toekoms, sal bewerk in 

die lewens van jouself en Sy ander kinders. En vertrou Hom.  

Gebed: 

Liewe Here baie dankie dat U soveel meer vir ons gedagte het as wat ons kan dink. Ons loof U 

vir die wonderlike verhale en beloftes van herstel wat U gee. Dankie dat dit ook vir my en ‘n ge-

broke wêreld waar is. Amen 

Dag 5 – Hoe word ons gesond? 

Hier is jou teks vir vandag: Eseg.37:14  

“Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe .... Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”  

1 Kor. 12:13 “Ons is almal van die een Gees deurdrenk...” 

 ‘n Geestelike leier, moedeloos en diep onder die indruk van hoe ver hy tekort skiet, het aan 

Andrew Murray gesê: “Dit help my nie om te hoor dat ek meer moet bid en meer erns met 

my Christenskap moet maak nie. ... Wat ek nodig het om te hoor is ‘Maak seker dat jou ver-
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Genees My Liggaam - 

Onthou wie jy is 

WEEK 4 

houding met jou Verlosser is wat dit moet wees, leef in Sy teenwoordigheid, verbly jou in Sy 

liefde, rus in Hom’ ”. (A. Murray. The Prayer Life).  

Uitdaging: 

Herinner jouself dat daar geen lewe en geen genesing sonder die Heilige Gees se werking is nie. 

Besef jy kan dit nie self doen nie. Gee aan God, deur Sy Gees, volle beheer oor jou gedagtes en 

lewe. 

Gebed: 

Liewe Here, ek wil vandag by U kom afpak en alles vir U gee. Ek wil vertrou dat U my sal versorg 

en dat U vir my sal wys wat ek moet doen. Ek wil alle besluite in my lewe aan U oorgee. Amen.  

Genees My Liggaam - 

Die wêreld is gereed - wees op puntdiens! 

WEEK 5 

Dag 1 – Wees dankbaar 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Tes. 5:18 

“Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus.” 

 In die lewe waarin ons onsself vandag bevind, wil dit nogal lyk asof dit ‘n saak is van ‘elke 

man vir homself’. Dit skyn dat mense hulleself heeltyd wil regverdig, altyd wil baklei en op 

mekaar trap. 

 Jesus het egter vir ons die opdrag gegee om anders te wees. Sy opdrag is duidelik – 

ongeag hoe ons voel, wat gebeur, waar ons is, of wat ons omstandighede is – in Christus 

verwag Hy van ons om dankbaar te wees. 

 Vir my as christen op puntdiens, moet die wêreld kan sien dat ek anders is en anders leef – 

met ‘n houding van dankbaarheid in alle omstandighede. 

Uitdaging: 

Mag ons daagliks ons knieë voor die Here buig en in dankbaarheid teenoor Hom in hierdie 

wêreld leef. 

Gebed: 

Vader, verander my lewensuitkyk so dat ek in meer dankbaarheid teenoor U sal leef. Amen. 
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Genees My Liggaam - 

Die wêreld is gereed - wees op puntdiens! 

WEEK 5 

Hier is jou teks vir vandag: Luk.  6:36 

“Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is.”  

 Jesus se vertelling aan Sy dissipels het gegaan oor die gedagte dat God die dankbare men-

se sowel as die ondankbares goed behandel. Hy bewys selfs goedheid en guns aan Sy 

vyande. 

 Toe het Hy dit ‘n opdrag gemaak aan Sy dissipels: Ons moet ook barmhartig wees teenoor 

andere en selfs ons vyande lief hê, net soos wat Hy dit doen. 

 Vir my as christen op puntdiens, moet ek dus barmhartigheid kan demonstreer in ‘n wêreld 

waar dit nie altyd maklik gaan nie. 

Uitdaging: 

Mag ons daagliks ons knieë voor die Here buig, met ‘n nederige gesindheid teenoor God staan 

en barmhartigheid teenoor ons medemens uitleef  

Gebed: 

Vader, verander my lewenshouding so dat ek meer barmhartig teenoor my naaste sal leef. 

Amen. 

Dag 2 – Wees barmhartig 

Hier is jou teks vir vandag: Ps. 97:12  

“Verbly julle in die Here, regverdiges,...”  Fil 4:4  “Verbly julle altyd in die Here! Ek herhaal: Verbly 

julle!” 1 Tess 5:16 “Wees altyd bly...” 2 Kor 13:11 “Ten slotte, broers, wees altyd bly...” 

 Ons beleef soms baie teenspoed in die lewe. Ons het baie keer ons eie idees en strewes en 

soms kan ons dit nie haal of bereik nie. Dit lei daartoe dat ons soms baie mismoedig voel en 

negatiwiteit ervaar. 

 God het egter vir ons die opdrag gelos om, ongeag, of ten spyte van ons ervarings en 

belewenisse, onsself te verbly – omdat Hy die pad saam met ons stap. 

 Vir my as christen op puntdiens, moet die wêreld dus kan sien dat ek as gelowige myself 

kan verbly in my omstandighede, omdat ek ‘n lewende verhouding met Christus het. 

Uitdaging: 

Mag ons daagliks ons knieë voor die Here buig en ongeag ons omstandighede, onsself verbly in 

die wete dat ons ‘n toekoms het; ‘n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus.  

Gebed: 

Vader, verander my lewenshouding so dat ek in blydskap sal leef, elke oomblik van my lewe. 

Amen. 

Dag 3 – Wees altyd bly 
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Genees My Liggaam - 

Die wêreld is gereed - wees op puntdiens! 

WEEK 5 

Dag 4 – Wees goedgesind 

Hier is jou teks vir vandag: Ef. 4:32  

“Wees goedgesind teenoor mekaar,...terwyl julle mekaar vergewe,... ” 

 In die wêreld van ‘elke man vir homself’ het ons die opdrag om mekaar lief te hê. Juis hier-

aan sal die wêreld weet dat ons kinders van God is. 

 In ons daaglikse handel en wandel beteken dit dus dat ons houding teenoor mekaar, as 

medegelowiges, ook een moet wees van goedgesindheid en vergifnis. 

 Vir my as christen op puntdiens, moet ek my medegelowige so hanteer dat die wêreld sal 

kan sien dat die kinders van God anders lewe. 

Uitdaging:  

Mag ons daagliks ons knieë voor die Here buig en met goedgesindheid en ‘n houding van 

vergifnis teenoor ons medegelowiges leef.  

Gebed:  

Vader, verander my lewenshouding so dat ek in meer liefde, geduld en saggeaardheid teenoor 

my medeglowige sal optree en praat. Amen  

Hier is jou teks vir vandag: Rom. 12:16  

“Wees eensgesind onder mekaar;...” 1 Kor 1:10  “... dat julle volkome eensgesind mag wees...” 

 Verder tot God se opdrag aan ons om in liefde en goedgesindheid teenoor mekaar te leef, 

verwag Hy ook eensgesindheid van ons as gelowiges. 

 Ons kan nie ‘n houding handhaaf van ‘die een is beter as die ander’, eiewysheid, of selfs 

hoogmoed nie. 

 Nee, vir ons as christene op puntdiens, moet die wêreld kan sien dat ons saam agter een 

Hoof aanbeweeg – naamlik Christus. 

Uitdaging: 

Mag ons daagliks ons knieë voor die Here buig, sodat ons as christene, in nederigheid en 

eensgesindheid saam agter Christus, ons Hoof, sal kan aanbeweeg  

Gebed: 

Vader, laat my, saam met my medegelowiges, gelei deur U Gees, in nederigheid agter Christus 

aanloop, elke dag van my lewe. Amen. 

Dag 5 – Wees eensgesind  
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Hier is jou teks vir vandag: Spr. 1:32 

“Die onkundiges se dwaling kos hulle die dood ” 

 As jy God  ignoreer, is jy soos ‘n dwaas wat iets doen wat vir hom negatiewe gevolge inhou. 

 Jy is dan die oorsaak van jou eie teëspoed soos die spreuk in hoofstuk 26:27 illustreer.  Jy 

word vanself vergeld vir jou dwase werke.(Spr. 10:27) 

 Die dwaas se lewe word gekenmerk deur vrees. Hy doen dom dinge en word in eie munt 

vergeld daarvoor.  

 Aan die ander kant is die wyse mens nie bang vir die Here nie. Eerbied vir God en Sy skep-

ping is sy lewenswyse.  

Uitdaging: 

Wat gaan dit van jou vra as jy met eerbied vir God begin leef?  Het jy al met jou kleinkinders oor 

hierdie lewensbeginsel gepraat? 

Gebed: 

Here, gee asb aan ons die vrymoedigheid om die waarhede van U Woord met die mense naaste 

aan ons te deel. Amen 

Genees My Liggaam - 

Vertrou die Here, doen wat reg is 

WEEK 6 

Dag 1 – Moenie ‘n domkop wees nie  

Hier is jou teks vir vandag: Ef. 4:29  

“Praat net wat goed en opbouend is ”  

 Vertrou die Here en praat wat reg is.  Lees Kol 4:6 en Jak 3. 

 Woorde het altyd ‘n uitwerking op ander mense en daarom moet jy jou woorde tel. Woorde 

kan soos dolksteke wees of dit kan genesing bring.(Spr. 12:18) 

 Die regte woorde op die regte tyd bring vreugde (Spr. 15:23) 

 Oppas vir onbeheerste woede en die woorde wat daarmee saamgaan.(Spr. 14:29) 

Uitdaging: 

Skryf vir ‘n week lank elke aand neer wat jou belangrikste woorde van die dag was.  Begin let op 

watter woorde jy gebruik. 

Gebed: 

Vader, help my om my woorde te tel. Plaas asb ‘n wag (Jesus) voor my mond.  Amen 

Dag 2 – Woorde  
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Hier is jou teks vir vandag: Spr. 1:33  

“wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie.”  

 Mense wat nie die Here en sy Woord ken nie, is selfversekerd en word daardeur vernietig.   

 Wie luister, is veilig en hoef nie bang te wees nie. Ons is op die veiligste plek op aarde as 

ons binne Sy wil is. 

 Omdat ons Hom vertrou, doen ons dit wat reg is. Ons doen dit, al verstaan ons nie altyd die 

Here se plan nie. 

Uitdaging: 

Watter daad van gehoorsaamheid, wat jy tot nou toe nog huiwer om te doen, moet jy doen? Ver-

trou die Here vandag nog en doen dit net.  

Gebed: 

Here, ek vertrou U.  Werk asb. U gehoorsaamheid in my.  Amen 

Dag 3 – Vertrou die Here en doen wat reg is  

Genees My Liggaam - 

Vertrou die Here, doen wat reg is 

WEEK 6 

Dag 4 – Dag en nag  

Hier is jou teks vir vandag: Ps. 1:2  

“maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.” 

 Mens is werklik eers gelukkig as jy in die Here se Woord jou vreugde vind en dit dag en nag 

oordink. 

 Jy vind vreugde wanneer jy die Here vertrou, jou geluk nie in ander dinge lê nie, jou diepste 

behoefte na Hom is en jou hoogste geluk in Hom en Sy Woord is. 

 Dan is jy soos ‘n boom wat vrug dra. Jy bly besig met Sy Woord en om dit in jou lewe te in-

tegreer. 

 Die Here vergesel ons op elke tree van ons pad. ‘n Lewe van gemeenskap met die Here 

stel ons in staat om gelukkig voor Hom te bly lewe. 

Uitdaging:  

Sê voortdurend deur die dag die Woord van die Here, prewelend, op. (Ps 1:2) 

Gebed:  

Ons wil graag vrug dra Here. Ons weet dit kan net gebeur as ons, ons vreugde in U vind. Maak 

asb deur U Gees U Woorde waar in ons lewe. Amen 
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Hier is jou teks vir vandag: Ps. 103:1  

“Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof.” 

 Die lof aan die Here, die enigste God, Skepper en Koning, bereik in die laaste psalm (Ps. 

150) ‘n crescendo. Die opdrag om Hom te loof word 13 keer in hierdie kort psalm herhaal. 

 Hierdie psalm word ingelei en afgesluit met die uitroep -  Prys die Here!  Daarna word gesê 

waar en hoekom ons God moet prys. 

 Om die Here te loof is die doel van hierdie psalm en die doel van ons elkeen se lewe! 

Uitdaging: 

Wanneer jy wakker word, laat jou eerste woorde en gedagtes, woorde en gedagtes van lof wees.  

Gebed: 

Ek wil U prys, my God en my Koning, U Naam wil ek altyd loof. (Ps 145:1) 

Dag 5 – Lewe ‘n lewe van lof  

Genees My Liggaam - 

Vertrou die Here, doen wat reg is 

WEEK 6 

Wat het ek gedurende hierdie reeks geleer oor God se liggaam, Sy kerk?  Hoe sien Hy Sy 
liggaam, hoe genees Hy dit en hoe word ek herstel en geaktiveer om ‘n verskilmaker te 
maak? 
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