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Passievol oor  

40 dae reeks as deel van ons jaartema 

Ons is almal verskilmakers  

7 Feb. — 14 Mrt. 2021 
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Hier is jou teks vir vandag: Genesis 6:5 & 9  

“(5) Die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom raakgesien. ... Dit het Hom diep 

bedroef.... (9) Noag was ‘n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd...”   

 Soms, as ons na die wêreld om ons kyk, mag dit voel asof ons geen ander keuse het as om 

maar dieselfde kort paaie as die wêreld te vat.  

 Noag leer ons egter dat ons nie hoef te konformeer nie, want dit is moontlik om regverdig te bly 

ongeag van hoe die wêreld om ons lyk.  

Uitdaging 

Kom ons begin deur anders te dink. Neem jouself voor om, ongeag die koste, die regte ding te doen. 

Dink ‘n bietjie na aan ‘n klein geleentheid om sommer vandag iets te doen wat reg is en gaan doen 

dit dan, al mag dit ten koste van jouself wees. Lekker oefen.  

Gebed  

Here help ons asseblief om getrou te bly ten spyte van ‘n omgewing wat baie keer druk op ons sit 

om dit nie te doen nie. In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 1 – Dit is moontlik om regverdig te wees in ‘n onregverdige wêreld  

Noag was ‘n verskilmaker -  

hy het die toekoms van die mensdom gewaarborg 

WEEK 1 

Hier is jou teks vir vandag: Genesis 6:9  

“Hy (Noag) het God se wil deurgans uitgeleef en ‘n noue verhouding met Hom gehad.” 

 Raak jy soms moedeloos met jou onvermoë om getrou te bly en die regte ding te doen?  

 In vandag se stukkie lees ons iets wat wys hoe Noag dit in ‘n korrupte omgewing reggekry het - 

hy het ‘n noue verhouding met God gehad.  

 Dit is onmoontlik om uit eie krag volgens God se wil te leef. Ons kan dit alleen doen met God se 

krag wanneer Hy binne ons leef.   

Uitdaging  

Vra eerder vir God om vandag elkeen van jou gedagtes en optredes te beheer.  

Gebed  

Here ek moet bely dat ek tot niks goeds in staat is nie. Maar ek dank U dat U die Heilige Gees 

gestuur het om my te lei. Heilige Gees ek gee vandag beheer van my lewe aan U oor. Rig elke ged-

agte en daad en bewaar my van verkeerd doen, tot verheerliking van God. In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 2 – Moenie dit op jou eie probeer nie. 
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Hier is jou teks vir vandag: Genesis 6:14 & 22  

“(14) Maak vir jou 'n ark van goferhout... (22) Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel 

het.” 

 Gehoorsaamheid is ‘n belangrike eienskap wat God van sy kinders verwag.  

 Noag kry hier ‘n buitengewone opdrag en blykbaar voer hy dit uit, sonder om te twyfel of te kla.  

 Hoe vergelyk ons gehoorsaamheid daarmee?  

Uitdaging  

Is daar iets wat jy weet God van jou verwag? Miskien is daar iets spesifieks wat Hy jou op die die 

hart geplaas het om te doen of dalk besef jy net dat jy een van sy algemene gebooie meer nougeset 

moet uitleef. Gaan doen vandag presies dit (klein of groot) wat jy weet God van jou verwag.  

Gebed  

Here U weet ons sukkel baie keer om aan U opdragte gehoorsaam te wees. Help ons asseblief 

vandag om gehoorsaam te wees. In Jesus se Naam, Amen.. 

Dag 3 – Wees gehoorsaam  

Noag was ‘n verskilmaker -  

hy het die toekoms van die mensdom gewaarborg 

WEEK 1 

Hier is jou teks vir vandag: Genesis 7:8-9  

“(8) Die rein en die onrein diere, die voëls, en die diere wat kruip, (9) het in pare, manlik en 

vroulik, na Noag toe in die ark gekom soos God vir Noag gesê het.”  

 Hoe kry ‘n mens ‘n wilde dier by ‘n donker deur in? Ons weet wel dit is gewis nie ‘n maklike 

taak nie. Die Bybel vertel nie vir ons in detail hoe Noag dit reg gekry het nie, maar gee wel ‘n 

aanduiding dat God op ‘n manier die diere na Noag gestuur het.  

 As God ons ‘n opdrag gee, vra Hy net dat ons gehoorsaam is. Hy sal vir die onmoontlike sorg.  

Uitdaging  

Baie van ons gaan haal graag die bobbejaan agter die bult. Ons mag dalk bedoel om te beplan, maar 

baie keer kasty ons net onsself met bekommernis. Wat God jou vandag gee om te doen – doen dit. 

Die goed wat jou bekommer en waaraan jy eintlik niks kan doen nie – gee dit vir God.  

Gebed  

Here U weet daar is so baie dinge wat my bekommer. En dit is veral die dinge wat ek magteloos is 

om iets aan te doen, wat my op hol jaag. Ek wil nou hierdie pakkie bekommernis aan U oorgee en 

U vertrou dat U sal sorg en voorsien. In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 4 – Moenie bekommerd wees oor wat jy nie kan doen nie. 
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Hier is jou teks vir vandag: Genesis 8:18, 20 en Psalm 50: 14-15 

“(18) Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan. (20) Toe het Noag 'n altaar vir 

die Here gebou en van al die rein vee en die rein voëls gevat en brandoffers op die altaar gebring.”  

“(14) Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. (15) 

Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.” 

 Noag se eerste handeling toe hy weer op droë grond is, is om aan God dankie te sê met ‘n offer.  

 As God vir ons uitkoms gee dan lei dit tot dankbaarheid.  

 Lof en dank is van die belangrikste offers wat God van ons verlang.  

Uitdaging 

Maak ‘n lys van dinge waarvoor jy vir God dankbaar kan wees. Dank God daarvoor. Getuig oor een 

van hierdie seëninge teenoor een ander persoon.  

Gebed  

Here, ons dank U vir U sorg en die uitkoms wat U al vir ons gegee het en nog steeds gee. Ons loof 

U vir U liefde, barmhartigheid en absolute almag. Ons belei dat ons, ons vertroue net in U stel. In 

Jesus se Naam, Amen. 

Dag 5 – Wees dankbaar 

Noag was ‘n verskilmaker -  

hy het die toekoms van die mensdom gewaarborg 

WEEK 1 

Wat het ek uit die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Josef was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n volk gered 

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: Gen 45:4b 

“…sy broers …was te bang vir hom.” 

 God kan enige familie gebruik om sy doel te bereik, al is daardie familie ook hoe ongesond in sy 

onderlinge verhoudings. 

 Josef en sy broers het ‘n baie slegte verhouding met mekaar gehad en Josef het ook nie altyd 

met wysheid opgetree nie. 

 Slegte verhoudings maak gewoonlik dat mense bang/lugtig vir mekaar is en daarom nie by    

mekaar uitkom nie. 

Uitdaging: 

Hierdie uitdaging is een van die heel moeilikste om te aanvaar. Begin hierdie week, indien jy dit nog 

nie gedoen het nie, om te bid vir jou familie en dat julle sal onthou dat die Here julle steeds wil     

inskakel in sy plan. 

Gebed: 

Ons Vader, dankie dat U ons familie ook gebruik in u plan met die wêreld. Dankie dat U van 

ongesonde families verskilmakers maak.  In Jesus se Naam. Amen  

Dag 1 – Familieverhoudinge is belangrik  

Hier is jou teks vir vandag:  Gen 45:4 

“…Kom na my toe…” 

 Genesing in families gebeur net waar mense bereid is om ander te nooi om nader te kom. 

 Wanneer mense bereid is om die afstand na mekaar te oorbrug, kan daar wonders gebeur. 

Uitdaging: 

Daar is iemand wat jy dalk moet nooi vir koffie. Dalk hierdie week?  

Gebed: 

Here, U nooi ons uit om nader te kom . Gee dat mense wat dalk wonder of hulle nader mag kom , 

welkom by ons sal voel. In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 2 – Oorbrug die afstand. 
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Hier is jou teks vir vandag: Gen 45:5 

“Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie…” 

 Na alles wat Josef se broers hom aangedoen het, het Josef sekerlik die reg gehad om hulle te 

laat doodmaak of hul ten minstens bang te maak met wat hy hulle sou kon aandoen. 

 Josef wou egter nie dat sy broers verder sleg moet voel of bang moet wees nie. Hy is sensitief 

vir sy broers se skuldgevoelens en vrese.(Let op hoe belangrik dit vir Paulus ook was Fil 1:9,10) 

Uitdaging: 

Is daar dalk iemand teenoor wie jy onnodig kwaai of onvergewensgesind optree? Dink aan hoe dit ons 

roeping as verskilmakers nadelig beïnvloed. 

Gebed: 

Here, laat ons liefde al hoe meer toeneem in begrip en fyn aanvoeling vir mekaar.  

In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 3 – Leef anders as die wêreld 

Josef was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n volk gered 

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: Gen 45:5b 

“God het my voor julle uitgestuur om lewens te red.” (Lees ook Gen 45 Verse 6-8)  

 Josef het geweet hoekom hy Egipte toe moes gaan. 

 Ons het ook elkeen ‘n roeping ontvang hier waar ons nou is - van waar ons dit op ‘n unieke  

manier moet uitleef . 

Uitdaging: 

Sien, soos Josef raak, hoe God ook vir jou die afgelope jare gebruik het om sy plan uit te voer. 

Gebed: 

Here, help my om met vaste oortuiging op te tree omdat ek weet wat my roeping inhou. Efes 1:18.  

In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 4 – God het ‘n groter plan 
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Hier is jou teks vir vandag: Gen 45:6 

“Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land.” 

 Die verhaal van Josef speel af teen ‘n agtergrond van droogte, verwerping en gebroke            

verhoudings. 

 Verhale van gelowiges speel baie maal af teen ‘n agtergrond wat sleg en moeilik is.   

 Met ons verhaal is dit dieselfde. En tog werk God deur al die swaarkry heen sy verlossingsplan 

uit. 

Uitdaging: 

Blaai deur jou gunsteling Bybelboek en kyk of bogenoemde waar is wat hierdie boek betref.   

Gebed: 

Here, help ons om moed te skep daaruit dat U steeds in beheer is te midde van ‘n wereld wat buite 

beheer blyk te wees.  In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 5 – Wat is ons agtergrond? 

Josef was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n volk gered 

WEEK 2 

Wat het ek uit die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Hier is jou Woord vir vandag: Jos 1:2   

‘’Moses my dienaar is dood.  Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele 

volk.  Gaan na die land toe wat Ek aan hulle, die Israeliete, gee.’’ 

 God spel hier vir Josua die rol uit wat hy moet speel in God se plan.  Soos vir Josua, het God ‘n 

rol wat elkeen van Sy kinders in Sy plan moet speel.   

 Het jy al daaraan gedink dat die omstandighede waarin God jou geplaas het, die grondgebied is 

wat Hy aan jou toevertrou het en waarbinne jy ‘n bepaalde rol het om te speel?  

 Bid tot God deur Jesus en die Heilige Gees dat Hy jou oë en verstand sal oopmaak om jou rol in 

God se plan raak te kan sien.  Maak dan gereed om daardie rol te speel, met God aan jou sy. 

Gebed:  

Heilige en Almagtige God, dankie dat U aan my, ‘n sondaarmens, ‘n grondgebied toeken, waarbinne 

ek, met die gawes wat U aan my toevertrou, ‘n bepaalde rol in U Raadsplan moet speel.  Maak my 

bewus van hierdie grondgebied en die rol wat ek hier moet speel.  Maak my dan bekwaam en 

gewillig om op die pad na ‘n nuwe seisoen te stap, soos wat U vir my beplan. In Jesus se Naam, 

Amen. 

Dag 1 – Ons elkeen het ‘n rol 

Josua was ‘n verskilmaker -  

hy het die volk ‘n nuwe seisoen gebied 

WEEK 3 

Hier is jou Woord vir vandag: Jos 1:5   

“Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie.  Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou 

wees.  Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.  Wees sterk, wees vasberade... ‘’ 

 God se belofte dat Hy by Josua sal wees in die uitvoering van Sy plan, is deel van God se karak-

ter waarop ek kan staatmaak.   

 Soos wat ek en jy besig raak om uitvoering aan God se plan te gee, kan ons God se beskerming 

wat Hy aan Josua belowe, ook vir onsself toe-eien.   

 Ons moet egter sterk en vasberade wees, want daar is dikwels baie struikelblokke en uitdagings 

op hierdie reis saam met God in die nuwe seisoen in.    

Gebed:   

Heilige en Almagtige God, U wat groot is ver bo my begrip en verstand, dankie dat U met my ‘n pad 

stap soos wat U nog altyd beplan het om te doen.  Maak my bewus van U teenwoordigheid deur U 

Heilige Gees in my gedagtes.  Leer my om myself in te stel op U teenwoordigheid en so in my ervar-

ing van U teenwoordigheid, te groei in vasberadenheid en krag om beskikbaar te wees en U plan vir 

my lewe uit te voer.  Dankie vir U genade en geduld, ek eer U Naam!   In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 2 – God se karakter bly onveranderd 
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Josua was ‘n verskilmaker -  

hy het die volk ‘n nuwe seisoen gebied 

WEEK 3 

Hier is jou Woord vir vandag: Jos 2:8   

“Voor die verkenners aan die slaap geraak het, is die vrou na hulle toe op die dak en sy het vir hulle 

gesê:  ‘’Ek weet die Here gee vir julle die land; ons is skrikbevange vir julle, al die inwoners van die 

land bewe van vrees vir julle...’’  2:24  Hulle het vir Josua gesê:  ‘’Die Here gee die hele land oor in 

ons mag.  Al die inwoners bewe van vrees vir ons.’’ 

 Josua het verkenners uitgestuur om die land wat hulle in besit moes neem, te gaan verken. Hier 

vertel ‘n vrou vir hulle dat hulle reeds weet dat die Israeliete die land gaan inneem en dat die 

inwoners van die land bewe van vrees.   

 Dit is duidelik dat God voor die Israeliete uit reeds die pad gaan stap het wat die Israeliete 

moes aandurf om die land in besit te neem.   

 So stap God ook voor my uit op die pad wat ek moet aandurf in die uitvoering van Sy plan vir 

my.  Ek hoef nie bang te wees nie, God was reeds daar waar ek nog moet stap. Dit is Hy wat 

die oorwinning behaal, ek moet net op Hom vertrou.    

Gebed:   

Dankie Almagtige Vader, dat U my nie alleen laat om ‘n onmoontlike pad te stap nie.  Inteendeel, U 

stap voor my uit en wanneer ek daar kom waar dit moeilik raak, kan ek maar net U aangesig soek en 

ervaar dat U reeds vooruit gegaan het om die pad vir my voor te berei. Maak my bewus van U teen-

woordigheid wanneer ek U aangesig soek en gee vir my die perspektief om U handewerk raak te sien. 

Dankie Jesus, dat U dit vir my moontlik maak om so in God se teenwoordigheid te mag lewe.          

In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 3 – God stap vooruit  

Hier is jou Woord vir vandag: Jos 3:3   

“Wanneer julle sien die Levietiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle 

van julle staanplekke af vetrek en die ark volg sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want 

julle het nie vantevore met dié pad langs gegaan nie”  

 Ek kan nie sonder leiding in my nuwe seisoen instap nie.   

 God se Woord is die ‘’verbondsark’’ wat vir my die pad aandui wat ek moet stap.   

 Ek leer hierdie rigting deur die Woord van God biddend te lees, dan hoor ek Sy stem vir my in 

die woorde wat ek lees.   

Dag 4 – God lei ons op die pad 
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Hier is jou Woord vir vandag: Jos 11:23   

“Josua het die hele land ingeneem soos die Here vir Moses beveel het, en toe die land as besitting 

aan Israel gegee, vir elke stam ‘n deel.”   

 Die inname van die beloofde land het nie sonder haakplek verloop nie.   

 Met die inname van Ai was daar ‘n gesin wat gesondig het, met die gevolg dat Israel die 

veldslag daar verloor het.  Nadat reiniging plaasgevind het, is die projek weer op koers met ‘n 

suksesvolle einde.   

 Wanneer ons die pad saam met die Here aandurf, moet dit met volle oorgawe gedoen word.  

Daar is nie ruimte vir verslapping in my verhouding met die Here nie.  Verslapping haal my oog 

van die Here af, en dit het drastiese gevolge.   

Gebed:  

Heilige en Almagtige God, U wat groot is ver bo my begrip en verstand.  Dankie dat ek as ‘n sondaar 

in U magtige teenwoordigheid mag verskyn.  Dit is alleen moontlik deur die verdienste van Jesus!  

Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om in my te lewe.  Heilige Gees, rig my gedagtes op U so-

dat ek met volle oorgawe God se wil sal soek en nie sal verslap in my toewyding aan Hom nie.   In 

Jesus se Naam, Amen. 

Dag 5 – Volhard met volle oorgawe 

Josua was ‘n verskilmaker -  

hy het die volk ‘n nuwe seisoen gebied 

WEEK 3 

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

 In die proses raak ek ook meer bewus van die Heilige Gees wat in my woon en die lewende 

God se teenwoordigheid in my lewe te bevestig.       

Gebed:   

Almagtige Vader, dankie dat U ‘n deel van U plan vir die wêreld aan my toevertrou, dat U vir my die 

pad aandui en op ‘n persoonlike vlak met my betrokke is.  Heilige Gees, maak my al hoe meer bewus 

van U teenwoordigheid in my lewe.  Maak my bekwaam en gewillig om hierdie pad te stap en so ‘n 

kragtige instrument in U hand te wees waardeur U Uself kan verheerlik.   In Jesus se Naam, Amen. 
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Gideon was ‘n verskilmaker -  

Mossie in die oë van mense, maar man in God se oë 

WEEK 4 

Hier is jou teks vir vandag: Rig. 6:11 “...[Joas se seun] Gideon was juis besig om koring uit te 

slaan in die parskuip...”  Heb 11:32 En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek 

om te vertel van Gideon, ..”  

 Gideon was ‘n gewone mens, in gewone omstandighede en met gewone alledaagse bedry-

wighede besig, maar hy is ook iemand wat baie lank onthou sal word. God het nie iemand 

buite die gewone gesoek nie, net ‘n mens tussen mense, iemand wat omgegee het, iemand wat 

beskikbaar was. 

 As ek en jy passievol is oor mense, sal ons al die gewone mense om ons kan sien, net soos wat 

God ons en hulle ook sien. Wanneer ons mense so sien, sal God ons kan gebruik om ‘n mens 

tussen mense te wees, en so ‘n verskil in andere se lewens te maak. 

Uitdaging: 

Kyk na elke mens wat vandag jou pad kruis en sien die gewone mens in hom raak. Probeer hom 

raaksien, soos jy graag sou wou hê dat hy jou moet sien.  

Gebed: 

Vader, maak my oë oop dat ek vandag die mense om my sal kan sien as gewone mense net soos wat 

ek ook graag gesien sal wil word. Help my om te kan sien hoe my omgee en dade dan ‘n verskil sal 

kan maak in andere se lewens.  In Jesus se Naam. Amen  

Dag 1 – Verskilmakers is gewone mense 

Hier is jou teks vir vandag:  Rig. 6:14 “Toe draai die Here na hom en sê: ‘Gaan met die krag wat jy 

het, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Het Ek jou nie gestuur nie?”  Rigters 6:16 

“Die Here sê toe vir hom: ‘Omdat Ek met jou sal wees, sal jy die Midianiete verslaan asof hulle net 

een man is.’”  

 ‘n Engel van die Here het aan Gideon verskyn en hom gestuur om Israel te verlos uit die hand 

van die Midianiete. Gideon is nie gestuur vir ekstra opleiding of kursusse nie, en hy het ook nie 

‘n wapentuig geneem nie. 

 Soms is die gawes en passie vir mense, wat die Here vir ons gegee het, genoeg om ‘n taak te 

volvoer wat nou nodig is. Net soos ons is, waar ons is, en wat ons beskikbaar het, is genoeg om 

‘n verskil in iemand se lewe te maak. 

Uitdaging: 

Moenie meer soek as dit wat jy het nie. Moenie verder soek as daar waar jy is nie. Kyk na wie jy is 

Dag 2 – Verskilmakers het niks ekstra nodig nie 
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Hier is jou teks vir vandag: Rigters 6:12 “Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom 

gesê: ‘Die Here is met jou, dapper kryger!” Rigters 6:34 – “Die Gees van die Here het van Gideon 

besit geneem...” 

 Die Here het Gideon onder die boom ontmoet met die woorde van bemoediging. Gideon het in 

gesprek met die Here gegaan daaroor, maar uiteindelik het hy sy roeping aanvaar en die Here 

geglo – die Here sal by hom wees, en sal hom begelei. 

 Ons word daagliks amper oorval met tekste, prentjies en woorde van bemoediging deur sosiale 

media. Dit lyk of daar baie mense is wat omgee. Dit lyk of baie mense ‘n verskil wil maak. 

Maar net soos Gideon moet ons ook in God se teenwoordigheid by aanvaarding en oorgawe kan 

uitkom, sodat Hy ons persoonlik kan lei, sodat ons die regte verskil kan maak. 

Uitdaging: 

Fokus vandag meer om die stem van die Here te hoor en te kan onderskei uit die geraas van die 

lewe.  

Gebed: 

Vader, maak asseblief my ore oop om U beter te kan hoor. In Jesus se Naam. Amen 

Dag 3 – Verskilmakers word deur die Here gelei 

Gideon was ‘n verskilmaker -  

Mossie in die oë van mense, maar man in God se oë 

WEEK 4 

Hier is jou teks vir vandag: Rigters 6:4  “Daarop sê die Here vir Gideon: ‘Die manskappe is nog te 

veel....”  Rigters 7:22 – “Toe die driehonderd op die ramshorings blaas, het die Here in die hele 

kamp die een se swaard teen die ander gerig.” 

 Gideon het begin met ‘n groep van derduisende manskappe. Die Here het vir hom gesê dit moet 

verminder, en hy het geëindig met 300 man. God het nie nodig om ‘n verandering of bevryding 

te bring deur duisende soldate nie. Hy kan met min werk, en Hy werk ook op maniere wat ons 

nie verwag nie. 

 In ons roeping tot menseverhoudings moet ons die Here kan vertrou dat wat ons het en is, ge-

noeg is vir vandag. Ons persoonlike passie, entoesiasme en toewyding sal genoeg wees dat God 

Dag 4 – Verskilmakers vertrou die Here 

en waar jy is. Dit is dalk maklik om vandag ‘n verskil te maak: Dalk net ‘n glimlag, dalk net luister, 

dalk net saamstap, dalk net bemoedig, dalk minder oordeel, dalk meer vergewe. 

Gebed: 

Vader, maak asseblief my oë oop om te kan sien wat ek het, sodat ek dit wie ek is en dit wat ek het 

kan gebruik om vandag U koninkryk te kan help uitbrei. In Jesus se Naam. Amen 
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Hier is jou teks vir vandag:  Rigters 7:15 “Toe Gideon die vertelling oor die droom en die uitleg 

daarvan hoor, het hy dadelik in aanbidding neergebuig.”  Rigters 8:23 “Maar Gideon het hulle 

geantwoord: ‘Dit is nie ek wat oor julle sal heers nie, en my seun sal ook nie oor julle heers nie. Die 

Here alleen heers oor julle. ...’” 

 Gideon was nie bang om te buig voor God in aanbidding nie. Hy was ook nie te trots om te 

erken dat dit God was wat alles gedoen het nie, en dat die Here die eintlike Heerser is. 

 Ons daaglikse taak is om die wil van die Here, en Sy Heerskappy in ons lewens te soek. En net 

soos Gideon sal ons dan voor Hom kan buig in aanbidding, en Hom erken as die Here wat 

heers, maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. 

Uitdaging: 

Wees vandag sensitief om te probeer sien waarvoor ons dalk te maklik buig, in plaas van om voor 

God te buig. 

Gebed: 

Vader, ons wil U alleen dien, en voor U alleen buig. Wees ons genadig en stort U guns oor ons uit dat 

ons U heerskappy in ons lewens sal soek en sal kan ervaar. In Jesus se Naam. Amen 

Dag 5 – Verskilmakers dien en aanbid God alleen 

Gideon was ‘n verskilmaker -  

Mossie in die oë van mense, maar man in God se oë 

WEEK 4 
ons sal kan gebruik om die wêreld te verander, ook op maniere wat ons nie eers kan dink of 

verwag nie. 

Uitdaging: 

Ten spyte van dit wat jy vandag sien en beleef, probeer om jou vertroue op God te stel en dat Hy die 

regte resultate op Sy tyd en op Sy manier sal gee. 

Gebed: 

Vader, Help ons om steeds meer en meer op U te vertrou, selfs al lyk en voel dit vir ons soms 

moeilik. In Jesus se Naam. Amen 

Wat het ek uit die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Rut was ‘n verskilmaker -  

‘n onverwagse verskilmaker 

WEEK 5 

Hier is jou teks vir vandag: Rut 1:16b 

“…want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly sal ek bly; u volk is my volk; U God is my God;”  

 Rut spreek haar getrouheid teenoor Naomi uit – ‘n getrouheid wat oor alle lewensterreine strek. 

 Rut vereenselwig haar met Naomi se noodsituasie. 

 Sy gee haar eie mense, haar eie familie en bo alles haar volk se gode op om saam met Naomi 

te gaan. 

 Sy het Naomi se volk en Naomi se God as haar eie aanvaar. 

Uitdaging: 

Moes jy al ooit so groot opoffering en toewyding aan iemand anders maak? Was dit maklik of 

moeilik? Wat het jou gehelp om dit reg te kry? 

Gebed: 

Here, in ‘n noodsituasie is dit soms makliker om die bekende of maklike uitweg te volg. Hier sien ons 

‘n voorbeeld van iemand wat met vasberadenheid en moed die moeilike uitweg gekies het. Rut het 

haar eie gerief en gemak opgegee vir ‘n ander. Help ons asb. om dit ook te doen as dit sou nodig 

wees.   In Jesus se Naam. Amen  

Dag 1 – Opoffering  

Hier is jou teks vir vandag:  Rut 2:12 

“Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die 

Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het.”  

 Het jy al dinge opgeoffer ter wille van ander mense? 

 Het dit al vir jou gevoel of niemand dit waardeer nie? 

 Omdat jy vir mense omgee, betrap jy jouself dat jy dit maar weereens gedoen het, al het jy vir 

jouself gesê jy gaan dit nóóit weer doen nie. 

Uitdaging: 

Wéét vandag dat die Here die een is wat jou beloon vir alles wat jy vir ander doen, al sien niemand 

anders dit raak nie – soms nie eers die mense vir wie jy dit doen nie.  

Gebed:  Here, dankie dat U beloning alles by verre oorskadu. Maak ons asb. vandag net weer opnuut 

bewus van die feit dat nie een van ons ooit meer kan gee as wat U vir ons gegee het en steeds gee 

nie! In Jesus se Naam. Amen  

Dag 2 – God gee die beloning  
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Hier is jou teks vir vandag: Rut 2:19-20 

“Mag dié een wat in jou belang gestel het, deur die Here geseën word... Mag hy geseën word deur 

die Here wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie.” 

 Het iemand al in jou wel en weë belanggestel toe jy dit regtig baie nodig gehad het? 

 Het dit jou aangenaam verras want jy het gedink niemand sien raak dat jy swaarkry nie? 

 Het iemand al onverwags belanggestel en omgegee vir iemand wat vir jou lief en dierbaar is, 

veral op ‘n tydstip toe hulle dit regtig nodig gehad het? 

Uitdaging: 

Dink vandag aan iemand wat jou of een van jou geliefdes gehelp het toe jy of hulle dit regtig baie 

nodig gehad het. Het jy onthou om vir daardie persoon te bid of om ‘n spesiale seën oor hom /haar 

uit te spreek? Doen dit sommer nou. Dit is nooit te laat nie! 

Gebed: 

Here, dankie vir mense wat soms soos ‘n engel opdaag wanneer ons dit baie nodig het. Ons weet dat 

U hulle stuur of dit op hul harte lê om te help. Seën asb. vandag spesiaal diesulkes wat al oor ons 

lewenspad gekom het.  In die Naam van Jesus. Amen 

Dag 3 – Mense-engele  

Rut was ‘n verskilmaker -  

‘n onverwagse verskilmaker 

WEEK 5 

Hier is jou teks vir vandag: Rut 3:1 

“dit is my verantwoordelikheid om vir jou ‘n heenkome te soek sodat dit met jou goed kan gaan.” 

 Rut het haar land en haar mense opgegee om Naomi in haar noodsituasie te ondersteun. 

 Sy het dit uit liefde en omgee gedoen en niks terug verwag in ruil hiervoor nie. 

 Haar skoonma dra egter haar belange op die hart en gee nie maar net om vir haar daaglikse 

fisiese behoeftes nie. Sy gee ook om vir Rut se emosionele- en sekuriteitsbehoeftes. Sy wil graag 

hê dat Rut weer ‘n huweliksmaat moet kry en dat dit met haar goed moet gaan. 

Uitdaging: 

Het jy al ooit goed aan iemand gedoen en werklik niks terug verwag nie? Dan doen iemand of selfs 

daardie selfde persoon vir jou iets op ‘n tydstip wat jy dit glad nie verwag het nie. Jy voel só spesiaal 

en so ontsettend bewus daarvan dat dit meer as die moeite werd is om goed aan ander mense te 

doen! Kan jy aan so geleentheid dink? Praat vir ‘n rukkie met die Here hieroor.  

Dag 4 – Doen goed sonder om ’n beloning te verwag  



16 

 

Hier is jou teks vir vandag: Rut 3:10-11 

“Hy sê toe: “Mag die Here jou seën, my dogter! Wat jy nou doen, naamlik dat jy agter geen jong-

man, arm of ryk, aanloop nie, is baie beter as die liefde wat jy aan die begin aan jou skoonma 

bewys het. Moet nou nie verder bekommerd wees nie, my dogter. Alles wat jy my vra, sal ek doen, 

want al die mense weet dat jy ’n goeie vrou is .” 

 Rut het nie net vir haar skoonma omgegee en haar ondersteun nie, sy het ook na Naomi se 

raad geluister en dit gevolg. 

 Luister jy na raad van ouer en wyser mense of volg jy jou eie kop? 

 Ons dade loop dikwels ons woorde vooruit. Boas het geweet wat Rut vir haar skoonma gedoen 

en beteken het. Al die ander mense het dit ook geweet en sy het agting en respek afgedwing. 

 Die dinge wat Rut gedoen het, het die Here se seën weggedra en vrugte afgewerp. 

Uitdaging: 

Dit is makliker en vinniger om ons eie koppe te volg. Die vrugte daarvan is egter nie altyd dieselfde as 

die vrugte wanneer ons luister na iemand wat al die pad geloop het nie. Hoe lyk jou dade? Spreek dit 

van wysheid en die navolging van goeie mentors? Sal daar van jou gesê kan word: “Wat jy nou doen 

is selfs beter as die liefde wat jy aan almal bewys. Al die mense weet dat jy ‘n goeie mens is. Mag die 

Here jou seën vir dit wie jy is en dit wat jy doen.”  

Gebed: 

Here, ek begeer dat U stil tevrede met my sal wees. Gee asb. vir my ‘n leersame gees en help my om 

te doen wat dit ook al van my vra om die mens te wees wat U graag wil hê ek moet wees. Stuur die 

regte mense oor my pad sodat ek altyd uitgedaag word en nooit ophou groei nie. In die Naam van 

Jesus. Amen 

Dag 5 – ‘n Leersame gees 

Rut was ‘n verskilmaker -  

‘n onverwagse verskilmaker 

WEEK 5 

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

Gebed: 

Here, ons lees in U Woord dat U sê: “Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug.” In Rut se 

verhaal sien ons dit so duidelik en dit het ook al met ons gebeur. Help ons asb. om nooit te weifel om 

goed aan andere te doen as dit enigsins binne ons vermoë is nie.   In Jesus se Naam. 
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Abram was ‘n verskilmaker -  

Hy is die pa van ‘n nuwe volk. 

WEEK 6 

Hier is jou teks vir vandag: Gen. 12:1b 

“…Die Here het vir Abram gesê:…” 

 Die Here kom na Abram toe en praat met hom.  

 As Hy met ons praat gaan dit oor die verlossing van mense. Hy reik eerste na ons toe uit. 

Uitdaging: 

Ons moet tussen die baie stemme Sy stem herken. 

Gebed: 

Dankie Here, dat U ook vir ons roep. In Jesus se Naam. Amen  

Dag 1 – Herken Sy stem  

Hier is jou teks vir vandag:  Gen 11:31 

“saam het hulle …weggetrek.”  

 Om tot seën vir ander te wees vra altyd opoffering.  

 Abram moes wegtrek uit Ur na Kanaan met al die ongerief en opoffering daaraan verbonde. 

(Gen. 12:1) 

Uitdaging: 

Vra vir die Here wat jy moet doen om tot seën vir ander te wees. 

Gebed:   

Vader, as ek in die proses van seënwees offers moet bring, maak my gewillig.   

In Jesus se Naam. Amen  

Dag 2 – Wees ’n seën vir ander  

Dag 3 – Gehoorsaam aan God se Woord  

Hier is jou teks vir vandag: Gen 12:4 

“Abram het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, ...” 

 Om tot seën vir ander te wees, vra ‘n bekering na God en sy Woord. 

 Dit vra dat jy moet wegdraai van sekere dinge af. Ek moet dit laat gaan… 

Uitdaging: 

Dink ‘n bietjie hoe ons lewens sal verander as ons wegdraai van sekere dinge wat ons terughou. 
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Gebed: 

Here, leer my asb om U dadelik te gehoorsaam.  In die Naam van Jesus. Amen 

Abram was ‘n verskilmaker -  

Hy is die pa van ‘n nuwe volk. 

WEEK 6 

Hier is jou teks vir vandag: Gen 12:418b 

“Wat het jy my aangedoen?...””  

 Let op hoe Abram deur sy ongehoorsaamheid geen seën is vir die Egiptenare nie. 

 Abram maak sy eie planne en benadeel die Farao en sy mense. 

 Die Farao stuur uiteindelik vir Abram en Sarai uit die land uit. 

Uitdaging: 

Vertrou die Here dat sy plan die beste is al verstaan ons nie . 

Gebed:   

Here, help my om U pad te volg en nie af te  wyk nie.  In Jesus se Naam. Amen  

Dag 4 – Nie my eie planne nie  

Dag 5 – Glo en wees gehoorsaam 

Hier is jou teks vir vandag: Heb. 11:8a 

“Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek.” 

 In Heb 11 gaan dit oor mense wat in God geglo het ten spyte van die feit dat hulle nie vir God 

kon sien nie.  

 Abraham het ook geglo  en het gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die 

plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het nie eers geweet waar hy sou uitkom nie. 

Uitdaging: 

Dink jy dat jy op die plek is waar God jou wil gebruik? Wat is jou volgende stap? 

Gebed: 

Here, help ons om nie net te hoor nie, maar ook te gehoorsaam. In die Naam van Jesus. Amen 

Wat het ek uit die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Wat het God vir my in hierdie reeks kom uitwys?  Hoe kan ek ‘n verskilmaker wees met ‘n 
passie vir alle mense?   

Deel gerus u belewing met ons deur ‘n epos te stuur aan een van ons leraars of na kom-
munikasie@lynnwoodrif.co.za 
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Dagstukkies saamgestel deur: 

Week 1 - Johann Neveling 

Week 2 & 6 - Henry Green 

Week 3 - Johan Potgieter 

Week 4 - Loutjie Meyer 

Week 5 - Daléne Flynn 
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Dr. Jorrie Potgieter 

Prof. Johan vd Merwe 

Dr. Daléne Flynn 
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