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Hier is jou teks vir vandag: Gen. 12:1-3 

1“Die Here het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na 

die land wat Ek jou sal wys. 2 En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot 

maak, dat jy ‘n seën sal wees. 3 En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou 

vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.”  

 Ons sien hier hoe God die inisiatief neem en na Abraham kom met ‘n opdrag en ‘n belofte van 

groot seën oor Abraham se lewe.  

 Dit gaan egter nie oor Abraham nie, maar oor God se plan om die hele mensdom te seën.  

 Net so seën God vandag nog Sy kinders, maar nie met die doel dat ons dit vir onsself hou nie. 

Hoe gebruik ek en jy die seën wat ons ontvang? 

Uitdaging: 

God het vir jou en my ‘n grondgebied gegee om te bewerk en beter te laat as wat ons dit ontvang het. 

Dit mag jou beurt wees (inlsuitende jou knorrige buurman), die mense by jou werk, jou familie of al 

hierdie en nog meer. Bid vandag tot God vir een van hierdie mense, groepe of dinge. Doen iets prak-

ties, al is dit klein, tot hulle voordeel. 

Gebed: 

Liewe Here, baie dankie vir die seën wat U oor my uitstort, selfs in baie moeilike tye. Dit kom vir 

my nie natuurlik om dit met ander te wil deel nie, maar help my om U hart vir mense te verstaan 

en bruikbaar te wees in U hande.  In Jesus se Naam, Amen. 

Abraham was ‘n verskilmaker -  

die pa van ’n hele nasie stel die voorbeeld  

WEEK 1 

Dag 1 – Die seën is nie net vir jou nie 

Hier is jou teks vir vandag: Gen. 13: 9-11   

9 “Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af; gaan jy links, dan sal ek regs gaan, 

en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. 10 Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek 

oral volop water het… 11 En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies...” 

 Hier lees ons hoe Abraham vir Lot, wat sy mindere was, eerste die geleentheid gee om ‘n ge-

bied te kies om homself in te gaan vestig.  

 Lot kies onmiddelik die ooglopend vrugbare deel vir homself. Ons lees nêrens dat Abraham   

hieroor ongelukkig was of gemor het nie. Watter voorbeeld is dit nie vir ons, om nie onsself 

eerste te stel nie!  

Dag 2 – Stel jouself laaste 
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Hier is jou teks vir vandag: Gen. 14:14; 16; 21; 24   

14 “Toe Abram hoor Lot is as gevangene weggevoer, het hy die weerbare manne in sy huishouding 

bemekaar geroep… 16 Hy het alles wat geroof is teruggekry, ook sy neef Lot met sy besittings en al 

die vroue en ander gevangenis. 21 Die koning van Sodom sê vir hom: Gee net my mense terug, 

maar hou die besittings vir jouself. 22 Abraham antwoord hom toe… 24 Al wat ek aanvaar is die 

kos wat hierdie manskappe reeds geëet het. Maar gee ‘n deel van die buit aan my bondgenote…” 

 As ons iets goeds doen wil ons baie graag hê dat iemand dit raaksien en waardeer. Indien dit 

nie gebeur nie, voel ons maklik seergemaak. En ons is maar almal so.  

 Hier lees ons hoe Abraham nie net vir Lot nie, maar ook die mense van Sodom en hulle be-

sittings, red. Hy is die held van die dag!  

 Maar tog gebruik hy nie hierdie ideale geleentheid om roem en besittings (wat volgens gebruik 

sy reg was) vir homself te verkry nie. Sy enigste doel was om Lot te bevry. Dit het hom moeite 

gekos, maar hy dring nie aan op vergoeding omdat hy die regte ding gedoen het nie. 

Uitdaging: 

Besluit vandag om die regte goed te doen omdat dit reg is en God jou sien. En besluit ook om nie  

ontsteld te raak as geen mens dit raaksien of waardeer nie. 

 

Dag 3 – Doen dit vir die regte rede 

Abraham was ‘n verskilmaker -  

die pa van ’n hele nasie stel die voorbeeld  

WEEK 1 

 Die tweede deel van hiedie storie lees ons in die volgende hoofstukke van Genesis waar ons 

sien hoe God nog steeds vir Abraham voorsien en seën in die “swakker” gebied, terwyl Lot se 

toekoms nie so goed uitgewerk het nie. 

Uitdaging: 

Maak ‘n besluit om jou eie belang laaste te stel. Om nie jouself te probeer handhaaf nie. Gebruik die 

eerste geleentheid wat jy vandag kry om iemand anders die eerste keuse of die beter geleentheid te 

gee – miskien op die pad, miskien in die winkel, miskien met daardie geliefde met wie jy op die 

oomblik vassit, miskien met jou kollega wat dit regtig nie verdien nie.  

Gebed: 

Liewe Vader help my om te sterf aan myself en ander se belange bo myne te stel. Help my om ook 

vir U te vertrou dat U nog steeds vir my sal sorg al dink ek, ek is swakker daaraan toe.  In Jesus se 

Naam, Amen. 
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Hier is jou teks vir vandag: Gen. 18:2-5  

2 “Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle 

tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. 3 En hy sê: My heer, as ek 

nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby nie. 4 Laat hulle tog ‘n bietjie wa-

ter bring, en was u voete, en lê en rus onder die boom. 5 En laat ek ‘n stukkie brood gaan haal, en 

versterk u hart—daarna kan u verder gaan—want daarom het u by u kneg aangekom.” 

 Abraham sien ‘n paar vreemde mans in sy “buurt” en sy eerste reaksie is om vining op te staan 

en hulle in te nooi vir ete.  

 Ons doen dinge bietjie anders. Ek self sou die vreemde manne dalk eers goed uitgekyk het. 

Maar Abraham het toe al gasvryheid beoefen wat God later in die nuwe testamant (Heb.13:2) 

vir ons bevestig het.  

 Vir my is dit dalk moeite, maar dit bly God se opdrag. 

Uitdaging:  

Volgende keer as jy iemand vreemd of alleen sien in ‘n situasie wat vir jou bekend is – soos die kerk 

of jou buurt – gaan groet, vra uit en gee om. Dit is dalk moeite, maar dit is God se opdrag. 

Gebed:  

Here, vandag wil ek die deel in my kruisig wat verhoed dat ek moeite doen en uitreik na mense wat 

ek nie ken nie of nie goed ken nie. Vervang my hart met U hart.  In Jesus se Naam, Amen. 

Hier is jou teks vir vandag: Gen. 18:22-24 

22 ”maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. 23 En Abraham het nader 

gekom en gesê: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring? 24 Miskien is daar 

vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die 

vyftig regverdiges wat daarin is nie?” 

Dag 5 – Tree in vir ander mense 

Abraham was ‘n verskilmaker -  

die pa van ’n hele nasie stel die voorbeeld  

WEEK 1 

Dag 4 – Wees gasvry 

Gebed:  

Liewe Here, ek is maar net ‘n mens wat graag deur my medemens bewonder en geprys wil word. En 

as dit nie gebeur nie verhoed dit my so maklik daarvan om U verder te dien. Maak my los van 

hierdie afhanklikheid en laat my die vreugde en vrede ervaar wat die resultaat is daarvan as ek U 

gehoorsaam is.  In Jesus se Naam, Amen. 
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Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 

 Vir ons is ‘n verwysing na “Sodom en Gomorra” beskrywend van ‘n bose samelewing wat deur 

en deur hul straf verdien.  

 Hier lees ons egter dat Abraham bekommerd is oor enige onskuldige mense wat daar moontlik 

in die stad mag wees. Tot so ‘n mate dat hy namens hulle by God intree.  

 In ons wêreld is daar soveel mense wat deur swaarkry meegesleur word. God roep ons egter om 

“in die gaping te staan” vir ander (Eseg. 22:30). 

Uitdaging: 

Maak ‘n lys van vyf mense of groepe wat jy weet swaarkry en tree in vir hulle. Eerstens by God deur 

te bid, tweedens onder mense deur te praat vir die wat nie kan nie en laastens in die situasie, deur te 

doen wat jy kan. 

Gebed: 

Liewe Vader ons hou vandag soveel mense wat baie swaarkry na U toe uit en vra dat U in hulle 

nood sal voorsien. Gee my U hart wat omgee vir mense en maak my bereid om U werktuig te wees 

deur ‘n verskil te maak aan hulle lot. In Jesus se Naam, Amen. 

Abraham was ‘n verskilmaker -  

die pa van ’n hele nasie stel die voorbeeld  

WEEK 1 
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Dawid was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n nuwe volk gevestig  

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Sam. 15:22 

“Maar Samuel antwoord: “Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as ge-

hoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande,om te luister is beter as die 

vet van ramme. 

 Saul was ongehoorsaam aan God deurdat hy Agab se lewe gespaar het. 

 Saul se ongehoorsaamheid het gemaak dat hy nie geskik was om die volk te lei nie. Mens kan 

nie so op jou eie belange fokus en dan nog ander probeer lei nie. 

Uitdaging: 

Vra die Here dat Hy jou bewus sal maak van hardkoppigheid en selfgerigtheid in jou lewe, want 

hierdie kenmerke maak dit onmoontlik om ‘n leier te wees wat gemeenskappe oprig. 

Gebed: 

Here, wys my waar ek selfgerig lewe. Maak my nederig en gehoorsaam. In Jesus se Naam. Amen  

Dag 1 – Gehoorsaamheid is beter as offerande  

Hier is jou teks vir vandag:  1 Sam. 13:14 

“Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir Hom 'n man na sy hart soek. 

Die Here sal hóm aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel 

het nie”  

 Volgens menslike standaarde was Dawid die mees onwaarskynlike kandidaat om die volk te lei.  

 Dawid het ‘n vegter geword, maar sy sagtheid was ‘n belangrike deel van sy leierskap. 

 Dawid was ‘n leier na God se hart. (1 Sam 16:1-13) 

Uitdaging: 

Maak ‘n punt daarvan om ‘n sagte, sensitiewe gees te hê waar jy met ander gelowiges te doen het. 

Bid dan ook Filippense 1:9,10   

Gebed: 

Vader, laat my liefde al hoe meer toeneem in begrip en fyn aanvoeling. In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 2 – Na God se hart 
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Hier is jou teks vir vandag: 2 Sam. 9:7 

“Dawid sê vir hom: “Moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te 

neem ter wille van Jonatan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en 

boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. ” 

 Mefiboset was ‘n kreupel seun van Jonatan aan wie Dawid liefde bewys het. (2 Sam 9) 

 Dawid gee aan hom kos, ‘n inkomste en ‘n plek in sy hofhouding. Hy neem vir Mefiboset, ‘n 

arm, weerlose, kreupel mens, onder sy sorg. 

 Dawid het veldslae geveg, oorwinnings behaal, maar wat Dawid hier doen is meer as dit. Hy 

versorg en is lief. 

 Dawid bou sy nuwe volk op geregtigheid en ook met liefde. 

Uitdaging: 

Gesels as gesin daaroor of julle dalk iemand onder julle sorg kan neem deur byvoorbeeld gereeld te 

skakel of ‘n verrassingspakkie van liefde te gee. 

Gebed: 

Here, dankie dat U my help om met regverdigheid EN oorvloedige liefde op te tree.  In Jesus se 

Naam, Amen. 

Dag 3 – Versorg mekaar in liefde 

Dawid was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n nuwe volk gevestig  

WEEK 2 

Hier is jou teks vir vandag: 2 Sam. 12:7 

“Jy is die man!” sê Natan toe vir Dawid. “So sê die Here die God van Israel: Ek het jou tot koning 

van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm” 

 Hierdie gedeelte wys vir ons dat selfs ‘n man na God se hart kan sondig.  

 Ons moet op ons hoede bly want ons vyand is baie slinks en wil verhinder dat ‘n nuwe volk 

waaruit die Messias sal kom, gevestig word. 

 Lees Ps 51 en let op Dawid se reaksie nadat Natan hom aangespreek het. 

Uitdaging: 

Gaan dink hierdie week hoe anders jou lewe sou uitgedraai het indien jy gehoor gegee het aan die 

Natans wat God se Woorde aan jou gebring het. 

Dag 4 – Wees verantwoordbaar 
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Hier is jou teks vir vandag: 2 Sam. 5:19 

“Dawid het die Here geraadpleeg en gevra: “Moet ek teen die Filistyne opruk? Sal U hulle in my 

mag oorgee?” Die Here het hom geantwoord: “Ja, trek op, want Ek gee hulle beslis aan jou oor.”.” 

 Dawid het die Here geraadpleeg. 

 Ons moenie bou, oprig, vestig, as ons nie weet of dit die Here se wil is nie. Die belangrikste 

vraag is nie: “Het ons die regte mense aan boord” nie, maar : “Wat sê God?” 

 Dawid raadpleeg die Here twee keer in 2 Sam 5 voordat hy optree. Elke keer ontvang hy 

aanwysings van die Here …en slaag. 

 Geestelike leiers wat gemeenskappe oprig, moet altyd eers luister voordat hulle praat.  

Uitdaging: 

Memoriseer hierdie week Jakobus 1:19 …wees te gewillig om te luister… 

Gebed: 

Help my, Here, om tussen die baie stemme wat ek hoor,  na u stem te luister en te doen wat U sê.  

In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 5 – Wees gewillig om te luister 

Dawid was ‘n verskilmaker -  

hy het ‘n nuwe volk gevestig  

WEEK 2 

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

Gebed: 

Here, help my om Natan te wees vir iemand wat U op my pad bring.  Help my om na ‘n Natan op 

my pad te luister. In Jesus se Naam, Amen. 
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Hier is jou teks vir vandag: Jer. 1:5; 7 

“Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken... :7  Toe sê die Here vir my ''Jy 

moenie sê:  ''ek is te jonk'', nie.  Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou 

beveel om te sê, moet jy sê.  Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red.’’ 

 Besef jy dat die Here, net soos Hy vir Jeremia op ‘n missie gestuur het, Hy jou ook reeds op ‘n 

missie gestuur het?   

 Daar waar jy jou tans bevind, is die grondgebied wat Hy aan jou toevertrou het:  ‘’Jy moet gaan 

na wie toe Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê’’.   

 Om binne die Here se wil vir ons lewens te bly, is dit belangrik om ‘n lewende verhouding met 

die Here te bou en in jouself te erken dat jy reeds is waar die Here jou heen gestuur het.   

 Om dan deur daardie verhouding by die Here te hoor wat Sy opdragte vir jou in hierdie grondge-

bied is, en dit uit te voer.  Onthou, die Here is by jou. Hy sal jou die insigte en woorde gee wat 

nodig is.  So is jy dan reeds ‘n verskilmaker!  

Gebed:  

Almagtige Vader, dankie dat U met my ‘n pad stap.  Dat ek reeds daar is waar U my in U Koninkryk 

wil gebruik.  Laat my U missie vir my lewe verstaan... maak my dan bekwaam en gewillig om saam 

met U te stap en daardie missie deur te voer, sodat ek sal lewe tot U eer en dat ek daardeur tot 

sëen vir almal om my is.  In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 1 – Daar waar jy is 

Die Ballinge was ‘n verskilmakers -  

hulle hef hul vyandige gemeenskap op 

WEEK 3 

Hier is jou teks vir vandag: Jer. 7:2  

“Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit:”  ... maak julle 

lewe en julle dade reg, dat Ek julle kan laat bly in hiedie land.  Moenie julle vertroue in leuens stel 

nie.  Julle sê:  Ons is veilig!  Dit is die Here se tempel....’’ ‘’ 

 Die volk het valse gerustheid oor hulle verhouding met die Here.  Hulle voel veilig in hulle    

lewenswandel en binne die tempel, terwyl hulle in die Here se oë verwyder van Hom lewe en 

afgode dien.   

 Die Here staan op die punt om hulle in ballingskap te laat wegvoer.  Dit is Jeremia se taak om 

die volk uit hierdie valse sekerheid te skud.  

 Ek en jy het ‘n verantwoordelikheid om so te lewe dat ons andersheid, veroorsaak deur ons ver-

houding met die Here, mense rondom ons tot selfondersoek sal lei omdat hulle ook so ‘n pad 

met die Here wil stap...    

Dag 2 – Jou voorbeeld maak ‘n verskil 
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Die Ballinge was ‘n verskilmakers -  

hulle hef hul vyandige gemeenskap op 

WEEK 3 

Hier is jou teks vir vandag: Jer. 10:23   

“Ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie, niemand kan self sy koers bepaal nie.  Here, 

straf ons soos ons verdien, maar nie in toorn nie, dat U ons nie tot niet maak nie.’’ 

 Jeremia tree in vir sy volk by die Here en hy erken dat die Here in beheer is van die koers 

waarop mense hulle lewenspad stap.   

 Soos ons die Here se werking in ons eie lewens moet toelaat, sodat ons tot sëen vir ander en tot 

eer van Sy koninkryk kan lewe, so moet ons ook vir die mense wat die Here oor ons pad bring, 

intree by die Vader dat Hy hulle deur Sy Heilige Gees sal aanraak om Sy wil vir hulle op hulle 

eie lewenspad te soek.   

 Deur ons gebede vir ander, raak ons dan verskilmakers vir onse God.  

Gebed:   

Heilige en Almagtige God, maak my eie verhouding met U elke dag sterker soos wat ek U aangesig 

in gebed soek, sodat ek ook sensitief sal wees vir U stem wanneer U my bewus maak van die men-

se om my, vir wie ek tot U moet bid.  Dankie dat ek deur gebed ‘n impak in ander se lewens kan 

hê!    In Jesus se Naam, Amen. 

Dag 3 – Gebed het ’n impak  

Hier is jou teks vir vandag: Jer. 15:18-19  

“Waarom is daar nie ‘n einde aan my pyn nie, waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie 

gesond word nie?  Ek kan nie op U reken nie... :19  Die Here het toe gesê:  As jy jou woorde terug-

neem, sal ek jou weer in My diens neem....Die mense moet jóú volg, en nie jy vir hulle nie..  Ek 

maak jou vir hierdie volk ‘n bronsmuur waardeur hulle nie kan dring nie; hulle sal teen jou veg, 

maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here... ”  

 Jeremia het onder die volk baie swaar gekry omdat die volk nie gehou het van wat hy vir hulle 

te sê gehad het nie.  Hy was uitgewerp en geïsoleer, tot so ‘n mate dat hy moed opgee voor die 

Here.   

Dag 4 – Onverskrokke ‘n voorbeeld 

Gebed:   

Almagtige Vader, dankie dat ek wat swak is  tot U mag bid, op grond van die verdienste van Jesus, 

my Verlosser.  Laat U Gees so in my werk dat ek bekwaam en gewillig sal wees om so te lewe dat 

mense vir U in my sal opmerk en ook deur my voorbeeld gemotiveer sal wees om ook so ‘n verhou-

ding met U te wil hê.  In Jesus se Naam, Amen. 
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Hier is jou teks vir vandag: Jer. 17:15 

“Die mense vra vir my:  ‘’Waar is die woord van die Here?  Laat dit tog kom!’’  Maar omdat ek nie 

wou ophou om ‘n herder te wees wat in U diens staan nie, het ek nie die onheilsdag nader gewens 

nie.”   

 Jeremia moes in ‘n baie vyandige gemeenskap die Here se boodskap bring, dat die volk in bal-

lingskap gaan.  Dit was nie ‘n boodskap wat die mense verwag het, of wou hoor nie.  

 Die mense het hom verwerp en uitgewerp.  Jeremia het self baie met die Here geworstel, soos 

byvoorbeeld in vers 17:  ‘’Moet tog nie vir my ‘n verskrikking word nie, want U is my toevlug op 

die dag van rampe.’’   

 Steeds het Jeremia nie die onheilsdag vir die volk nader gewens nie.. want hy wou nie ophou 

om vir die volk ‘n herder te wees nie. 

 Hoe kan ek en jy vandag, in diens van God, die dag ingaan en verantwoordelik voel vir die men-

se rondom ons, al is ons in ‘n vyandige omgewing?  Hoe sal so ‘n ingesteldheid vir ons instaat 

stel om verskilmakers te wees?  

Gebed:  

Heilige en Almagtige God, dankie dat ek vanoggend in U teenwoordigheid mag kom en aanmeld vir 

diens.  Gee vir my ‘n gesindheid van herderskap tussen die mense rondom my, sodat U liefde deur 

my sigbaar sal wees.  Dankie dat U genade vir my genoeg is. Ek eer U Heilige Naam! In Jesus se 

Naam, Amen. 

Dag 5 – ‘n Gesindheid van herderskap 

Die Ballinge was ‘n verskilmakers -  

hulle hef hul vyandige gemeenskap op 

WEEK 3 

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

 Die Here wil dat ons moet uitstaan ter wille van Hom.  ‘’Die mense moet jóú volg, en nie jy vir 

hulle nie’’  sê die Here.   

 As ons onverskrokke die wil van die Here vir ons lewens doen, sal moeilike omstandighede of 

mense wat ons teengaan, ons nie oorweldig nie, want die Here is by ons, soos wat Hy by      

Jeremia was. So is ons dan verskilmakers vir ons God! 

Gebed:  

Heilige Vader, deur die verdienste van U Seun, Jesus Christus, bid ek dat U Gees in my, vir my U 

wil vir my lewe sal wys, en dat ek dan deur die krag van die Heilige Gees in my, U wil vir my sal 

doen, sonder vrees, omdat ek weet dat U in U Almag by my is. Ek eer U Heilige Naam.  In Jesus se 

Naam, Amen. 
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Jesus was ‘n verskilmaker -  

Hy gee randfigure ‘n beter lewe 

WEEK 4 

Hier is jou teks vir vandag: Mat. 20:34  

“Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. En hulle kon onmiddellik sien en het 

Hom gevolg.” 

 Twee blinde mans langs die pad het na Jesus om hulp uitgeroep. Die skare om hulle het die 

mans probeer stilmaak. Jesus stop toe en vra hulle wat hulle wou hê? Hulle het gevra om te 

kon sien, en dit het Jesus vir hulle gegee. 

 As verskilmakers vir Christus is dit ook ons taak om ons lig in ons omgewing so te laat skyn dat 

andere die Lig en die Waarheid sal kan sien, en ook deel daarvan wil wees.  

Uitdaging: 

Wees sensitief in jou daaglikse bedrywighede tot so ‘n mate dat mense om jou die Lig in jou sal kan 

raaksien, die hoop wat jy uitstraal, die liefde waarmee jy leef, en die geloof wat jy demonstreer en dat 

hulle dan ook daarna sal streef om dit te kan besit.  

Gebed: 

Vader, Help my vandag sodat U Lig in my so sal skyn dat andere ook sal kan wil sien   In Jesus se 

Naam. Amen  

Dag 1 – Verskilmakers help andere om die Lig te sien  

Hier is jou teks vir vandag:  Mark. 7:35 

“En dadelik is sy ore geopen, die band van sy tong is losgemaak en kon hy normaal praat.”   

 Die skare wat Jesus gevolg het, het ‘n doofstom man vir genesing na Hom gebring. Jesus het 

hom eenkant geneem, die bevel gegee en hom genees. Hoe meer Jesus hulle versoek het om 

nie te praat daaroor nie, hoe meer het hulle die storie egter uitbasuin. 

 As verskilmakers vir Christus is dit belangrik om nie altyd net self te wil praat nie, maar andere 

die geleentheid te gee om ook te kan praat; om te kan deel; om gehoor te word. 

Uitdaging: 

Gun andere die geleentheid om te kan praat, lag en huil, en probeer ‘n goeie luisteraar teenoor hulle 

wees. 

Gebed: 

Vader, help my vandag om nie net self te wil praat nie, maar dat ek ook sal luister as andere hulle 

harte oopmaak om te deel. In Jesus se Naam. Amen 

Dag 2 – Verskilmakers gee ander ‘n mond om te praat  
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Hier is jou teks vir vandag: Luk. 5:25  

“Onmiddellik het hy daar voor hulle opgestaan, die slaapmat waarop hy gelê het, gevat en na sy  

huis gegaan terwyl hy God prys.”  

 Jesus was besig met lering binne-in ‘n stampvol huis gewees. Vriende van ‘n verlamde man het 

hom deur die dak tot reg voor Jesus laat sak. Jesus het hom vrygespreek en genees, en toe 

huistoe gestuur. 

 As verskilmakers vir Christus het ons ook die taak om ons broers en susters, maar ook ons 

medemens te ondersteun en te bemoedig tot so ‘n mate dat hulle self weer op hulle voete kan 

kom en voortgaan met hulle lewens. 

Uitdaging: 

Wees sensitief genoeg teenoor jou medemens sodat jy hom kan versterk en bemoedig soos nodig in 

sy lewe, en in sy omstandighede. 

Gebed: 

Vader, help my vandag dat ek my medemens kan ondersteun en aanmoedig in tye wat dalk vir hom 

baie moeilik of uitdagend is.  In Jesus se Naam. Amen 

Jesus was ‘n verskilmaker -  

Hy gee randfigure ‘n beter lewe 

WEEK 4 

Dag 3 – Verskilmakers help andere om self te loop 

Hier is jou teks vir vandag: Joh. 8:11  

“...Jesus sê toe: ‘Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie.’” 

 Die skrifkenners en die fariseers het ‘n vrou wat egbreuk gepleeg het na Jesus in die tempel ge-

bring. Hulle wou by Jesus weet wat Hy voorstel om te doen, aangesien die wet vereis dat sy 

gestenig moet word. Jesus was eers stil maar later toe versoek Hy van hulle dat die wat on-

skuldig is, die eerste klip sal gooi. Almal het toe weggeloop sonder dat ‘n enkele klip gegooi is. 

 As verskilmakers vir Christus weet ons dat ons nie moet veroordeel nie, want niemand van ons 

is onskuldig nie. Inteendeel, Jesus het vir ons duidelik die opdrag gegee om te vergewe. 

Uitdaging: 

Ten spyte van uitdagings en moeilike omstandighede waarin ons ons tans bevind, moet ons poog om 

minder te oordeel en meer te vergewe. 

Gebed: 

Vader, help my vandag om te kan vergewe soos wat U van my verwag: onvoorwaardelik In Jesus se 

Naam. Amen 

Dag 4 – Verskilmakers vergewe 



15 

 

Hier is jou teks vir vandag:  Mark. 14:6  

“Jesus het egter gesê: ‘Laat haar begaan! Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het ‘n goeie 

daad aan My bewys.’”  

 Jesus was in Betanië aan huis vir aandete toe ‘n vrou kom en duur olie op Hom uitgooi. Die  

ander om die tafel was ontstoke en het die daad veroordeel. Jesus het dit egter baie anders 

gesien. 

 As verskilmakers vir Christus moet ons oorgegee aan God lewe en wil Hy graag dat wat ons as 

waardevol ag, ons vir Hom sal offer. Inteendeel, ons is geroep om ons lewens as offer aan Hom 

te wy, op so ‘n manier dat andere ook so ‘n lewe kan begeer. 

Uitdaging: 

Leef jou lewe minder eiewys en selfgesentreerd, en in meer afhanklikheid van God. 

Gebed: 

Vader, weereens, hier is my lewe wat ek vir U gegee het en wat ek daagliks aan U wy.  In Jesus se 

Naam. Amen 

Dag 5 – Verskilmakers maak opofferings  

Jesus was ‘n verskilmaker -  

Hy gee randfigure ‘n beter lewe 

WEEK 4 

Wat het ek die week geleer wat my kan verander in ‘n verskilmaker? 
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Dagstukkies saamgestel deur: 

Week 1 - Johann Neveling 

Week 2  - Henry Green 

Week 3 - Johan Potgieter 

Week 4 - Loutjie Meyer 

 

Meegaande preke deur leraars: 

Dr. Jorrie Potgieter 

Prof. Johan vd Merwe 

Dr. Daléne Flynn 

 

Weeklikse preke asook videos met getuienisse  
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