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geneem.   
     Op die aand van die Paasfees, die belangrikste Joodse 
vakansiedag van die jaar, het Jesus saam met Sy dissipels Sy laaste 
maaltyd geniet.  Jesus het die brood geneem, dit gebreek en gesê:  
“Neem, eet;  dit is my liggaam.”  Toe neem Hy die beker en nadat Hy 
gedank het, sê Hy:  “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die 
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word 
tot vergewing van sondes.” 
     Nadat hulle ’n loflied gesing het, het hulle uitgegaan na die 
Olyfberg.  Jesus het hulle hier gewaarsku dat hulle Hom almal in 
daardie nag in die steek sou laat.  Petrus het egter voet by stuk gehou 
dat hy dit nooit sou doen nie.  Toe het Jesus voorspel dat Petrus Hom 
nie net in die steek sou laat nie, maar dat hy sy Here drie maal sou 
verloën vóór die haan dié nag kraai.  
     Hiervandaan is Jesus met Sy dissipels na Getsemane. Hy het die 
res van die nag in gebed deurgebring.  Hy was tot die dood toe 
bedroef oor alles wat gebeur het.  Hy het Sy dissipels gevra om saam 
met Hom te waak, maar hulle het almal aan die slaap geraak.  Jesus 
het hulle eers wakker gemaak toe Judas in die tuin aankom en saam 
met hom die priesters en die mense wat gekom het om Hom gevange 
te neem. 
     Judas het na Jesus toe gekom en Hom as ’n teken van verraad, 
gesoen.  Die priesterhoofde het Jesus toe gegryp en Hom na die huis 
van Kajafas, die hoëpriester, geneem.  Jesus se dissipels het Hom 
daar in die steek gelaat en weggehardloop. 
     Terwyl Jesus in die huis was om deur Kajafas en die ander leiers 
ondervra te word, was Petrus in die binnehof.  Terwyl hy daar sit, 
kom ’n diensmeisie na hom.  “Jy was ook saam met Jesus die 
Galileër,” sê sy.  Petrus het dit ontken.  Hy gaan toe na die uitgang 
van die binnehof.  ’n Ander diensmeisie het hom gesien en vir dié 
wat  daar  staan  gesê  dat  hy  ook  saam  met  Jesus van Nasaret was.   
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Hierdie keer het Petrus dit met ’n eed ontken!  ’n Rukkie later het die 
manne daar kom staan en hulle sê toe vir Petrus dat ’n mens aan sy 
uitspraak kon hoor dat hy saam met Jesus was.  Toe begin Petrus 
vloek en hy sweer:  “Ek ken die man nie!”  Op daardie oomblik het 
daar ’n haan gekraai.  Petrus het Jesus se woorde op die Olyfberg 
onthou.  Hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. 
     Vroeg die oggend het die priesterhoofde Jesus na Pilatus toe 
geneem omdat hulle besluit het om Hom dood te maak.  Toe Judas 
sien dat Jesus ter dood veroordeel is, het hy spyt gekry en probeer om 
die dertig silwer muntstukke vir die priesterhoofde terug te gee.  Hy 
het vir hulle gesê:  “Ek het gesondig.  Ek het ’n onskuldige man 
verraai.”  Hulle het egter net vir hom gesê:  “Wat het ons daarmee te 
doen?  Dit is jou saak!”  Judas het die geld op die vloer van die 
tempel gegooi, weggeloop en homself gaan ophang. 
 

Mondelinge Vrae  
 

1. Dit is God se plan om die waarheid te verberg vir slim en 
geleerde mense en dit aan ________________ bekend te maak. 

2. Hoe is Jesus behandel toe Hy Jerusalem binnegekom het? 
3. Hoekom het Judas na die priesterhoofde toe gegaan en 

waarvoor het hulle hom dertig silwer muntstukke gegee? 
4. Gedurende Jesus se laaste Paasmaal saam met Sy dissipels het 

Hy vir hulle gesê dat die wyn en die brood “spesiaal” was.  
Hoekom? 

5. Jesus het vir hulle gesê dat Sy bloed vergiet moes word.  
Hoekom? 

6. Op die Olyfberg het Jesus vir Sy dissipels gesê dat hulle Hom 
almal daardie nag in die steek sou laat.  Petrus het ontken dat hy 
dit sou doen.  Watter voorspelling het Jesus toe gemaak oor 
Petrus? 

7. Op watter manier het Judas Jesus verraai? 
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8. Waar was Petrus toe Jesus deur die familiehoofde ondervra is? 
9. Twee meisies het op verskillende tye vir Petrus van iets 

beskuldig.  Wat was dit? 
10. ’n Derde keer het ’n paar mans vir Petrus gesê dat hy saam met 

Jesus was.  Wat was Petrus se reaksie hierop? 
11. Wanneer het Judas skuldig gevoel omdat hy Jesus verraai het? 
12. Hoekom het hy na die preisterhoofde toe teruggegaan? 
13. Wat het Judas gedoen toe hulle nie die betaling vir sy daad wou 

terugneem nie? 
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Geestelike Waarhede – Les 6  

Matteus 11 – 27:10 
 
1. Gedurende Sy laaste maaltyd saam met Sy dissipels, het Jesus 

’n gebruik ingestel wat sederdien deur volgelinge van  Christus 
dwarsoor die wêreld gehou word tot vandag toe.  Ons noem dit 
die Nagmaal.  Die Nagmaal is geen bo-natuurlike gebeurtenis 
wat ons sondes wegneem of iets liggaamlik aan ons doen nie.  
Dit is ook nie ’n toweroomblik waarin gewone brood verander 
in die liggaam en bloed van Jesus nie.  Dit is ’n tyd waar 
Christus se volgelinge saamkom, brood eet, wyn drink en so 
weer onthou watter offer Jesus aan die kruis gebring het.  Dit is 
’n geleentheid waarop ons onthou wat Hy betaal het vir die 
sondes in ons lewens.  Dit is ’n tyd van vreugde en danksegging 
terwyl ons ons verheug in die vergifnis wat Hy vir ons behaal 
het.  2 Korintiërs 11:23-33 leer ons dat dit ’n ernstige 
geleentheid is;  nie iets om ligtelik op te neem nie.  Dit is ’n tyd 
om na te dink oor Sy offer vir ons en om ons lewens te 
ondersoek in die lig van wat Hy vir ons gedoen het aan die 
kruis. 
 

2. God ken ons gebreke, nog selfs voor óns van hulle weet en Hy 
aanvaar ons nog steeds en wil ons gebruik in Sy koninkryk.  
Jesus het reeds toe Hy Petrus geroep het tot “visser van mense”, 
geweet dat hy Hom sou verloën.  As ons die Bybel verder lees, 
sien ons egter in Handelinge dat die Here Petrus gebruik het om 
duisende mense na Christus te lei; trouens, twee Bybelboeke is 
deur Petrus geskryf.  In Handelinge 2, net na Jesus se 
hemelvaart, preek Petrus in Jerusalem voor dieselfde mense vir 
wie hy so bang was die nag toe hy Jesus verloën het. 
  

 Net so is die Here nie verras oor ons swakhede nie.   Al  het ons 
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 Christus aangeneem, sal ons steeds mislukking ervaar.  Ons sal 

sondig, ons sal Hom verraai, ons sal dié dinge doen wat ons 
haat. 
 

3. Wat moet ons dan doen wanneer ons God gefaal het? 
 

 Twee manne het Christus daardie nag verraai.  Die een was 
Petrus, die ander Judas.  Petrus het Christus verloën , maar is 
uiteindelik op ’n kragtige manier deur die Here gebruik.  Ook 
Judas het die Here verraai, maar hy het selfmoord gepleeg.  
Baie mense maak die fout om te dink dat Petrus weer sukses 
gesmaak het en Judas nie, omdat Judas se verraad groter was as 
syne.  Dit is nie waar nie.  Die Bybel leer dat ons ALMAL 
sondaars is.  Ons verraai almal die Here en verdien om gestraf 
te word daarvoor.  As dit dan nie waar is nie, wat was Judas se 
tragiese fout? 

- Judas het hom nie van sy sonde bekeer en God se vergifnis 
gesoek nie. 

  
     Daar is baie mense wat weet wanneer hulle verkeerd opgetree het.  
Baie mense beleef ellendige skuldgevoelens oor verkeerde dinge wat 
hulle gedoen het.  Party mense het sulke vreeslike dinge gedoen, dat 
hulle voel dat selfs God hulle hierdie dinge nie kan vergewe nie.  Die 
Bybel leer ons dat DIT NIE WAAR IS NIE. 
 

“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy 
vergewe ons ons sondes en reinig ons van ALLE ongeregtigheid.”  
(1 Johannes 1:9). 
 

Dit beteken:  as iemand 
♥ na God toe kom, 
♥ vir Hom vertel wat hy gedoen het, 
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♥ hom bekeer en 
♥ God vra om hom die sonde te vergewe, 
♥ IS GOD GETROU OM HOM ENIGIETS TE VERGEWE – 

ONGEAG HOE ERG DIE SONDE IS.  JESUS SE OFFER 
AAN DIE KRUIS IS WAARDIG GENOEG OM HIERDIE 
SONDE WEG TE WAS. 
 

Dit beteken dat ons as volgelinge van Christus nooit behoort te lewe 
asof ons verslaan is, deur sondes uit die verlede te onthou waarvoor 
ons reeds vergifnis ontvang het, nie.  Ons hoef nie skuldig te voel oor 
dinge wat Christus reeds vergeet het nie.  Petrus het hom bekeer van 
sy sonde en hy was bruikbaar vir God.  Ons kan ons ook van ons 
sondes bekeer en op ’n kragtige manier deur God gebruik word. 
 

Judas het waarlik boosheid in sy hart gehad.  Dit is verskriklik om ’n 
Boesemvriend te verraai en te veroorsaak dat Hy ’n wrede dood moet 
ly, en dit terwyl Hy heeltemal onskuldig was aan enige verkeerdheid.  
Tog is dit waar dat God ’n plan gehad het met Judas.  Selfs Judas kon 
God se vergifnis gesmaak het.  Toe Jesus aan die kruis gesterf het, 
was die offer groot genoeg dat selfs Judas vergewe kon word.  As hy 
maar net na Christus toe wou kom!  Maar in plaas daarvan het hy sy 
skuldgevoelens toegelaat om beheer oor te neem oor sy lewe.   Dit 
het vir hom te veel geword en hy het sy lewe geneem. 
 
4. Jesus het vir Sy dissipels gesê dat ons verbond met God beseël 

word as gevolg van Sy bloed wat vergiet is vir die vergifnis van 
sondes.  Ons het niks gedoen om God se vergifnis te verdien 
nie.  As ons Jesus eenmaal in ons harte ingenooi het, laat  Hy 
nie weer toe dat ons Sy vergifnis verloor nie.  Efesiërs 1:13b-14 
sê:  “13bIn Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe 
is, julle as die eiendom van God beseël.  14Die Heilige Gees is 
die waarborg  dat  ons  ook  verder sal ontvang wat God belowe  
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 het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal 

verlos.  Daarom moet ons sy grootheid prys.”  Johannes 3:16 sê 
dat jy die “ewige lewe” het.  As Christus eenmaal in jou kom 
woon het, verlaat Hy jou nooit weer nie.  Van daardie oomblik 
af is jy gered.  Die Bybel sê ons moet Christus se offer vir ons 
onthou en ophou sondig!  Ons moet ons bes doen om elke dag 
van ons lewe in volkome gehoorsaamheid aan Hom te leef.  
Maar 1 Johannes 2:1 herinner ons dat ons, as ons wél sondig, 
moet onthou Wie dit is wat in ons leef:  ons moet onthou dat 
Jesus in ons lewe is as Voorspraak by die Vader.  Hy is die 
Versoening vir ons sondes. 
 

 Bespreking  
 

1. Wat dink jy van Petrus en van Judas? 
2. Wat beteken die woord “vergifnis” vir jou? 
3. Het jy al ooit so skuldig gevoel dat jy met Judas kan 

identifiseer? 
4. Moenie hardop antwoord nie.  Sê net vir jouself:  Is dit dalk 

moontlik dat jy só ’n verskriklike daad gepleeg het, dat dit vir 
jou moeilik is om Christus se vergifnis te aanvaar in jou lewe? 

5. Wat sê Jesus vir jou in hierdie situasie?  Laat enigeen               
1 Johannes 1:9 hardop voolees of sê. 
 

Almal moet nou die hoof buig en met die Here praat oor alles wat in 
sy hart is.   As daar sonde is, bely dit.  Vra die Here om die skuld weg  
te neem.  Vra Hom om jou deur Sy genade, ten alle koste weg te hou 
van die sonde.  Bely openlik dat Jesus se offer aan die kruis genoeg is 
om jou sonde te vergewe.  Eien vir jou hierdie waarheid toe. 
 
Satan mag jou later aanval met beskuldigende gedagtes.  Sulke 
gedagtes kom NIE van God af nie!  Dit is valse skuldgevoelens.  
As jy hierdie gevoelens oor iets  wat die  Here  reeds  vergewe het 
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begin kry, hou dadelik op met wat jy doen en bid: 

“Dankie, Here Jesus, dat U my sonde (noem die 
spesifieke sonde) vergewe het.  Dankie dat U offer 
waardig genoeg is om selfs vir my te vergewe.  Ek 
vertrou in U bloed en ek wil U vra om hierdie 
skuldgevoelens uit my gedagtes weg te neem.” 

God is getrou en Hy sal dit doen.  As jy elke keer tot God bid as 
Satan jou aanval, sal hy baie gou ophou met sy aanval, en jy sal 
vir ewig bevry wees van hierdie skuldgevoelens.  In Christus het 
ons volkome oorwinning oor elke area van ons lewe! 
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BEGIN ’N NUWE LEWE IN CHRISTUS 

 
Deur 

Christy A. Brawner 
 

“Christus se Kruisiging” – Les 7 
Matteus 26-27 

 
“Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat 
verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van  
God.”                                                             1  Korintiërs 1:18 
 
Hersiening 
 
1. Die profeet Jesaja het gesê Jesus sou Immanuel genoem word.  

Dit is:  “God _______ ________.” 
2. Jesus het gesê niemand weet wanneer Sy wederkoms is nie, net 

die ___________. 
3. Johannes die Doper het in die woestyn baie mense gedoop wat 

hulle bekeer het van hulle _____________. 
4. Jesus het die duiwel drie maal uit die ________ van _____ 

geantwoord. 
5. As ons nader aan God wil kom en so versoeking weerstaan, 

moet ons ______ ___________ met Hom deurbring. 
6. Jesus het ons geroep tot “_____________ van ____________.” 
7. Jesus het vir Sy dissipels gesê om nie te __________ nie, want 

Hy was by hulle. 
8. Jesus het op aarde Sy tyd gebruik deur in sinagoges te _______,  

te ___________ oor die koninkryk van God en deur siekes te 
________________. 

9. Jesus  het  Sy  volgelinge  gestuur  na  alle  mense,   maar  hulle  
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 gewaarsku om so ______________ soos slange en so opreg 

soos _____________ te wees. 
10. Jesus het gesê dat Hy selfs die _____________ op jou kop getel 

het. 
11. Op die Olyfberg het Jesus voorspel dat ____________ Hom 

drie maal sou verloën voor die haan kraai. 
12. ___________ het berou gehad omdat hy Jesus verloën het en is 

later op ’n kragtige wyse deur God gebruik. 
13. __________ het skuldig gevoel omdat hy ’n onskuldige man 

verraai het en het selfmoord gepleeg. 
15. Die Bybel leer:  “as ons ons sondes _________  – Hy is getrou 

en regverdig, Hy _____________ ons ons sondes en reinig ons 
van ___________ ongeregtigheid.” 
 
 

     Terwyl Petrus in die binnehof van Kajafas se huis was, was Jesus 
binne waar Hy van allerhande valshede beskuldig is.  Nie een van die 
beskuldigings was van so ’n aard dat die Joodse Raad iets teen Hom 
kon vind nie.  Jesus het Homself nie eens probeer verdedig nie.  Toe 
Kajafas sien dat hulle niks uitrig nie, vra hy:  “Is jy die Christus, die 
Seun van God?” 
     Jesus het uiteindelik gepraat:  “Dit is soos u sê.  Daarby sê Ek vir 
julle:  Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan 
die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom 
op die wolke van die hemel.” 
     Dit was genoeg vir Kajafas!  Hy het sy klere geskeur en Jesus ’n 
godslasteraar genoem.  Hulle het in Jesus se gesig gespoeg, Hom met 
die vuis geslaan en gespot. 
     Toe die oggend aanbreek, het die priesterhoofde en die 
familiehoofde  Jesus  geboei  en  na  Pontius Pilatus,  die  Roemeinse  
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goewerneur van Judea geneem.  Pilatus het vir Jesus gevra:  “Is jy die 
koning van die Jode?”    Hy het geantwoord:   “Dit is soos u sê.”   Die 
priesterhoofde en familiehoofde het toe al hulle beskuldigings 
geopper.  Weer het Jesus niks geantwoord nie.  Pilatus was 
verwonderd oor Jesus se stilswye.  Hy het geen skuld in Jesus gevind 
nie en probeer om Hom op ’n vreedsame manier te laat gaan. 
     Dit was Paasfees, die belangrikste Joodse vakansiedag van die 
jaar.  Pilatus het die gewoonte gehad om op hierdie dag vir die volk 
’n gevangene van hul keuse vry te laat.  Hierdie keer het hy twee 
mense voor die volk gebring: Barabbas, ’n gehate misdadiger, en 
Jesus.  Hy het toe vir die mense gevra watter een hy vir hulle moes 
vrylaat.  Die priesterhoofde het die mense aangehits om te vra vir 
Barabbas se vrylating.  Op sy vraag wat hy met Jesus moes doen, het 
die skare vir Pilatus geskree:  “Kruisig hom!”  Hierop het Pilatus 
gevra:  “Watter kwaad het hy dan gedoen?”  Hulle het egter nog 
harder geskree:  “Kruisig hom!” 
     Toe Pilatus sien dat daar geen beheer meer was oor die mense nie, 
het hy sy hande voor hulle gewas met die woorde:  “Ek is onskuldig 
aan die bloed van hierdie man.  Dit is julle verantwoordelikheid.”  
Die volk het geantwoord:  “Ons aanvaar die verantwoordelikheid vir 
sy bloed, ons en ons kinders!”  Pilatus het Barabbas vrygelaat en 
Jesus laat gésel en Hom oorgelewer om gekruisig te word.  Hulle het 
Hom na die goewerneur se ampswoning geneem waar Hy verder 
gemartel is. 
     Die hele leërafdeling het by die ampswoning rondom Jesus 
bymekaar gekom.  Hulle het Sy klere uitgetrek en vir Hom ’n pers 
mantel omgegooi.  Hulle het ’n kroon, gevleg van dorings, op Sy kop 
gedruk en vir Hom ’n stok in die hand gegee.  Die soldate het Hom 
bespot deur voor Hom te buig.  Toe het hulle op Hom gespoeg, die 
stok uit Sy hand gevat en Hom daarmee oor die kop geslaan. 
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     Hierna het hulle weer Sy klere aangetrek en Hom weggelei na 
Golgota om gekruisig te word.  Golgota beteken Kopbeenplek .  Dit is 
die plek waar mense gekruisig is.   Op pad het die soldate ’n man van  
Sirene met die naam Simon, gekommandeer om Jesus se kruis vir 
Hom te dra. 
     Terwyl Jesus daar aan die kruis hang, het die soldate Sy klere 
onder mekaar verdeel deur te loot.  Hulle het Hom dopgehou.  Die 
priesterhoofde en ander leiers het ook kom kyk hoe Hy gekruisig 
word.  Hulle het vir Hom gelag en vol sarkasme gevra waarom Hy 
Homself dan nie red nie.  Baie ander mense het net kopskuddend 
lelike aanmerkings gemaak.  Selfs die twee misdadigers wat aan 
weerskante van Hom gehang het, het Hom beledig.  
     Van twaalfuur tot drie-uur het daar duisternis oor die hele aarde 
gekom.  Jesus het tot God geroep:  “Eli, Eli, lemá sabagtani?”  Dit 
beteken:  “My God, my God, waarom het U My verlaat?”  Een van 
die omstanders het gehardloop en ’n spons vol suur wyn gemaak en 
dit met ’n stok vir Jesus probeer gee.  Die ander mense het gesê:  
“Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red.”  Jesus het weer hard 
uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. 
     Baie vreemde dinge het op daardie oomblik dwarsoor Jerusalem 
gebeur, wat getuig het van Wie Hy was.  Die voorhangsel van die 
tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur.  Die aarde het 
geskud, rotse het uitmekaar gebars.  Grafte het oopgegaan en 
volgelinge van Jesus wat reeds dood was, het opgestaan uit die dood 
en in Jerusalem rondgegaan waar baie mense hulle gesien het. 
     Laat die middag het Josef van Arimatea, ’n baie ryk man, na 
Pilatus toe gegaan en toestemming gevra om die liggaam te gaan 
begrawe.  Pilatus het ingestem en Jesus is neergelê in ’n nuwe graf 
wat in die rots uitgekap is.  Josef het Jesus se liggaam in skoon linne 
toegedraai, dit in die graf gelê, ’n groot klip voor die graf gerol en 
weggegaan saam met Maria Magdalena en die ander Maria. 
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Mondelinge Vrae  

 

1. Hoe het die Joodse Raad Jesus uiteindelik skuldig bevind nadat 
hulle Hom ondervra het in die huis van Kajafas? 

2. Hoe het Jesus gereageer op al hulle beskuldigings teen Hom? 
3. Hoe het Pilatus gevoel oor Jesus se stilswye voor al Sy 

beskuldigers? 
4. Wie was Barabbas? 
5. Hoe het die Romeinse soldate Jesus behandel? 
6. Wat het die priesters en ander toeskouers met Jesus gedoen 

terwyl Hy aan die kruis gehang het? 
7. Wat het dwarsoor die wêreld gebeur tussen twaalfuur en drie-

uur? 
8. Wat het Jesus uitgeroep voor Hy gesterf het? 
9. Watter vreemde dinge het met Jesus se dood gebeur? 
10. Wat het Josef van Arimatea met Jesus se liggaam gedoen? 
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Geestelike Waarhede – Les 7  

Matteus 26-27 
 
1. God se weë is nie die mens se weë nie.  Kom ons lees 1 

Korintiërs 1:18-21,27.  Lees die Skrifgedeelte twee of drie maal 
deur sodat almal kans het om na te dink oor wat die Bybel sê. 
 

“18Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié 
wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag 
van God.  19Daar staan tog geskrywe: 

“Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die 
geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak.” 

20Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou?  Waar die 
skrifgeleerde?  Waar die slim woordvoerder?  Het God nie die 
wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie?  21Dit was die 
bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur 
geleerdheid tot kennis van God sou kom nie.  Daarom het God in 
sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld 
onsin is, dié te red wat glo.  27En tog, wat vir die wêreld onsin is, 
het God uitgekies om die geleerdes te beskaam;  wat vir die 
wêreld swak is,  het God uitgekies om die sterkes te beskaam,” 
 

ϖ  Wanneer ’n aardse koning gebore word, is dit in ’n 
paleis.  Maar God het Jesus, die Koning van die konings, 
gestuur om in ’n nederige stal gebore te word. 

ϖ  Wanneer iemand ’n belangrike boodskap wil bring, of 
die koms van ’n belangrike persoon wil aankondig, stuur 
hy ’n ryk boodskapper met pragtige klere in ’n spesiale 
voertuig.  God het Johannes die Doper, geklee in 
kameelhaar, gestuur om in die woestyn Jesus se koms 
aan te kondig.  Mense moes uit hul pad gaan na die 
woestyn om die boodskap te hoor. 
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ϖ  Wanneer ’n aardse koning ’n vyand het wat maklik deur 

hom verslaan kan word, vernietig hy hom dadelik.  Jesus 
is doelbewus deur die Gees na die woestyn gelei om deur 
Satan versoek te word, aangesien Hy Satan toe nog nie 
vernietig het nie. 

ϖ  Wanneer ’n aardse koning sy naaste vriende kies, soek 
hy dié met die beste geleerdheid denkbaar, uit die mees 
vooraanstaande families met die grootste bankbalanse.  
Jesus het Sy keuse gemaak uit gewone mense; 
vissermanne en tollenaars. 

ϖ  ’n Aardse koning dwing gesag af; straf ongehoorsames.  
Jesus het ons geleer om lief te hê.  Hy laat die keuse aan 
die mense oor of hulle Hom wil volg of verwerp. 

ϖ  ’n Menslike koning laat ander vir hom werk, belasting 
aan hom betaal, en sommige laat selfs diegene doodmaak 
wat sy regering verraai.  Jesus het doelbewus aan die 
kruis gesterf omdat Hy die prys wou betaal vir ons 
sondes.  Hy wil hê ons moet vry wees om vir ewig met 
Hom te lewe. 

ϖ  Wanneer ’n aardse koning sterf, word hy begrawe en sy 
seun volg hom op as koning.  Jesus het gesterf, maar Hy 
het weer opgestaan en Hy regeer tot in ewigheid.  
 

Jesus is nie ’n mens nie.  Hy is God.  Hy moet aanbid en gehoorsaam 
word.  Hy het ons lief en begeer die beste vir ons.  Sy lewe hier op 
aarde is totaal onverstaanbaar.  God se weë is soveel groter as wat 
ons klein verstand kan begryp.  Vir mense is dit onlogie s. 
 

*Die Bybel leer ons dat een van die dinge wat die Here graag hoor, 
die lofsange van Sy volk is.  Lofsange is wanneer jy vir Jesus sê hoe 
lief jy Hom het  en  dat  jy  al  die  wonderlike dinge wat Hy is, 
waardeer. 
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God hou  daarvan  om te hoor  dat  ons  Hom  uit  ons  harte  liefhet,  
soos:  “Ek het U lief omdat U my liefgehad het;” of “Ek loof U, 
Here, want U is die groot, wonderlike God.”  Hierdie woorde vertel 
vir die Here Wie Hy vir my as persoon is. 
 

Wanneer ons nadink oor Christus se dood, kan ons slegs in 
verwondering staan om te dink wat die Skepper Here van die ganse 
heelal vir ons gedoen het.  Sy liefde vir ons is groter as wat ons ooit 
kan begryp.  Sy weë is soveel oneindig groter en beter as wat ons 
selfs kan verstaan.  Dit is nou ’n gepaste tyd om te stop om God eers 
te loof. 
 
Die doel van Jesus se kruisiging was om ’n offer te wees vir ons 
sondes.  Hy is gestraf, geoordeel en skuldig bevind vir jou en my 
sondes wat jy (en ek) gedoen het en nog gaan doen.  Ons behoort 
Hom elke dag te dank en te loof omdat Hy ons Here en Redder is. 
 
Ons gaan nou iets nuuts doen, nl. ’n “sin -gebed”.  Elkeen bid net een 
sin op ’n keer, soos hy gelei word, as hy graag iets vir die Here wil 
sê.  Kom  ons buig nou almal ons hoofde en dan dink ons aan die 
Here Jesus:  wat Hy gedoen het tydens Sy bediening op aarde, wat 
Hy aan die kruis gedoen het, aan Sy wederkoms en aan wat Hy op 
hierdie oomblik in ons lewens doen.  Kom ons maak dan beurte om 
vir Hom te sê hoe ons voel.  Byvoorbeeld:  “Vader, ek het U lief, 
want U het my gered.”  ’n Volgende persoon kan dan bv. Sê:  Here, 
U is my liefdevolle Vader.”  Elkeen kan (en moet) soveel keer sa wat 
hy deur die Heilige Gees gelei word, bid.  Dit is ’n tyd waar ons 
openlik kan deel wat in ons harte is.  Hou hiermee aan solank as wat 
nodig is.  Gaan dan voort om gebedsversoeke te vra en bid vir 
mekaar. 
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*Leier, herinner groepslede om te begin om elke dag ’n tyd van 
lofprysing in te ruim in hul stiltetyd (alleen met God).  Maak seker 
dat u elke week vir u groepslede vra hoe dit gaan met hulle stiltetyd.  
Bemoedig die lede wat sukkel en laat hulle toe om die dinge wat die 
Here hulle gewys het, of vir hulle gedoen het, met die groep te deel. 
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BEGIN ’N NUWE LEWE IN CHRISTUS 

 
Deur 

Christy A. Brawner 
 

“Jesus se Opstanding” – Les 8 
Matteus 28 

 
“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here:  voorspoed en nie 
teenspoed nie;  Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!”  
                                                                               Jeremia 29:11 
 
Hersiening 
 

1. Die profeet Jesaja het gesê Jesus sou Immanuel genoem word.  
Dit is:  “God _______ ________.” 

2. Jesus het gesê niemand weet wanneer Sy wederkoms is nie, net 
die ___________. 

3. Johannes die Doper het in die woestyn baie mense gedoop wat 
hulle bekeer het van hulle _____________. 

4. Jesus het die duiwel drie maal geantwoord deur die ________ 
van _____ aan te haal.  

5. As ons nader aan God wil kom en so versoeking wil weerstaan, 
moet ons ______ ___________ met Hom deurbring. 

6. Jesus het Sy volgelinge geroep tot “vissers van ____________.” 
7. In die skuit het Jesus vir Sy dissipels gesê om nie te 

__________ nie. 
8. Toe Jesus die mense se _________ sien, het Hy hulle innig 

jammer gekry. 
9. Jesus  het  Sy  volgelinge  beveel om in Sy Naam uit te gaan,  

en om so versigtig soos _______________ en so opreg soos 
_____________ te wees.  
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10. Petrus het Jesus in Kajafas se binnehof verloën deur drie keer te 

____________ dat hy Hom ken. 
11. Judas het Jesus verraai deur teen die bedrag van ____________ 

silwerstukke te sorg dat  Hy in die priesterhoofde se hande val. 
12. Jesus _________ AL ons sondes as ons hulle bely. 
13. Hoe het die Romeinse soldate Jesus behandel?  
14. Die priesterhoofde het by die kruis kom staan om Jesus te 

__________ terwyl Hy sterf. 
15. Baie vreemde verskynsels het plaasgevind toe Jesus sterf, 

insluitend die ___________________ van ontslapenes wat deur 
baie mense in Jerusalem gesien is. 

16. Josef van Arimatea het Jesus se liggaam van die kruis gaan 
afhaal om dit in ’n ___________ te lê. 
 
 

     Die dag na Jesus se kruisiging het die priesterhoofde en die 
Fariseërs saam na Pilatus gegaan.  Hulle het vir hom gesê dat Jesus 
geprofeteer het dat Hy op die derde dag opgewek sou word uit die 
dood.  Hulle het gevra dat spesiale voorsorgmaatreëls getref moes 
word om te verseker dat niemand die liggaam steel nie.  Pilatus het 
hul versoek toegestaan.  Die klip wat voor die ingang van graf gerol 
is, is verseël en hulle het ’n gewapende wag daar agtergelaat om die 
graf te bewaak. 
     Vroeg die oggend van die dag na die sabbat, die eerste dag van die 
week, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan.  
Toe hulle daar kom, was daar skielik ’n geweldige aardbewing en die 
klip wat die ingang van die graf versper het, is weggerol.  ’n Engel 
van die Here wat uit die hemel gekom het, het dit weggerol en daarop 
gaan sit.  Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere so wit soos 
sneeu.  Die wagte het gebewe van skok en soos dooies geword. 
     Die engel het vir die vroue gesê om nie bang te wees nie.  “Ek 
weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  Hy is nie hier nie, want Hy is 
uit die dood opgewek, soos Hy gesê het.   Kom nader en kyk:   daar is  
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Die plek waar Hy gelê het.  Gaan gou en sê vir sy dissipels:  ‘Hy is 
uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe.  Daar 
sal julle Hom sien.’  Dit is wat ek vir julle moes sê.” 
     Die vroue was baie bly en het gehardloop om vir die dissipels te 
vertel.  Op pad het Jesus skielik voor hulle gestaan en hulle gegroet.  
Hulle het nader gekom, Sy voete gegryp en Hom aanbid.  Jesus het 
bevestig dat hulle vir die dissipels moes gaan sê om Hom in Galilea 
te gaan ontmoet.  Intussen het van die wagte teruggegaan stad toe om 
vir die priesterhoofde te gaan vertel wat gebeur het.  Die priester= 
hoofde en familiehoofde het toe vergader om ’n plan te maak en 
saam besluit om die wagte ’n groot som geld aan te bied om rond te 
vertel dat hulle aan die slaap geraak het en dat mense Jesus se 
liggaam kom steel het.  Hulle het belowe om die wagte te beskerm as 
die storie Pilatus se ore bereik en hulle in die moeilikheid kom.  Die 
soldate het toe die geld geneem.  Baie gerugte het vir jare in 
Jerusalem die ronde gedoen. 
     Die dissipels is na Galilea na ’n berg waarheen Jesus hulle ontbied 
het.  Hy het na hulle toe gekom en hulle het Hom aanbid.  Tog het 
sommige getwyfel.  Jesus het Sy finale opdrag aan Sy dissipels gegee 
voordat Hy opgevaar het na die hemel:  “18bAan My is alle mag 
gegee in die hemel en op die aarde.  19Gaan dan na al die nasies 
toe en maak die mense my dissipels:  doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en  20leer hulle om 
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  En onthou:  Ek is by 
julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”   (Matteus 
28:18b-20) 
 

Mondelinge Vrae  
 

1. Hoekom wou die Fariseërs wagte by Jesus se graf plaas? 
2. Watter twee vroue het na die graf toe gegaan? 
3. Wat het die vroue gesien toe hulle by die graf kom? 
4. Watter boodskap het die engel vir hulle gebring? 
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5. Wat het met die wagte gebeur? 
6. Waarheen het die wagte gegaan nadat die engel weg is? 
7. Watter ooreenkoms het die priesterhoofde met die soldate wat 

die graf bewaak het, aangegaan? 
8. Wie het die vroue gesien op pad terug Jerusalem toe? 
9. Waar moes Jesus se dissipels Hom ontmoet? 
10. Wat was Jesus se opdrag aan Sy dissipels? 
11. Met wie sál Jesus wees tot die voleinding van die wêreld? 
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Geestelike Waarhede – Les 8  

Matteus 28 
 
1. Jesus se boodskap moet aan alle mense gebring word.  Dalk het 

die Here met jou gepraat en vir jou die krag en begeerte gegee 
om Sy boodskap met ander te deel.  Daar is baie maniere om 
ander van die liefde van Christus te vertel.  ’n Goeie manier is 
om vir ’n mens of ’n groep Sy lewensverhaal te vertel.  Jy kan 
dit in agt weke doen deur hierdie materiaal te gebruik.  Van les 
4 af het ons as groep vir spesifieke mense wat die Here op ons 
harte gelê het, gebid.  Hopelik het jy ’n kans gehad om vir hulle 
te vertel van die veranderinge wat in jou lewe plaasgevind het.  
As jy nog nie het nie, maak hierdie week ’n punt daarvan om 
met hulle te gesels. 
Ø Moet NIE na hierdie persoon gaan en vir hom vertel dat die 

Here hom in ’n onblusbare vuur sal werp as hy hom nie 
bekeer nie. 

Ø Nooi hulle WEL om ’n kort Bybelstudie saam met jou in 
hulle  huis te hou.  Sê vir hulle jy het oor die Bybel geleer en 
wonder nou of hulle nie sou belangstel om vir 8 weke saam 
met jou ’n studie te doen oor die lewe van Christus nie. 

Ø Neem iemand saam wanneer jy na hulle huis toe gaan – 
miskien iemand van jou Bybelstudiegroep of kerk.  Dalk 
wil jou Bybelstudieleier saam met jou gaan. 

Ø Wanneer jy gaan, moet jy tyd neem om met die persoon(e) 
te praat oor sy lewe.  Ontmoet die gesin en luister na hulle 
behoeftes.  Bid vir hulle, hulle werk en gesin, en vra die 
Here om vrede te bring in hul huis. 

Ø Begin met die verhaal van Jesus se geboorte en laat hulle 
toe om vrae te vra.  Dit maak nie saak as jy nie die 
antwoord op ’n vraag ken nie, maar jy moet sê jy sal gaan 
uitvind en die volgende week vir hulle kom sê. 
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Ø Moet NIE langer as ’n uur by hulle bly nie.  Onthou dit is ’n 

kort Bybelstudie. 
Ø Bid die volgende week, en die weke daarna, elke dag vir 

hierdie persoon en sy gesin.  Vra jou groepslede om saam 
met jou vir hulle te bid. 
 

ONTHOU :  Net soos ons nie die mag het om mense te genees of 
duiwels uit te dryf nie, kan óns ook nie mense oortuig dat hulle 
Christus nodig het nie.  Dit is die Heilige Gees wat in ons woon, wat 
die mag het:  Hy kan mense genees, duiwels uitdryf, die bande van 
sonde in menselewens breek en hulle tot bekering in Christus bring.  
Ons verantwoordelikheid is om die boodskap te bring, en te bid.  
 

Dalk is jy in ’n situasie waar jy nie ’n 8-weke Bybelstudie met 
iemand kan doen nie, maar tog vir hulle van Jesus wil vertel. 
 

Wat om te doen: 
· Vertel die verhaal van Christus so goed as wat jy kan 

onthou.  Vertel van Sy geboorte, Sy doop, lewe, 
wonderwerke, Sy liefde, Sy boodskap van bekering, hoe Hy 
verraai is, Sy dood en Sy opstanding. 

· Vertel vir hulle dat ons, soos die mense in Jesus se tyd, 
verkeerd gedoen het in die oë van die Here, selfs al is ons 
baie goeie mense.  Dit beteken dat ons almal gesondig het.  
Noem vir hulle ’n paar voorbeelde waarin ons sondig:  lieg, 
steel haat, begeer, egbreek. 

· Sê vir hulle dat God, net soos wat Hy die mense in die 
Bybel vergewe het, ook vir jou vergewe het toe jy jou van 
jou sondes bekeer het. 

· Vertel ’n bietjie van jou lewe vóór Christus, hoe jy gekies 
het om Hom te volg en hoe Hy jou nou gebruik (jou 
getuienis). 
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· Lees (of kwoteer) een van die belangrikste tekste in die 

Bybel:  Johannes 3:16 – “Want so lief het God die wêreld 
gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen 
wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige 
lewe kan hê.” (ou vertaling) 

· Vra of die persoon hom ook van sy sondes wil bekeer, (in) 
Christus wil glo en die vergifnis aanvaar wat Hy kan gee. 

· Verduidelik dat geloof is om jou lewe aan Christus oor te 
gee.  Dit is om Hom te vertrou en jou lewe vir Hom te gee. 

· As hy sê “Ja”, help hom om ’n eenvoudige gebed te bid en 
sy lewe vir die Here te gee. 

· As hy “nee” sê, vra sy toestemming om vir hom te bid en 
vra die Here dan om hom te help om Sy waarheid te 
verstaan vir sy lewe. 
 

*Neem ’n breuk en laat die groep oefen hoe om vir iemand te vertel 
van Christus.  Verdeel die groep in pare en laat hulle een-een die hele 
aanbieding doen. 
 
Nadat hulle geoefen het, mag een dalk dink:  “Ek sal nooit vir iemand 
van Jesus kan vertel nie!”  Laat die groep dan nadink oor die finale 
waarheid van hierdie studie: 
 

2. “En onthou:  Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die 
wêreld.”  Die Bybel leer dat die Heilige Gees van God in ons 
lewens inkom op die oomblik wat ons Christus aanneem.  Dalk 
weet jy dit nog nie, maar Hy is alreeds besig om in jou lewe te 
werk (Johannes 14:7). 

Ø Dit is Hy wat ons elke dag in ons stiltetyd met God leer 
(Johannes 14:26). 

Ø Hy is die Een wat ons laat skuldig voel wanneer ons 
ongehoorsaam is aan God.   Dit is Hy wat ons laat verstaan dat 
 



 374 

Thomas Wade Akins 
 

 
 ons sondaars is wat Christus se vergifnis in  ons lewens nodig 

het (Johannes 16:8-11). 
Ø Dit is Hy wat ons wysheid en leiding gee in God se volmaakte 

wil (Johannes 16:13). 
Ø Hy troos ons wanneer ons hartseer is (Handelinge 9:31). 
Ø Hy bekragtig ons met spesiale gawes sodat ons dinge kan doen 

wat ons nooit kon droom om te doen nie.  Hy gee ons die 
woorde om vir ander van Christus te vertel (1 Korintiërs 12). 
 

Ons mag dink dat gehoorsaamheid aan God onmoontlik is.  Dit is 
waar.  Ons kan niks doen om Christus te volg nie, maar God kan, 
deur Sy Heilige Gees wat in ons woon. 
 

Dit is die geheim tot getuienis van Christus teenoor ander;  die 
geheim tot ’n lewe sonder vrees;  die geheim tot regte keuses elke 
dag.  Toe ons die Skepper van die heelal in ons lewens ingenooi het, 
het Hy vir ons Sy ewige lewe as geskenk gegee.  Die 
teenwoordigheid van die Heilige Gees is ons Bron van krag en 
sterkte.  Dit is opwindend want die Bybel leer ons dat God 
ontsagwekkende planne, ongelooflike idees en ’n wonderlike doel vir 
elkeen van ons het.  Kom ons sluit hierdie studie af met ’n baie 
spesiale belofte in Jeremia 29:11-13: 
     “11Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here:  voorspoed en 
nie teenspoed nie;  Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!  
12Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle 
gebede verhoor.  13Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil 
ken as julle met julle hele hart daarna vra.” 
 
 
 
MAG DIE HERE U SEËN AS U VOORTGAAN OM HOM TE 
SOEK EN TE KEN! 
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DIE WIEL VAN DIE CHRISTELIKE LEWE 
Dissipelskapsopleiding vir Plaaslike Leiers – Les 1 

Waylon Moore  
 

’n Geesvervulde lewe stel Christus sentraal. 
 

     Die liggaam het sekere dinge nodig om te leef en te groei:  
voedsel, lug, rus, oefening.  Sonder die gebalanseerde teenwoordig= 
heid van hierdie vier dinge, sal die liggaam siek word, selfs sterf.  Dit 
is ook op geestelike gebied waar.  Daar is sekere noodsaaklike dinge, 
in spesifieke volgorde van prioriteit, wat sal verseker dat ons in ’n 
regte verhouding sal wees met Christus wat ons lewe is.  God wil hê 
Sy kinders moet geestelike ontwikkel en volwasse word.  Kolossense 
1:28;  Efesiërs 4:13-15. 
     Ons gebruik die illustrasie “Die Wiel van die Christelike Lewe” 
om te wys dat ’n Christen in hierdie wêreld in die regte verhouding 
met die Here en ander moet lewe.  Die wiel verteenwoordig die 
Christen en sy lewe (TREK ’N SIRKEL VIR DIE KLAS OP ’N BORD).  Hy 
behoort kontak te hê met die wêreld (TREK ’N LYN ONDER DIE SIRK EL – 
SIEN DIE VOORBEELD).  Wees in die wêreld, maar nie van  die wêreld 
nie (Johannes 17: 11,14). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D I E     W Ê R E L D  
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     Elke wiel het ’n sentrale as (spil) wat noodsaaklik is vir sy 
werking.  Elke mens se lewe het ’n middelpunt.  Soms is dit werk, 
soms die gesin en soms ontspanning, ens.  (SKRYF NOU CHRISTUS IN 

DIE MIDDEL VAN DIE WIEL OP DIE BORD).  Die as is die hart van die wiel.  
Rondom die as word die wiel gebou en in posisie gebring.  Die wiel 
word op die as gebalanseer en kry ook sy rigting en beweging van die 
as.  Die doel van die wiel is voortdurende beweging in die rigting wat 
die as bepaal.  In die Christen se lewe is daar slegs stabiliteit en 
vooruitgang as Christus die middelpunt is.  As Jesus nie die 
middelpunt van ’n gelowige se lewe is nie, word sy Christelike 
wandel onderbreek en is sy getuienis waardeloos.  Die Christen wyk 
dan af van die doel waartoe God hom gemaak en gered het! 
     Die Here doen twee wonderlike dinge vir die mens wat in Sy Seun 
vertrou.  Deur hierdie dinge gee Hy ’n lewenskwaliteit wat totaal 
anders is as die wêreld s’n.  Daar is nog ander dinge behalwe die 
twee wat ek noem, maar hierdie twee vorm die basis vir die Christen 
se nuwe verhouding en vir Sy groei in genade.     
     Eerstens het ons lewe in Christus!  (Gee die volgende verwysings:  
2 Korintiërs 5:17;  Kolossense 2:6,9,10).  Óns lewe is in Jesus.  Die 
Heilige Gees stel ons instaat om in Christus te wees.  In tye van 
swaarkry, krisis en spanning moet ons altyd hierdie wonderlike 
waarheid onthou. 
     Tweedens:  Christus is in ons.  Hy is ons lewe, ons spil (as), Hy is 
in ons.  Ons is deur Hom in besit geneem!  Daar is baie 
Skrifgedeeltes wat van hierdie ongelooflike waarheid praat:  
Johannes 15:5; Filippense 1:6; Galasiërs 2:20; 2 Korintiërs 13:5, ens.  
Die Here Jesus Self is die Bron van die Christelike lewe.  Christus 
“in ons”, letterlik en figuurlik.  “Julle moet in My bly en Ek in 
julle.”;  “Ek in hulle en U in My,”  (Johannes 15:4a en 17:23a). 
     Ons sien byvoorbeeld wat Paulus in Filippense 1:21 gesê het.  Hy 
het nie gesê:  ‘Vir my om te lewe met Christus as my helper’, of ‘Vir  
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my is die lewe om soos Christus te wees’ nie.  Hy het net gesê:  
“want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my 
wins.” 
     C.G. Trumbell sê in sy boek The Life that Wins:  “Die Here wil 
nie hê ons moet vir Hom werk nie, maar Hy wil liewer déúr ons 
werk, deur ons te gebruik soos ons ’n pen gebruik om te skryf;  of 
nog beter, deur ons te gebruik soos ons een van ons vingers gebruik.  
Wanneer ons lewe nie net uit Christus is nie, maar CHRISTUS is, sal 
dit ’n lewe van diensbaarheid en diens wees.” 
     Die wiel word aan die as verbind deur middel van speke. 
     Speke dra die impuls oor na die wiel in die rigting wat van die as 
af kom.  Wat is die speke wat ons instaat stel om in Christus te wees?  
Daar is ten minste vier premêre speke in ons verhouding (TEKEN NOU 
VIER SPEKE IN DIE WIEL EN VRA DIE STUDENTE OM VIER DINGE TE NOEM 
WAT ’N BABA NODIG HET OM TE KAN GROEI).  ’n Baba moet eet, praat, 
loop en kommunikeer om te kan ontwikkel.  Hierdie vier aksies word 
ook op geestelike terrein aangetref:  lees die Bybel, bid, gehoorsaam 
(doen) en getuig. 
 

     EET –  Matteus 4:4; 1 Petrus 2:2; Handelinge 2:42; Jeremia 15:16;  
2 Timoteus 3:16-17; Kolossense 3:16. 
     Elke Christen moet leer om gereeld die Woord van God ‘te eet’.  
Dit is geestelike voedsel.  ’n Baba weet nie hoe om self te eet nie, hy 
het iemand nodig om hom te voer.  Soos wat hy ontwikkel, leer hy 
om self te eet, maar hy kan nog nie self die kos voorberei nie.  Die 
kind word meer volwasse, en geleidelik leer hy om self sy voedsel 
voor te berei.  Wanneer hy ver gevorder het in sy groei, sal hy 
iemand anders kan voed.  In die geestelike lewe gaan dit net so.  Daar 
kan hier egter iets eienaardigs gebeur:  soms kan Christene vinnig 
spring van die fase waar hulle ontvang tot by die fase waar hulle gee. 
     (Beklemtoon die feit dat ons elke dag eet, en dat dit nét so ook 
nodig is dat ons die Woord elke dag bestudeer.) 
 

 379 

Thomas Wade Akins 
 

 
     Vir ’n kind van die Here is dit nie genoeg om een maal per week, 
op ’n Sondag, ’n geestelike dinee by te woon nie.  Hy het daagliks 
voedsel nodig om aan sy behoeftes te voldoen. 
     Die Bybel is ’n ware “geestelike supermark”.  Die blikkies, 
pakke- en bevrore kosse is hier maar net in die vorm van Bybelverse: 
31 000 van hulle.  Daar is genoeg voedsel vir elke behoefte: 
vitamines, proteïne, minerale.  Die Christen moet sy vermoë 
ontwikkel om behoorlike voedsel te kies, voor te berei en te eet.  Dit 
is ook belangrik dat hy dit ook nét so aantreklik vir ander kan 
voorberei en aanbied. 
 
PRAAT  – Johannes 16:24; Matteus 21:22; Hebreërs 4:15-16; 
1Johannes 5:14-15; Psalm 66:18 
     Om in gebed met die Here te praat, en om Sy Woord te eet, is 
twee speke wat mekaar aanvul en voltooi.  Dit is die speek van die 
passiewe krag van die wiel;  hulle bevat die energie.  ’n Kind kan nie 
by geboorte reeds praat nie.  Hy leer by ander mense om te praat.  
Kinders in die geloof leer hoe om te bid deur te luister hoe ander bid 
en deur die gees van hierdie gebede geleidelik te absorbeer.  God 
begeer kommunikasie met ons.  Hy wil hê dat dié wat Hom aanbid, 
dit deur die Gees en in waarheid moet doen (Johannes 4:23).  Daar is 
vyf  basiese gebedstipes:  lofprysing, danksegging, intersessie, petisie 
en belydenis. 
     (Beklemtoon die noodsaaklikheid daarvan om elke dag stiltetyd 
met God te hou.) 
 

     LOOP (WANDEL) –  Johannes 14:21; 15:10; Hebreërs 5:8-9; 
Genesis 22:18; 2 Korintiërs 5:7 en Amos 3:3 
     Ons het treetjie-vir-treetjie leer loop.  Om geestelik te loop, is om 
God te gehoorsaam.  ’n Lewe van gehoorsaamheid aan die Here 
omvat ’n reeks stappe.  Paulus het die woord LOOP (wandel) gebruik 
om die Christen se normale lewe te beskryf.  (Efesiërs 2:10, 4:1,17; 
5:2,8,15). 
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Die loop-aksie (ou vertaling – wandel) is ’n normale ding wanneer ’n 
kind ontwikkel.  Dit is egter abnormaal, selfs tragies, as ’n kind nie 
kan loop nie.  Ongehoorsaamheid verlam die Christelike wandel 
(lewe).  Voortdurende onderdanigheid aan die Heilige Gees, stel die 
Christen instaat om waardig voor God te wandel.  “Ons bid dat julle 
tot eer van die Here sal lewe (ou vertaling – wandel) deur net te doen 
wat Hy verlang.  Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem 
in die kennis van God.”  (Kolossense 1:10). 
 
KOMMUNIKEER –  1 Johannes 1:3; 1 Petrus 3:15; Handelinge 1:8; 
Matteus 28:19-20; Handelinge 22:15 
     Selfsugtigheid en egoïsme kan ’n lewe reüneer.  ’n Klein kindjie 
is egoïsties.  Vir hom is hysélf die middelpunt van sy hele bestaan!  
Soos wat sy waarneming ontwikkel, begin hy verstaan dat hy 
verhoudings het met ander asook ’n verantwoordelikheid. 
     Met die Christen is dit net so.  Soos sy geestelik groei vorder, sal 
hy die behoefte voel om te gee, te kommunikeer en te deel.  Hy doen 
dit deur te getuig.  Deur ’n mens se getuienis kan hy só lewe dat hy 
sy waardevolste besitting met ander kan deel:  die lewe in Christus.  
Ons getuig òf positief òf negatief deur ons woorde en die manier 
waarop ons lewe.  Ons getuienis is die oorloop van Christus se liefde 
in ons.  Ons gehoorsaamheid en getuienis is die speke wat ons 
aktiewe krag is;  hulle is die energieverspreiders. 
     (Hier moet die onderwyser die verskil verduidelik tussen die 
“evangelie” (1 Korintiërs 15:3-4), ” ’n getuienis” (Handelinge 26:3-
30) en “om siele te wen” (Prediker 11:30 (ou vertaling); Jakobus 
5:19-20). 
     Wanneer die Gees ’n Christen gebruik om met iemand te werk 
totdat hy Jesus Christus aanneem, noem ons dit “siele wen”. 
     Die vier speke van ’n wiel is interafhanklik van mekaar, en hulle 
is almal van die Woord van God afhanklik om krag te kry.  Sonder 
die  (reserwe)krag  van  die  Woord  en  gebed  sal  daar geen energie 
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vloei vir gehoorsaamheid en getuienis nie.  Elke speek is onmisbaar.  
As een breek of wegval, hinder dit die werking van die wiel 
geweldig.  (Die onderwyser behoort een speek na die ander uit te haal 
om die vier se interafhanklikheid te demonstreer en hy moet 
beklemtoon dat almal nutteloos word as hulle nie in die regte posisie 
is nie, i.e. stewig op die as, elk op sy plek.) 
 
     Die Heilige Gees.  Baie vra:  “Is die Heilige Gees nie uitgelaat toe 
die speke genoem is nie?”  Nee, want die Heilige Gees is in álmal 
van hulle.  Hy is in elke fase of aspek van die Christelike lewe en Hy 
is onmisbaar vir elkeen.  Die verse hieronder wys die verhouding wat 
die Heilige Gees met die wiel het. 

In redding 
Om Christus die eerste plek te gee 
In gebed 
In gehoorsaamheid 
In getuienis 

- Johannes 3:5,8 
- Johannes 16:13-14 
- Romeine 8:26,27 
- Galasiërs 5:25 
- Handelinge 1:8 

     Die Heilige Gees, agent vir redding, stel ons instaat om in 
Christus te wees.  Van die oomblik van ons redding af het Hy in ons 
kom woon en van ons Sy aardse woning gemaak (1 Korintiërs 
6:19,20).  Ons word Sy eiendom.  Ons word die “basis” waar Hy 
werk.  Deur Hom word Jesus Christus aan die wêreld voorgestel.  
Buite Sy voortdurende beheer is daar geen oorwinningslewe nie.  
Ons word deur die Woord gevul:  “laat die Gees julle vervul,” 
(Efesiërs 5:18).  Die Griekse woord “vervul” beteken “beheer”.  Hy 
is die Persoon wat ons beheer wanneer ons, deur geloof, ons aan 
Hom onderwerp.  Die man wat deur die Heilge Gees gelei en beheer 
word, is altyd iemand wie se ‘speke’ ferm en in die regte posisie is.  
In so ’n lewe is Christus vanselfsprekend die middelpunt. 
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GOD SE PLAN DEUR JOU LEWE – DEEL I 
Dissipelskapsopleiding vir Plaaslike Leiers – Les 2 

Waylon Moore  
 

1. Hoekom het die Here jou gemaak?  “Om Hom te 
verheerlik.” 

·      “As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God 
deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te 
dien, moet hy dien met die krag wat God verleen.  So moet julle 
God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die 
heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen,”  (1 
Petrus 4:11). 

·      “31Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen 
alles tot eer van God.   32Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode 
of aan Grieke of aan die gemeente van God nie.” (1 Korintiërs 
10:31-32). 
 

2. Hoe kan ek God verheerlik? 
·      “Die mens wat My eer, is die een wat lof as ’n offer bring.  

Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red.”  (Psalm 50:23) 
·      “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie 

werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”  
(Matteus 5:16) 

·      “My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie 
vrugte dra en my dissipels is.”  (Johannes 15:8) 

·      “Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat 
hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle 
voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag 
van afrekening.”  (1 Petrus 2:12)  

·      “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die 
Vader deur die Seun verheerlik kan word.”  (Johannes 14:13) 
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·      “19Of besef julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die 

Heilige Gees is nie?  Julle het die Heilige Gees, wat in julle 
woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie:  
20julle is gekoop, en die prys is betaal.  Julle moet God dus in 
julle liggaam verheerlik.”  (1 Korintiërs 6:19-20) 

·      “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer 
en die mag te ontvang omdat U alles geskep het;  deur u wil het 
alles ontstaan en is dit geskep.”  (Openbaring 4:11) 
 

3. Hoe kan ons God behaag? 
·       “10Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te 

doen wat Hy verlang.  Mag julle vrugte dra deur goeie werke en 
toeneem in die kennis van God.  11Mag God wat oor die mag en 
die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee 
om in alle omstandighede met geduld te volhard.”  (Kolossense 
1:10,11) 

·      “3Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe.  
Weerhou julle van onsedelikheid.  4Elkeen van julle moet weet 
dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe;”  (1 
Tessalonisense 4:3-4) 

·      “As ’n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat 
God wil.  Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat 
Hy dié wat Hom soek, beloon.”  (Hebreërs 11:6)  

·      “1Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om 
die swakhede te verdra van dié wat nie sterk is nie.  Ons moenie 
aan onsself dink nie:  2elkeen van ons moet aan ons naaste dink 
en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou.  
3Christus het immers ook nie aan Homself gedink nie, 
inteendeel.  Dit was met Hom soos daar geskrywe staan: 

 ‘Die beledigings waarmee mense  
   U beledig,  
het op My neergekom.’ ”                       (Romeine 15:1-3) 
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·      “31Dan sal ek die Naam van God besing, Hom met ’n 

danklied prys.  32So ’n offer is vir die Here verkiesliker as selfs 
’n volmaakte offerdier.”  (Psalm 69:31,32) 
 

4. Die voorbeeld van Jesus se reaksie op mense – Geloof in die 
alledaagse lewe 
 

·      “Toe sê Hy vir hulle:  Waarom is julle bang?  Het julle dan 
nie geloof nie?’ ”  (Markus 4:40).  Jesus het nie by Sy dissipels 
geloof gesien nie. 

·      Jesus loop op die water.  “26Toe sy dissipels Hom op die see 
sien loop, het hulle groot geskrik en gesê:  “Dis ’n spook!”  Van 
angs het hulle hard begin skreeu.  27Maar Jesus het dadelik met 
hulle gepraat en gesê:  “Wees gerus, dit is Ek.  Moenie bang 
wees nie.”  28Toe sê Petrus vir Hom:  “Here, as dit regtig U is, 
beveel my om op die water na U toe te kom.”  29“Kom!”  sê Hy.  
Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby 
Jesus gekom.  30Maar toe Petrus sien hoe  sterk is die wind, het 
hy bang geword en begin sink en uitgeroep:  “Here, red my!”  
31Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom 
gesê:  “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?”  (Matteus 
14:22-32).  Jesus het min geloof gesien in Petrus. 

·      Die Kanaänitiese vrou:  “24Jesus antwoord:  “Ek is net na die 
verlore skape van die volk Israel toe gestuur.”  25Maar die vrou 
kom kniel voor Hom en sê:  “Here, help my!”  26Hy sê vir haar:  
“Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die 
hondjies te gooi nie.”  27“Dit is waar, Here,” sê sy, “maar die 
hondjies eet darem van die krummels wat van hulle base se 
tafels afval.”  28“Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is 
groot.  Jou wens word vervul.”  (Matteus 15:22-28). 
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·      Dit is vir die Christen nodig om te groei in Christus om soos 

Hy te word.  “14Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal 
nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word 
deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle 
slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  15Nee, 
ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei 
na Christus toe.  Hy is immers die hoof,”  (Efesiërs 4:14,15). 
 

Die doel van die Christen se lewe is nie sukses nie, maar 
Christusgelykvormigheid.  Mense word deur God geroep om tussen 
Christene perfektheid te behaal.  God se doel vir ons is 
VOLWASSENHEID.  2 Korintiërs 4:7 sê:  “Ons wat hierdie skat in 
ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;  die krag wat alles 
oortref, kom dus van God, nie van ons nie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 386 

Thomas Wade Akins 
 

 

GOD SE PLAN DEUR JOU LEWE – DEEL II 
Dissipelskapsopleiding vir Plaaslike Leiers – Les 3 

Waylon Moore  
 

Verstaan die Woord van God 
 

A LUISTER wanneer die Here praat:  “Elkeen wat die wil van 
God doen, is my broer en my suster en my moeder.”  (Markus 
3:35) 

B LEES sodat jy kan groei.  “Totdat ek kom, moet jy jou daarop 
toelê om uit die Skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee.” 
(1 Timoteus 4:13) 

C BESTUDEER die Woord sodat jy kan verander.  “Die mense 
daar was ontvankliker as dié in Tessalonika.  Hulle het met 
groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die 
Skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê.”  
(Handelinge 17:11) 

D MEMORISEER die Woord sodat jy dit altyd by jou sal hê. 
E OORDINK  die Woord om dit toe te pas.  “Ek het u woorde 

verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ’n vreugde;  ek 
was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is, Here, 
almagtige God.”  (Jeremia 15:16).  “maar (die) wat in die 
woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.”   
(Psalm 1:2).  Sommige vrae moet gestel word wanneer die 
Woord bestudeer word. 
 

 g Wat is die belangrikste les? 
 g Wat sê die teks oor God … Jesus? 
 g Gee hierdie hoofstuk vir my: 
  - iets om te weet 
  - iets om te verander 
  - iets om te doen 
  - iets om te begin? 
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DIE HAND PLAN 
 
 A.  LUISTER 
 B.  LEES 
 C.  BESTUDEER 
 D.  MEMORISEER 
 E.  OORDINK 
  
  
“16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in 
die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel 
en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van 
God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie 
werk.”  (2 Timoteus 3:16-17). 
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HOE OM STILTETYD TE HOU – DEEL I 

Dissipelskapsopleiding vir Plaaslike Leiers – Les 4 
Thomas Wade Akins 

 

INLEIDING 
 
     Dit is onmoontlik om ’n dissipel van Jesus Christus te wees en nie  
’n bidder te wees nie.  Jy moet vasbelote wees om jou stiltetyd met 
die Here eerste prioriteit in jou lewe te gee.  As dit nog nie die geval 
is nie, sal jy nie die Here op ’n intieme manier kan ken nie, nie in Sy 
weë bly nie en nie vrug dra nie. 
     Weet jy wie jy werklik is?  Is jy die soort mens wat normaal 
optree wanneer jy alleen is?  Wie is jy wanneer dit donker is?  
Dink!  Dáárdie persoon is die ware jy!  In jou stiltetyd is daar 
niemand wat vir jou kyk nie, behalwe God. 
     Kom ons kyk na agt aspekte van gebed wat jy gedurende jou 
stiltetyd kan gebruik. 
 

AANBIDDING EN LOFPRYSING 
     Psalm 48:2 sê:  “Die Here is groot!  Aan Hom kom al die lof toe 
…” en Psalm 34:2-4:  “2Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal 
altyd op my lippe wees.  3Ek sal die roem van die Here sing; dié wat 
swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.  4Sing saam met my oor 
die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.” 
     Ons loof die Here gedurende ons eredienste op Sondae, maar 
aanbid jy Hom wanneer jy Maandag tot Saterdag alleen is  met Hom?  
Psalm 22:4:  “U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van 
Israel weerklink!” 
     Wat is aanbidding?  Dit is om God te loof vir Wie Hy is.  
Danksegging is om Hom te dank vir wat Hy vir ons gedoen het.  
Aanbidding is om die Here te loof vir Sy volkomenhede. 
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     Die Bybel sê dat ’n mens sy verstand, sy wil en sy emosies moet 
inspan om die Here te aanbid.  Dit is nie verkeerd om jou emosies uit 
te leef in die erediens waar jy die Here aanbid nie.  As ’n mens sou sê 
dit is verkeerd, moet jy ook sê dit is verkeerd om jou verstand en jou 
wil in te span.  Dit is absurd!  ’n Mens het ’n liggaam, ’n siel 
(verstand, wil en emosies) en ’n gees (1 Tessanolisense 5:23). 
     Daar is egter ’n groot verskil tussen emosie en emosionaliteit.  
Laasgenoemde is wanneer ’n mens beheer verloor oor jou emosies.  
As dit gebeur, is die erediens nie meer Bybels nie.  Die Bybel verbied 
ons nie om emosie te toon tydens ’n erediens nie, maar dit ís teen 
emosionaliteit. 
     Hoe kan jy God aanbid in jou stiltetyd?  Hier volg ’n paar 
voorstelle: 
 

A Sing gesange uit ’n sangbundel (bv. Die Halleluja). 
      As daar ander mense in die vertrek is, kan jy die woorde 

stilweg tot die Here lees.  Die lied “Heilig, heilig, heilig ” is ’n 
wonderlike aanbiddingslied.  Lees die eerste vers en dink eers 
na oor die woorde en loof dan die Here met die woorde van 
hierdie vers voor jy verder lees.  Lees nou vers 2, en die res 
van die lied op dieselfde wyse.  In enige sangbundel behoort 
daar liedere in die kategorie Aanbiddings- en Lofliedere te 
wees. 
 

B Sing of lees geestelike liedere. 
      Die Bybel sê:  “19en sing onder mekaar psalms, lofgesange 

en ander geestelike liedere;  sing met julle hele hart tot eer 
van die Here.  20Dank God die Vader altyd oor alles in die 
Naam van ons Here Jesus Christus.”  (Efesiërs 5:19-20).  
Maak seker dat die geestelike liedere Bybels korrek is!  Met 
ander woorde:  maak seker dat die geestelike liedere wat jy 
gebruik nie valse leerstellings is nie. 
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C Lees Skrifgedeeltes en gebede in die Bybel tot die Here en 

maak elke vers persoonlik. 
 Psalm 8:2 sê:  “Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam 

oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim 
geplaas het!”  Sit nou jóú naam in die vers om dit persoonlik 
te maak, bv.  “Here, my Here, hoe wonderbaar is u …”  Lees 
elke vers soos wat dit in die Bybel is, en lees dit dan asof jy 
dit self sê sodat jy die Here deur middel van Sy Woord kan 
aanbid. 

      ’n Paar gepaste hoofstukke:  Ps. 8, 9, 19, 24, 65, 92, 104, 
139, Jesus se gebede, die gebede van Paulus en in Openbaring 
onder andere hoofstukke 4 en 5.  Soek ook die woorde 
“lofprys(ing)” of “prys” of “loof” op in ’n konkordansie. 

      Lofprysing is baie belangrik vir ons geestelike groei.  Lees 
Openbaring 4 en 5 om te sien wat ons in die hemel gaan doen. 
 

Oefening:  Gebruik nou Die Halleluja, die Baptist Hymnal, of ’n 
Geestelike sangbundel om die Here in jou stiltetyd te aanbid. 
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HOE OM STILTETYD TE HOU – DEEL II 

Dissipelskapsopleiding vir Plaaslike Leiers – Les 5 
Thomas Wade Akins 

 
SONDEBELYDENIS  

     Ek glo nie daaraan om baie tyd aan belydenis te spandeer nie.  
Wanneer jy sondig, sal die Heilige Gees jou dadelik daarvan bewus 
maak.  Wanneer Hy tot jou gewete spreek en vir jou sê dat jy 
gesondig het, behoort jy die sonde dadelik te bely.  Die Bybel sê:  
“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy 
vergewe ons ons sondes en reining ons van alle ongeregtigheid.”  (1 
Johannes 1:9). 
     Die Here sal jou dalk in jou stiltetyd herinner aan sondes wat jy 
kort gelede gedoen het:  jy het dalk ’n verkeerde gesindheid teenoor 
iemand, woede of bitterheid.  Bely al sulke sondes. 
     
DANKSEGGING 
 
     Die Bybel sê:  “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles 
julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God 
bekend.”  (Filippense 4:6). 
     Danksegging is om God te dank vir Sy goedheid, bv.  “Dankie vir 
my werk, kos, gesondheid, ens.” 
 

OM GOD SE STEM TE HOOR 
 

     “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.”  (Psalm 62:6).  
Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die 
aarde.”  (Psalm 46:11). 
     Hoe kan jy die Here se stem hoor?  Ek het self nog nooit die Here 
met my in ’n harde stem hoor praat nie, maar ek het baie maal in my 
lewe Sy stem gehoor.  Hoe? 
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     Die Here praat daagliks hoofsaaklik op twee maniere met jou:  die 
Heilige Gees en die Woord van God.  “Die geloof kom dus deur die 
prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die 
verkondiging van Christus.” – ou vertaling:  “Die geloof is dus uit die 
gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” (Romeine 10:17). 
     Die Bybel is die Here se liefdesbrief aan jou.  Die Here begeer om 
elke dag deur die Heilige Gees, deur die Woord van God met jou te 
praat.  Ek wil ’n paar maniere voorstel waarop jy Sy stem kan hoor: 

A. Begin met ’n spesifieke Bybelboek, ek stel EFESIËRS voor. 
B. Vra die Here om vir jou in elke vers/paragraaf geestlike 

waarhede te wys, bv.  Efesiërs 1:1 sê:  “Van Paulus, ’n 
apostel van Christus Jesus deur die wil van God.  Aan almal 
in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo.”  
Watter geestelike waarhede vind ons hier? 
1) Paulus is ’n Christen, ’n apostel van Jesus Christus. 
2) Hy is deur die wil van God gekies. 
3) Die woord “heiliges” (ou vertaling) verwys na die 

Christene in Efese. 
4) Hierdie Christene behoort aan God. 

C. Eien elke geestelike waarheid vir jou persoonlik toe.  Die 
Here praat met jou deur elkeen, wat dis Sy liefdesbrief aan 
jou.  Die Here sê bv. vir mý vier dinge hier: 
1) Wade, jy is Jesus Christus se dissipel omdat Ek dit so 

wil. 
2) Wade, Ek het jou gekies omdat Ek wou. 
3) Wade, jy is ’n heilige in Belo Horizonte. 
4) Wade, jy behoort aan God. 

 

PARAFRASEER DIE WOORD VAN GOD 
 
     Jy kan ’n vers gebruik om te bid, bv. Efesiërs 1:1:  “Vader, dankie 
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dat U my geroep het om ’n dissipel  van Jesus Christus te wees.  
Dankie dat ek ’n heilige is, afgesonder deur U.  My begeerte is om 
aan Christus getrou te wees omdat ek aan God behoort.  Ek bid dit in 
die Naam van Jesus.  Amen. 
     Nadat u dit gedoen het, doen dieselfde met elke vers wat volg.  
     Oefening:  Doen dit nou met u groep. 
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INTERSESSIE  

     “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur 
die Gees.  Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.”  
(Efesiërs 6:18). 
Intersessie is gebed vir ander mense.  Dalk is daar ’n blanko bladsy in 
jou Bybel.  Verdeel dit in kolomme en maak ’n naamlys van mense 
vir wie jy elke dag wil bid.  (’n Notaboekie kan ook gebruik word.) 

     Skryf byvoorbeeld bo aan die bladsy “DAAGLIKS”.  Skryf nou 
u eggenoot, kinders, ouers, broers en susters en almal wat die 
naaste aan u is, se name neer. 
       Op die volgende bladsy/kolom skryf u “SONDAG”.  Hier 
skryf u die name van die mense vir wie u elke Sondag sal bid.  Bid 
vir u predikant en sy vrou, u Sondagskoolonderwyser of u 
klasmaats. 
       Die volgende bladsy/kolom se opskrif is “MAANDAG”.  Hier 
skryf u familielede en vriende se name neer. 
       Op die bladsy met “DINSDAG” die name van familielede en 
vriende. 
       “WOENSDAG” verskyn bo-aan die volgende bladsy/kolom.  
Skryf hier die name van sendelinge, leiers van u kerkgenootskap, 
leiers van u gemeente en ander vir wie u wil bid. 
       Op die bladsy/kolom met “DONDERDAG” as opskrif skryf u 
die name van die leiers van die land.  In 1 Timoteus 2:1-2 sê 
Paulus:  “1Ek   dring  daarop  aan  dat  daar  in  die  eerste  plek  
met  smeking,  
voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2vir 
dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige 
en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle 
eerbaarheid.” 
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     Op die volgende bladsy/kolom skryf u “VRYDAG”.  Hier 
skryf u die name van diegene wat vervreem geraak het van die 
kerk of dié wat verlore is.   
       Die bladsy/kolom vir “SATERDAG” is vir die name van 
vriende, gemeentelede en spesiale projekte waarby u betrokke is. 
       As die pionier hierdie opdrag uitvoer, sal hy elke dag van die 
week vir baie mense kan bid.  Party mense glo dat Romeine 16 
Paulus se gebedslys was vir die Christene in Rome. 
Oefening:  Die pionier moet nou tyd inruim om elke groepslid te 
help om ’n gebedslys te maak van mense en verskillende lande van 
die wêreld waarvoor hy elke dag wil bid. 
 

VERSOEKE 
 
     Hebreërs 4:14sê:  “Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het 
wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, 
laat ons vashou aan die geloof wat ons bely.” 
     Ons kan ons eie behoeftes voor God bring. 
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DINK NA OOR DIE WOORD VAN DIE HERE 
 

     In Josua 1:8 staan daar geskryf:  “Hierdie wetboek moet die 
rigsnoer wees vir alles wat jy sê.  Oordink dit dag en nag en sorg dat 
jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan.  Dan sal jy slaag in wat jy 
moet doen, jy sal voorspoedig wees.”  Hierdie vers sê dat ’n mens se 
lewe verander word as jy die Woord van God dag en nag oordink.  
Romeine 8:29 sê dat God die pionier wil verander om meer soos 
Jesus Christus te wees.  Die gevolg hiervan is ’n voorspoedige 
lewenswandel en ’n suksesvolle lewe.  Die vraag is egter:  hoe 
oordink ons die Woord van God dag en nag?   
 

     Hoe oordink ons dit wanneer ons slaap?  Doen die volgende om na 
te dink oor die Woord: 
 

A Kies elke week ’n spesifieke Bybelvers om te oordink. 
B Lees die vers in sy konteks. 
C Vra die Here om u die geestelike waarhede van die vers 

te wys. 
 D Maak die vers u eie deur dit te bid.  
E Skryf hierdie vers en die Skrifbewys op ’n kaart neer. 
F Lees die vers verskeie kere gedurende elke dag.  Doen 

dit terwyl u in ’n ry staan en wag of in u stiltetyd, maar 
onthou om die kaart ten minste vyf maal per dag uit te 
haal om dit te lees. 

G Lees die vers net voor u gaan slaap (die laaste ding wat u 
doen).  Dit sal die vers in u onderbewussyn vaslê. 
 

Oefening:  Gee aan elkeen in die groep ’n vers en ’n kaart en 
gaan met hulle deur A – G hierbo. 
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