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Wie is ek regtig?   
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Dit is verseker vir jou ook belangrik hoe ander mense na jou kyk en oor jou praat. Dit is die 
rede waarom jy baie kieskeurig is oor hoe jy op ‘n foto sou lyk. Jy kies die beste en die 
mooiste foto vir jou Facebook of Wattsup profiel en dan vervang jy hom gereeld met ‘n 
nuwe en beter een.  

Jy hou ook daarvan om na ander mense se foto’s te kyk en te sien hoe hulle almal selfversekerd 
en suksesvol hulle beste lewens-oomblikke met die wêreld deel. En dan voel jy dalk skaam en 
minderwaardig. My lewe kan nie met ander se lewens vergelyk word nie. Kyk net waar was 
hulle oral die afgelope vakansie en kyk net hoe het hulle dit geniet. As my lewe tog net kan 
verander! Dalk wil jy ook graag ‘n ‘makeover’ hê soos wat ons deesdae gereeld op die TV sien. 
‘n Totale transformasie sodat jy ook met baie meer selfvertroue die wêreld vierkantig in die oë 
kan kyk om ook die ‘beste jy’ vir die hele wêreld te wys.  

Jy is nie die enigste een nie. Ons almal worstel maar met ons ‘selfbeeld’ – ons identiteit. As die 
badkamer se deur toe is dan wonder jy ook maar wie die persoon is wat daar in die badkamer 
se spieël na jou toe terugkyk. Jy vra jouself ook af: Wie is ek – tussen al die ander (miljoene) 
mense wat elke dag saam met my op aarde lewe? Watter waarde het my lewe hier op aarde? Is 
my lewe – in vergelyking met wat ek in ander mense se lewens sien, die moeite werd? Hoe kan 
ek ook goedvoel oor myself? Waar kan ek ‘n blywende en vaste identiteit vind en hoe kan ek 
vir die wêreld wys wie ek regtig is?  

Dit is hierdie lewensworsteling wat ons in die eerste kwartaal gaan deurstoei. Ons gaan werk 
aan ons lewens-PROFIEL. Ons Bybelse uitgangspunt is:  

Jy is noemenswaardig …  

Waar wil ons uitkom?    

- By ons ware identiteit – voor God (in Jesus Christus) 
- By ons funksionaliteit – as ledemaat in die liggaam van Jesus Christus 
- By ‘n doelgerigtheid in ons lewens – kenbaar en diensbaar in God se koninkryk - tot 

die eer van Sy Naam (elke dag van my lewe) 

Hoe om hierdie fokusboekie te gebruik? 

• Jy mag self besluit. Dit is vir persoonlike gebruik. Dit kan ook as ‘n huisgodsdiens-
boekie gebruik word. Dit kan ook gesamentlik in jou kleingroep deurgewerk word.  

o Maak egter net tyd om STIL te word voor God – om te kan hoor wat God sê … 
• Daar is ‘n weeklikse fokus op ‘n Bybelfiguur se lewe – maak tyd om elke dag daaraan 

te werk en daaroor na te dink. 

N O E M E N S W A A R D I G: 

WERD / WAARDIG OM GENOEM / NA VERWYS TE WORD; DAAR KAN 
GOEIE EN MOOI DINGE OOR JOU GESÊ WORD; ANDER MENSE KAN 
MOOI EN POSITIEF VAN JOU PRAAT / OM POSITIEF KENBAAR TE 
WEES) 
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o GEBEDSTYD – om te kan antwoord op wat jy van God hoor …  
• Die prediking sal ook van tyd tot tyd hierby aansluit.    

 

Wat wil ons bereik?  

Ons gaan elkeen ons lewensprofiel opdateer!   

- Duidelikheid kry oor waar ek vandaan kom.  
- Sekerheid kry oor hoekom ek hier is. 
- Oortuig wees oor hoe die Here my op die oomblik in 

Sy diens wil gebruik.   
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WEEK 1           Abraham 
Gebruik hierdie week om om soveel as moontlik oor Abraham te 
lees en ook bietjie oor sy lewe navorsing te doen. Jy kan gerus 
GOOGLE en kyk wat beskikbaar is. Alles is ongelukkig nie 
bruikbaar nie. Wees daarom kieskeurig. Soek jou antwoorde in 
die Bybel. Kyk ook gerus na die volgende video: 

https://thebibleproject.com/explore/genesis-12-50/ 

Vind vir jouself antwoorde op die volgende vrae: 

• Waar kom Abram vandaan? (Genesis 11) 
• Wat weet ons van sy voorgeslag en sy geestelike geskiedenis voordat God hom geroep 

het? Was hy noemenswaardig voordat God hom geroep het? (Genesis 11) 
• Wat lees ons van sy roeping? Hoe het die Here hom geroep en hoe het hy reageer?  
• Wat was die inhoud van sy roeping? Dink mooi na oor wat God van hom verwag. 
• Hoe omvattend was sy roeping en wat was die volle implikasies daarvan?  
• Het dit altyd net goedgegaan met hom en sy familie? (Lees bietjie meer in die Bybel) 
• Wanneer het sy naam van Abram na Abraham verander? 
• Lees gerus ook die gedeeltes in Hebreërs 11 wat oor Abraham handel? 
• Hoekom word Abraham die ‘vader van die gelowiges’ genoem? Hoe raak dit ons? 
• Hoekom is Abraham noemenswaardig? Kom dit uit homself? Motiveer.  
• Wat kan / moet ons uit sy lewe vir ons eie lewens leer? Dink baie spesifiek aan: Waar 

jy vandaan kom? Wat jy as God se roeping vir jou lewe in 2020 beskou? Hoe jy jou 
roeping prakties uitleef in 2020? Dink biddend hieroor na en skrywe alles neer waaraan 
jy dink. Wat van God se roeping aan Abraham is vandag steeds op my lewe van 
toepassing?    

https://thebibleproject.com/explore/genesis-12-50/
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• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 
die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Begin skryf aan jou eie lewensprofiel (moet dit nie probeer klaarmaak nie – skrywe net 
‘n paar aantekeninge van wat jy uit Abram se lewe wil onthou en later kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 1) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

WEEK 2           Josef  
Gebruik hierdie week om om soveel as moontlik oor Josef 
te lees en ook bietjie oor sy lewe navorsing te doen. Jy kan 
gerus GOOGLE en kyk wat beskikbaar is. Alles is 
ongelukkig nie bruikbaar nie. Wees daarom kieskeurig. 
Gebruik die Bybel om jou antwoorde te kry. 

Vind vir jouself antwoorde op die volgende vrae: 

• Wat kan jy alles sê oor Josef se familiegeskiedenis? 
• Waar kom die gesin vandaan? Blaai bietjie terug. 
• Hoe het hulle lewe as verbondsgesin gelyk? Hoe relevant 

is dit nie vandag nie, nê? Die gebrokenheid van ‘n Bybelse / gelowige gesinslewe!? 
• Hoe sensitief was hulle as familie vir God se openbaring? (Hoekom het hulle die drome 

se betekenis gemis?). Hoekom dink jy was dit so? Kan ons iets daaruit leer vandag? 
• Hoe het alles binne hierdie familie se lewe uiteindelik uitgerafel? 
• Lees bietjie oor alles wat met Josef gebeur het nadat sy broers hom verkoop het en dink 

na oor die bekende stelling wat ons so baie hoor: Slegte goed gebeur met goeie mense. 
Hoe is dit op Josef se lewe van toepassing? Lees bietjie meer oor sy lewe in die tronk.  

• Na 13 jaar is Josef die onderkoning in Egipte. Sê iets oor al die mens se planne en God 
se plan. Hoe hou dit met mekaar verband? Soek ‘n baie spesifieke teksvers wat alles in 
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verband bring met mekaar. Sy lewe is van put tot troon; van bedorwe brokkie tot redder 
van die hele bekende wêreld van sy tyd.  

• Hoekom het Josef nie sy broers ‘teruggekry’ vir die onreg wat hulle hom aangedoen 
het nie? Watter ‘insig’ het Josef in God se optrede in sy lewe?   

• Hoekom is Josef noemenswaardig? Wat het hy persoonlik daarmee te doen gehad?  
• Wat kan / moet ons uit sy lewe vir ons eie lewens leer? 
• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 

die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Gaan verder met jou eie lewensprofiel (moet dit nie probeer klaarmaak nie – skrywe 
net ‘n paar aantekeninge van wat jy uit Josef se lewe wil onthou en later kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 2) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

WEEK 3             Moses 
Gebruik hierdie week om om soveel as moontlik oor 
Moses te lees en ook bietjie oor sy lewe navorsing te doen. 
Jy kan gerus GOOGLE en kyk wat beskikbaar is. Alles is 
ongelukkig nie bruikbaar nie. Wees daarom kieskeurig. 
Vind jou antwoorde in die Bybel. 

Vind vir jouself antwoorde op die volgende vrae: 

• Wat is die agtergrond / tydsomstandighede waarin 
Moses gebore word? (Exodus 1) 

• Wat kan ons van Moses se huislike omstandighede 
aflei en hoekom is dit belangrik? Dink mooi. 

• Waar het Moses sy geestelike toerusting gekry wat 
hom sy hele lewe lank gedra het? Hoekom sou dit 
ons laat dink aan die opdrag van Deut 6? Implikasies vir ons vandag? 
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• Waar het Moses sy ‘staatsman’ opleiding gekry? Hier het hy geleer om te lees en te 
skryf – volgens oorlewering is die eerste 5 boeke van die Bybel deur hom geskrywe? 

• Hoekom het Moses ook ‘n 40 jaar in die woestyn deurgebring voordat hy deur God 
geroep is? 

• Bestudeer Moses se roeping baie noukeuring. By die brandende doringbos lyk hy nie 
baie ‘noemenswaardig’ nie. Watter worsteling sien ons hier?  

• Hoekom wou God hom op die pad na Egipte doodmaak?  
• Wat kan ons uit Moses se roepingsvervulling leer? Was alles altyd ‘maanskyn en rose’? 

Hoekom was daar so baie worsteling? Is beproewinge goed vir ‘n mens?  
• Wat kan / moet ons uit sy lewe vir ons eie lewens leer? 
• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 

die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Gaan verder met jou eie lewensprofiel (skrywe net ‘n paar aantekeninge van wat wil 
onthou en later sal kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 3) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

WEEK 4           Jeremia 
Gebruik hierdie week om om soveel as moontlik oor Jeremia 
na te lees en ook bietjie oor sy lewe navorsing te doen. 

Gaan besoek gerus die volgende webwerf: 

https://thebibleproject.com/explore/jeremiah 

Maak ook seker dat jy hierdie week se Wattsup aanbieding / 
video bestudeer. Kyk en luister hom ‘n paar keer deur.  

Vind antwoorde op die volgende vrae vanuit Jeremia 1: 1-10: 

• Bewys vanuit hierdie Skrifgedeelte dat God se roeping ‘n 
baie persoonlike roeping is. 

o Gerig aan ‘n spesifieke persoon … ook vandag 

https://thebibleproject.com/explore/jeremiah
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o Die persoon woon op ‘n spesifieke plek … ook vandag 
o Die persoon lewe in ‘n spesifieke konteks / tydsomstandighede 

• Op watter manier het God vir Jeremia voorberei vir sy roeping? Dink mooi.  
• Bespreek: Almal wat geroep word sal verskonings uitdink om nie te reageer nie. Hoe 

is dit vandag ook op ons eie lewe van toepassing? Kan jy hiermee identifiseer?  
• Hoe weet ons dat God nie verskonings aanvaar nie? Hoekom aanvaar Hy dit nie? 
• Watter belofte gee die Here vir Jeremia om aan vas te hou? 
• Watter versekering oor toerusting gee die Here ook vir Jeremia? 
• Gaan dit net oor persoonlike verlossing? Is daar groter implikasies vir ons roeping? 
• Wat kan / moet ons uit sy lewe vir ons eie lewens leer? 
• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 

die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Gaan verder met jou eie lewensprofiel (skrywe net ‘n paar aantekeninge van wat jy wil 
onthou en later kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 4) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

WEEK 5 en 6        Hebreërs 11 
God se getuigskrifte oor Sy geloofskinders se lewens. Ons 
gaan vir die volgende twee weke Hebreërs 11 bestudeer. 
Gaan besoek gerus die volgende webwerf. Kry vir jouself 
meer inligting oor hierdie hoofstuk in die boek Hebreërs:  

https://enduringword.com/bible-commentary/hebrews-11/ 

Hebreërs 11 – God se getuigskrifte oor Sy kinders 

https://enduringword.com/bible-commentary/hebrews-11/
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• Wat kan / moet ons uit hierdie Bybelhoofstuk vir ons eie lewens leer? Is die geloof wat 
hier beskrywe word ook ‘n beskrywing van jou geloof? Dink mooi.  

• Maak gerus aantekeninge oor elkeen van die persone waaroor God ‘n getuienis gee. 
Gaan soek die Bybelgedeelte wat oor elkeen handel en bestudeer dit ook.  

• Het jy raakgelees dat daar ook baie gelowiges is wie se name nie eers in die Bybel 
genoem word nie? Daar word ook kosbare getuienis oor hulle lewens gegee. Dit is nie 
net die bekendes en beroemdes wat vir God belangrik is nie.  

• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 
die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Gaan verder met jou eie lewensprofiel (moet dit nog nie heeltemal klaarmaak nie – 
skrywe net ‘n paar aantekeninge wat jy later kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 5 en 6) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

WEEK 7      Psalm 139 
Hierdie week gee ons aandag aan Psalm 
139. Werk hom dag vir dag en vers vir vers 
op jou eie deur en kry dan iemand / groep 
om julle aantekeninge oor die inhoud van 
die Psalm met mekaar te vergelyk. Onthou 
om indringend te besin oor die saak van 
IDENTITEIT. Wie is ek regtig? Waar kom 
ons vandaan? Hoekom is ons nou hier? Wat 
is die Here se roeping vir my lewe – hier?  

• Skryf al die mooi dinge neer wat in hierdie Psalm jou oog en jou hart raak.  
• Wat kan / moet ons uit hierdie Psalm vir ons eie lewens leer? 
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• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 
die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Gaan verder met jou eie lewensprofiel (moet dit nie probeer klaarmaak nie – maak nog 
‘n paar aantekeninge wat jy wil onthou en later kan gebruik). 

Aantekeninge (Week 7) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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WEEK 8 

      Jesaja 6 
Ons sluit ons fokustyd af met ‘n studie oor Jesaja 6. In hierdie roeping van die profeet Jesaja 
leer ons die volle implikasies van ons IDENTITEIT as geroepenes deur God. Lees die 
Skrifgedeelte sorgvuldig deur en kyk asb na die Wattsup aanbieding / video van hierdie week. 
Kyk en luister dit sommer ‘n hele aantal kere. Vind antwoorde op die volgende vrae vanuit 
Jesaja 6: 

• Wanneer word iemand bewus van persoonlike en gesamentlike verlorenheid? Hoe word 
dit in hierdie Skrifgedeelte bekendgemaak? 

• Hoe word verlossing hier bekendgemaak? Waarna sou die altaar verwys (dink Nuwe 
Testament) en hoe raak dit ons lewens? 
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• Na wie word God se roeping gebring? Net sommiges kan en sal op God se roeping 
reageer. Wie is hulle? En as jy nie reageeer nie – wat sê dit?  

• Hoekom is dit ‘n buitengewone roeping – dink aan ons Nuwe Testamentiese konteks – 
ons lewe in die ‘laaste dae’. 

• Wat is die belangrike feit waarvan die geroepenes / oorblywendes bewus moet wees?  
• Wat kan / moet ons uit hierdie Skrifgedeelte vir ons eie lewens leer? 
• Formuleer ‘n aantal gebedsriglyne vir jou eie identiteitsbepaling. Waarvoor wil jy vir 

die Here dankie sê? Waarvoor wil jy vir die Here krag en genade vra om nog meer 
sekerheid te kry oor jou identiteit?  

• Nou is jy gereed om jou profiel op te dateer: Onthou die riglyne: 
 

o Waar ek vandaan kom.  
o Hoekom ek nou hier is. 
o Hoe die Here my op die oomblik in Sy diens (wil) gebruik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Samevatting / Finalisering van lewensprofiel (Week 8) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Bestudeer gerus ook die volgende verse:  

 

2 Korinthiërs 5: 17  ………………………………………………………………………...... 

Efesiërs 2: 10   ………………………………………………………………………...... 

1 Petrus 2: 9   ………………………………………………………………………...... 

Johannes 15: 5  ………………………………………………………………………...... 

Galasiërs 2: 20  ………………………………………………………………………...... 

2 Timoteus 1: 7  ………………………………………………………………………...... 

Galasiërs 3: 26  ………………………………………………………………………...... 

Romeine 8: 17  ………………………………………………………………………...... 

Filippense 4: 13  ………………………………………………………………………...... 

1 Korinthiërs 12: 27  ………………………………………………………………………...... 

1 Korinthiërs 6: 17  ………………………………………………………………………...... 

Romeine 12: 2  ………………………………………………………………………...... 

Filippense 4: 19  ………………………………………………………………………...... 

Kolossense 3: 12  ………………………………………………………………………...... 

Johannes 15: 16  ………………………………………………………………………...... 

2 Petrus 1: 4   ………………………………………………………………………...... 

Efesiërs 3: 12   ………………………………………………………………………...... 

Matteus 5: 14   ………………………………………………………………………...... 
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