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Ontmasker kursus

Hoekom die tema van ? 'Ontmaskering'

Ons hele leefwêreld het in die verloop van net ‘n paar maande totaal verander en dit sal beslis

nooit weer dieselfde wees nie. Die hele wêreld worstel al amper ‘n jaar lank met die gevolge en

implikasies van die onverwagte . Buiten die verskillende vlakke van

inperking wat nie net mense se vrye beweging beperk nie, maar ook hulle interpersoonlike

assosiasie,  grootliks aan bande lê, is een van die verdere implikasies die

uitdruklike bevel dat alle mense 'n gesigmasker moet dra. Wat ‘n worsteling veroorsaak dit nie.

Die dra van ‘n gesigmasker maak dit baie moeilik om met iemand te kommunikeer en het beslis

ook die mens se visie op die wêreld en dit wat besig is om werklik te gebeur, gemaskeer. Ons

president se �isiese worsteling met sy masker op TV het beslis simboliese waarde vir die meeste

mense se uitsig op en insig in dit wat regtig besig is om in ons wêreld te gebeur.

COVID19-pandemie

ook kerkbyeenkomste, 
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Fokus 

Daar is egter ook ‘n verdere uitdaging. Die wêreld, wat in ons tyd ‘n kommunikasie-ontplof�ing

beleef, word juis ook nou, in hierdie tyd, deur ‘n doelbewuste aanslag van die verspreiding van

fopnuus bedreig. Allerlei samesweringsteorieë is besig om op sosiale media te sirkuleer. Dit lei

tot grootskaalse verwarring en onsekerheid by mense wat weer tot onderlinge wantroue en

selfs persoonlike geloofstwyfel aanleiding gee. Die fopnuus versprei al hoe verder soos mense

aan hulle vrese uiting probeer gee. Ons samelewing is besig om sy ankers te verloor en alles wat

vroeër vas en seker was, is besig om  te verkrummel.

Dit is tyd vir ‘n . Nee, nie ‘n

anti-gesigmaskerbeweging nie, maar om weer

duidelikheid en sekerheid te kry oor die

 wat die

hele mensdom en die hele skepping met sy

 in die ellende van die sondeval gestort

het. Dit is presies een van die baie gevolge van

daardie gebeure wat ons nou ten seerste beleef. Dit is egter ook nodig om te sien hoe hierdie

Sataniese sameswering by die opstanding van Jesus Christus, 

weereens tot fopnuus aanleiding gee. Die opgestane Jesus

Christus het dan juis daar, net na Sy opstanding, die vir Sy kerk van die laaste

dae duidelik deurgegee. Die opstanding van Jesus Christus - 

 het implikasies waarvan die hele wêreld en

al sy mense dringend moet weet. Dit is die rede waarom die kerk van Jesus Christus  

moet word. In die lig van die opdrag van die opgestane Jesus Christus in Matteus 28 en met ‘n

hernude begeerte om in ‘n ware gebedsverbondenheid met God te lewe, 

, gaan ons in die volgende 10 weke hierdie -

proses deurloop.

‘ONTMASKERING’

Sataniese sameswering van Genesis 3

fopnuus

die  mees deurslaggewende

gebeurtenis sedert die sondeval , 

bedienings-agenda 

en die gepaardgaande deurbraak

van God se koninkryk binne hierdie gebroke wêreld,

‘ontmasker’

gefokus deur die

toerusting van die Onse Vader gebed ‘ontmaskerings’



Program oor 10 weke

Bladsy 3
Inleiding: Ontmasker kursus

Wat het die werklikheid van Jesus Christus se opstanding, Matteus 28 en die Bybelse

lering oor die Onse Vader gebed met ons ingeperkte en ‘gemaskeerde lewe’ te midde

van die COVID19-pandemie in 2021 te doen?

  Inleiding:  Fokus op God se werksaamheid en my eie gebedspraktykWeek 1:

  Matt 28. Die belofte van Sy teenwoordigheid. Amen. HK Sondag 52bWeek 10:

  Matt 28. Laat U Naam geheilig word - HK Sondag 47Week 2 en 3:

 Matt 28. Laat U koninkryk kom. HK Sondag 48 Week 4 en 5:

TEMA: Die opstanding van Jesus Christus ONTMASKER die ware gelowige

Met die opstanding van Jesus Christus  God nie alleen die Satan se sameswering

nie, maar  en die nuwe lewe wat vanuit Jesus Christus se opstanding

�� werklikheid vir elkeen van God se kinders word. Hierdie in Jesus Christus kan nie

gemaskeer word nie. Die kerk van Jesus Christus moet die Sataniese sameswerings en die

gepaardgaande fopnuus deur die nuwe lewe van ware dissipelskap ontbloot. 

ONTMASKER

ONTBLOOT OPENBAAR HY 

‘nuwe lewe’ 

God se kinders

mag nie agter maskers vir die wêreld wegkruip nie.

  Matt 28. Laat U wil geskied. HK Sondag 49Week 6 en 7:

 Matt 28. Daagliks toewyding as gelowige. HK Sondag 50 - 52aWeek 8 en 9:
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Hartlik welkom by hierdie kursus
Neem asseblief kennis dat hierdie kursus nie net die

doel het om belangrike Bybelse inligting met jou te deel
nie, maar om jou ook te help om jou 

 te verander.  
Die waarde van hierdie kursus is daarom nie net geleë

in dit wat jy in jou hand ontvang nie, maar in wat 
  Is jy gereed om in die volgende 10

weke 'n persoonlike  te beleef? Gebruik dan
hierdie handleiding om jou geestelike insig te verdiep en
jou geestelike uitsig op jou lewensroeping te verruim. 

daaglikse
lewenspatroon

jy
daarmee gaan doen .

'reformasie'
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Die komplot, die fopnuus, die

sondeval en ... die GOD VAN GENADE

God se Woord openbaar ‘n Sataniese

komplot in die 3e hoofstuk van die eerste

boek van die Bybel – die boek Genesis.

Hier – aan die begin van die Ou

Testament moet ons reeds besef wat later in die Nuwe Testament bevestig sal word: 

 Teen die agtergrond van Adam se verbasende,

roekelose en ongehoorsame stilswye,   word die vrou Eva deur die

Satan tot sonde verlei – om die fopnuus te glo dat die mens nie as 

 moet lewe nie, maar moet poog om 

 te wees. Die leuen is dat God so �� selfverwesenlike lewe

moedswillig van die mens weerhou. Lees Genesis 3 en let op die volgende:

Ons stryd is

nie teen vlees en bloed nie (sien Efesiërs 6: 12).

hy is duidelik ook teenwoordig, 

‘imago Dei’ (beeld van God - in

afhanklike verhouding met God) ‘sicut Deus’ (soos God - in

beheer van sy eie lewe en lot)

 – Maandag Genesis 3

 Die Sataniese komplot uit die raadsaal van die hel.

 Die begin van die val: Adam se ooglopende en stilswyende teenwoordigheid.

 Die fopnuus en ... die SONDEVAL.

 Die mens se desperate maar futiele poging om vir God te probeer wegkruip.

 Die hartverskeurende gevolge en implikasies van die sondeval onthul.

 NBste fokus: God se genadige uitreik na die verlore sondaarmens.

  : Ten spyte van �� Sataniese komplot en fopnuus wat vir die mensdom

tot �� hartverskeurende val bring, staan God se genadige uitreik na die verlore mensdom

voorop. Hier in Genesis 3:9 vind ons die hart van die Evangelie – Johannes 3:16.

KERNOPENBARING
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 Die dissipels het iets in Jesus Christus  se

verhouding tot God die Vader gesien wat hulle  nie self gehad of beleef het nie. Jesus

het �� intieme persoonlike verhouding met God gehad wat in Sy gebedslewe sigbaar

geword het. Dit is die rede waarom die dissipels Hom gevra het om hulle ook te leer bid

.

Lewe ek soos Jesus Christus? (‘imago Dei’ – in �� daaglikse lewende en afhanklike

verhouding met God)? (die tweede Adam)

(nog)

(Sien onder andere Lukas 11:1 en 22:39)

   

. Dan is God se vraag in Genesis 3:9 –  ook

nou op my van toepassing!!

Lewe ek soos die eerste Adam na die sondeval? (‘sicut Deus’ – my eie begeertes bepaal my

lewenswyse – ek soek net so nou en dan �� (af)god wat my eie drome kan waar maak en my

aardse behoeftes kan bevredig) Mens, waar is jy?

 Kyk wat ons oor gebed bely:

Hoe lyk jou gebedslewe in praktyk / elke dag? Dink eerlik na oor jou eie persoonlike gebedslewe.

Die vrae waaroor eerlik besin moet word:

GEBEDSFOKUS

 

 

Heidelbergse Kategismus: Sondag: 45 – Vraag en antwoord 116

Vraag: Waarom is die gebed vir die Christene nodig?

Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis1: En omdat God sy

genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid

en daarvoor dank2.

Skri�undering:   1. Psalm 50: 14-15  2. Matteus 7:7-8; Lukas 11:9-10; Lukas 11:13; 1 Tessalonisense 5:17-18
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AANTEKENINGE:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 Is gebed vir jou  genoeg om dit �� wesenlike deel van jou daaglikse lewe te maak? Hoe

lyk gebed in jou elke-dag se besigwees?

‘nodig’

 Is daar enige voorneme wat jy in verband met jou gebedslewe wil maak?

  :MAAK NOU TYD VIR GEBED

Gebruik nou die tyd om God te antwoord  dit wat jy vandag by Hom gehoor het en wat

jy oor jou eie lewe deur die werking van die Heilige Gees geleer het. Miskien moet jy eers vir ��

rukkie hieroor nadink en eers jou gedagtes uitsorteer. Dit is nodig om ook �� bietjie

gebedsbeplanning te doen. Jy kan selfs aantekeninge maak in �� gebedsdagboek voordat jy begin

bid. Onthou om jou voornemens rakende gebed met God te kommunikeer en Hom te vra om jou

daarin sterk te maak.

(terug te sê)
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 – Dinsdag Genesis 11 en 12

God se globale uitreik en Sy kinders se

geroepe betrokkenheid

Neem asb kennis van die gebeure wat in

Genesis 11 verhaal word. Dit dien as

agtergrond vir die gebeure van Genesis 12. Die

opstandige mensdom word in verskillende

taal  oor die hele aarde versprei. In hulle harte is hulle steeds in opstand teen

God. Aan die einde van hoofstuk 11 begin God se genadige uitreik na hierdie verlore

sondaarmens wat nou oor die aarde versprei is. Let op die volgende:

(kultuurgroepe)

 Abram se heidense herkoms.

 Hy word heeltemal losgemaak  – dit het praktiese implikasies.(van sy sonde-verlede)

 Hy en sy nageslag word met Verbondsbeloftes aan God verbind.

 God se roeping van Abram het ��  – al die nasies van Genesis 11

en die volke wat vanuit hulle onstaan het, is verseker hierby ingesluit.

globale missionale motief

 Teen die agtergrond van �� opstandinge en verlore mensheid staan God se genadige uitreik

na hierdie verlore mensheid. Dit moet gesien word binne die konteks van die roeping van ��

uitverkore geslag wat God in hierdie uitreik na die mensdom wil gebruik.

   God roep vanuit ‘n verlore mensheid �� uitverkore geslag om hulle te

gebruik om hierdie verlore mensheid te bereik. Die Evangelie aan die eerste mense 

word nou verruim tot die Evangelie aan die hele mensheid – Joh 3:16.

KERNOPENBARING:

(Gen 3)
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GEBEDSFOKUS:

Ons geloofsvoorouer Abram is uit die heidendom  tot God se diens

geroep. Hy moes hom heeltemal losmaak van sy heidense verlede en moes leer om die ware God

in waarheid en liefde te dien. Hy en sy nageslag  was reisigers en

het oral waar hulle gekom het vir God altare gebou. Dit was �� erkenning dat hulle saam met God

op reis is en dat Hy oral waar hulle aankom, Self ook teenwoordig is. Elke Christenpelgrim

 moet vandag ook ��   hê waar hy en sy familie die Here elke dag ontmoet. In

hierdie ontmoeting is gebed �� wesenlike deel van die ontmoeting. Kyk wat ons verder bely oor

gebed:

(as dienaar van afgode)

(die aartsvaders Isak en Jakob)

(reisiger) ‘huisaltaar’

 

  

 

 

Heidelbergse Kategismus: Sondag: 45 – Vraag en antwoord 117

Vraag: Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?

Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het, van harte

aanroep  vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en

grondig ken sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig . Ten derde het ons hierdie vaste grond dat Hy

ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor soos Hy dit

vir ons in sy Woord beloof het .

 Die ware God se wil moet geken word – daarom is Bybelstudie deel van stiltetyd.

 Het jou gesin / familie �� ‘huisaltaar’?

 Ons moet God –  – aanroep. Wat dink jy beteken dit?van harte

 Hoe kén �� mens jou nood en behoefte ?'grondig'

 Wat beteken  prakties? 'verootmoedig'

 Ons verdien niks – hoekom moet die ware God ons gebede verhoor?

 MAAK NOU TYD VIR GEBED
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AANTEKENINGE:

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 – Woensdag Jeremia 45

God se kind ken, verstaan en deel (nie)

God se hart (nie)

Maak seker dat jy die agtergrond van hierdie

Skrifgedeelte goed verstaan. As gevolg van

Israel se opstand teen God – word Jeremia

verhinder om te preek. Sy skriba, Baruk, moes

daarom in Jeremia se plek die preek gaan lewer.  Die koning was

duidelik nie gelukkig met hierdie boodskap nie en God se bekeringsoproep val op dowe en

ongehoorsame ore.  Dit is nie waarvoor Baruk

gevra het of waartoe hy bereid was nie. Hy voel dat hy nou onnodig by �� saak betrek is en hy kla

steen en been. God stuur vir Jeremia om vir Baruk �� baie persoonlike boodskap van God te gee.

Die skriba lewer �� leesdiens.

(Lees gerus wat in Jeremia 36 hieroor vertel word.)

Baruk moet nie vir een oomblik dink dat dit oor hom gaan nie. Hy moet bewus word van dit

waarmee God op aarde besig is en weet dat Hy, as God se kind, ook nou daarby betrokke is. 



Persoonlike Bybelstudie en gebed

Bladsy 11
Inleiding: Ontmasker kursus

God se kinders kan en mag hulle nie verskoon van God se werk op aarde nie. Dit gaan nie oor

hulle eie persoonlike gerief en lewe van aardse rustigheid nie – dit gaan oor God se werk en

hulle opo�erende betrokkenheid daarby.  Let op

die volgende:

Hulle mag nie groot dinge vir hulleself soek nie.

 Die groter agtergrond is die opstandige ongehoorsaamheid binne God se eie volk.

 Die kleiner fokus is op Baruk wat onwillig kla omdat sy rustige lewe nou ongerie�ik raak,

omdat hy by goed betrek word wat groot opo�erings van hom vra.

 God se werk is vir Baruk belangrik, maar dit moet  net nie sy eie persoonlike

lewe ontwrig nie.

(volgens hom)

 Baruk soek maar net �� rustige lewe  vir homself.('groot dinge' - volgens die teks)

 God is liefdevol, maar ferm – in Sy persoonlike uitreik na Baruk.

 Waarmee is God besig? Dink diep na oor die woorde in die teks wat God se werksaamheid

in die hele wêreld beskryf. Kyk wat gaan in God se hart aan – dit sou uiteindelik nog

duideliker word by die kruis van Golgota. Dit is waarmee God besig is! Waarmee is jy besig?

  : Wanneer God liefdevol na die hele wêreld uitreik (Johannes 3:16) moet

God se kinders nie groot dinge vir hulleself soek nie. 

 Hierdie probleem kom na

vore wanneer God se kind nie God se hart vir �� verlore mensheid deel nie.

KERNOPENBARING

(Ons sou hier ook kon verwys na die

profeet Jona se gesindheid en ook die oudste broer van Lukas 15).

Die sondaarmens se lewe word  deur sy eie begeertes. Dit was tog die rede vir

die sondeval. 

beheers / oorheers

Eva het gekyk, gesien en begeer en haar hand uitgesteek en geëet en ook vir Adam

gegee en hy het geëet. Ons word elke dag in 'n Sataniese aanslag nog verder verlei tot die uitleef

en vervulling van al ons eie selfsugtige  aardse en wêreldse begeertes.

GEBEDSFOKUS
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................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

In ons Bybelstudie vandag het Baruk  gesoek. God het beveel dat Hy dit

nie sal soek nie. Die vraag is dan –  Wat moet die inhoud van ons

gebede wees? Ons gaan in groter diepte in die volgende weke na die Onse Vader-gebed kyk en

daaruit leer wat die Here regtig van ons vra. Hier is al �� stukkie voorbereiding. Kyk wat ons

verder bely oor gebed:

‘groot dinge vir homself ’

wat mag ons van die Here vra?

 Wat het God ons beveel om van Hom te bid?

 Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed

wat Hy self aan ons geleer het

Heidelbergse Kategismus Sondag: 45 – Vraag en antwoord 118

Vraag:

Antwoord:

.

 Vandag fokus ons net op  Wat is die mens se grootste geestelike

behoeftes? Maak asb �� lysie in jou gebedsdagboek. Ons gaan later in die studie weer

daaraan aandag gee.

‘alle geestelike behoeftes’.

 MAAK NOU TYD VIR GEBED

AANTEKENINGE:
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 - Donderdag Jeremia 18

God hervorm Sy kind tot bruikbaarheid

God spreek in die pottebakker se

werkkamer tot Sy volk. Hy is besig om ��

besluit te neem oor Sy uitverkore volk. Hy

het as die groot pottebakker ‘n sekere

gedagte oor hulle gehad; oor hoe hy Israel

wou gebruik in Sy uitreik na die hele wêreld. God se ewige raadsplan gaan nie verander nie. Hy

gaan ook nie die instrument wat Hy wil gebruik nou weggooi nie. Israel was egter soos klei wat

in die hande van �� pottebakker misluk. Hulle wou nie die vorm aanneem wat God vir hulle in

gedagte gehad het nie. Hy het hulle deurlopend deur die profete opgeroep om sag en vormbaar

in Sy hand te wees, maar hulle wou nie die vorm aanneem wat Hy oorspronklik in gedagte gehad

het nie. Nou staan Hy op die punt om iets anders met hulle 

 te maak. Dit is die vooraand van die ballingskap. God gooi nie die klei weg

nie, Hy vorm dit net tot �� nuwe instrument in Sy genadeplan vir die uitreik na die hele wêreld.

Israel sou diensbaar bly – al is dit in �� ander formaat. Let op die volgende: 

- Die pottebakker kan met dieselfde klei iets anders maak – her-vorming.

- Die pottebakker is in staat om mislukte klei suksesvol te omvorm tot iets nuuts. 

- Op watter manier sou die ballingskap die missionale roeping van die volk Israel herde�inieer?

(dieselfde klei, maar nou �� ander

voorwerp / instrument)
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  : 

 Sy ewige

genadeplan is om na die hele wêreld uit te reik  en dit verander nooit – Sy

instrument daartoe  word ten spyte van hulle ooglopende mislukkig,

telkemale hervorm tot nuwe diensbaarheid. 

KERNOPENBARING God se raadplan sal deurgaan – nie as gevolg van Sy volk se

gehoorsaamheid nie, maar (meestal) ten spyte van Sy volk se ongehoorsaamheid.

(Johannes 3:16)

(Sy volk / kerk)

Die Bybelse Pottebakker maak nie ornamente

nie, maar hervorm instrumente.

GEBEDSFOKUS

Vandag fokus ons net op ons liggaamlike behoeftes. Wat dink jy sluit dit alles in? Lees gerus

Matteus 6:25-34 en maak vir jouself duidelik wat God van Sy kinders verwag.

 Wat het God ons beveel om van Hom te bid?

 Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed

wat Hy self aan ons geleer het

Heidelbergse Kategismus Sondag: 45 – Vraag en antwoord 118

Vraag:

Antwoord:

 Vir God staan die geestelike prioriteit van Sy koninkryk en koningskap voorop.

 In ons Bybelstudie vandag was dit baie duidelik dat God selfs Sy volk in ballingskap stuur

 ter wille van Sy koninkryksprioriteite. Hoe sou

dit prakties in ons eie tyd van toepassing wees?

(liggaamlike situasie ingrypend verander)

 Dink weer aan die belofte wat God aan Baruk gegee het (lees weer Jeremia 45:5)

 God gee nie altyd wat ons vra nie – maar Hy sal altyd alles voorsien wat ons nodig het.

 MAAK NOU TYD VIR GEBED
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AANTEKENINGE:

Maak asb seker dat jy die hele agtergrond en

boodskap van die hele boek Habakuk verstaan.

Habakuk worstel om te verstaan hoe God kan

toelaat dat onreg, geweld en bedrog kan

aanhou. Hy wil hê God moet dit stop. God maak egter aan Habakuk bekend dat Hy dit nie gaan

stop nie, maar dat Hy dit gaan laat toeneem. God gaan selfs �� heidense volk stuur om die hele

aarde om te keer – 

 Na aanleiding van alles wat ons hierdie week saam oordink het, is die fokus op

Habakuk se volkome aanvaarding van dit wat God bekendmaak. Let op die volgende:

alles ter wille daarvan dat God se ewige raadsplan tot volle uitvoering gebring

sal word.

................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

– Vrydag Habakuk 3

Samevatting – Om God se werksaamheid

ten volle te aanvaar
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 Die aanloop tot Habakuk se worsteling / sy uitkyktoring  en dan sy

uiteindelike berusting.

(vorige hoofstukke)

 Hy berus en het ontsag vir God se soewereine uitvoering van Sy raadsplan.

 Hy wil dit alles ook in sy eie tyd beleef en ervaar (so anders as Hiskia – 2 Konings 20:19)

 Habakuk beskryf die angwekkende aankoms van die heilige God wat Sy ewige raadsplan tot

volle uitvoering bring, in dramatiese terme.

 Hierdie belewenis het �� geweldige invloed op sy eie menswees.

 Hy berus egter volledig in God se wil – selfs as sy eie menswees ten seerste daardeur

geraak word en sy hele belewenis-wêreld ineenstort (so anders as Baruk – Jer 45).

  : God is besig om Sy ewige genadeplan tot �inale uitvoering te bring.

God se kinders, wat God doelbewus by die uitvoering van hierdie plan betrek het, sal

hulleself volkome hierby berus – al word hulle hele wêreld in die proses heeltemal

omgekeer.

KERNOPENBARING

GEBEDSFOKUS

Dit moet teen hierdie tyd vir jou duidelik wees dat die Bybelse fokus nie op die mens en al sy

aardse bedrywighede is nie. Dit is wel die fokus van die Sataniese komplot van Genesis 3. Die

Bybelse fokus is op God en dit waarmee Hy in die geskiedenis van die  wêreld

besig is. Die mens is nie in beheer nie – . Dit gaan nie oor dit wat die mens wil

doen nie, maar oor God se ewige wil vir die mens. 

  Dit gaan

nie oor �� aardse koninkryk  nie, maar oor die deurbraak van �� hemelse

koninkryk binne die vervalle koninkryk van die wêreld. Dit gaan nie oor wêreldgebeure nie, maar

oor God se handelinge binne hierdie wêreldgebeure. Dit is wat Habakuk raakgesien het – en

gelowig aanvaar het. Hoe raak dit ons lewens en hoe verryk dit ons gebedslewens? Ons bely

verder:

(in sonde gevalle)

God is in beheer

DIE MENS MOET GOD WEER RAAKSIEN IN SY

GENADIGE BEMOEIENIS MET �� WêRELD EN MENSDOM WAT IN SONDE GEVAL HET.

(in die mag van Satan)



Persoonlike Bybelstudie en gebed

Bladsy 17
Inleiding: Ontmasker kursus

 Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is?

 Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie  en van sy

almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het.

Vraag en antwoord 121

Vraag:

Antwoord: 1

 Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek?

 Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op

God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader

geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons

vaders aardse dinge ons ontsê.

Heidelbergse Kategismus Sondag: 46 – Vraag en antwoord 120

Vraag:

Antwoord:

 Lees gerus . Wat wil die Here daardeur vir ons sê?1 Petrus 1:3 en 2 Petrus 1: 3

 Hierdie week se toerusting was slegs die inleiding tot �� verdere 10 weke se toerusting wat

beplan word. Sou jy ook verder deel daarvan wil wees? Gaan jy die voorneme hê om tyd af te

sonder om dit �� saak van prioriteit en erns te maak?

 Ons verdere studie gaan nou fokus op die betekenis van Jesus Christus se opstanding uit

die dood  en die implikasies daarvan vir ons nuwe menswees in Jesus Christus.

Dit raak verseker ook ons persoonlike 

(Matteus 28)

gebedslewe (waar ons gaan fokus op toerusting uit

die Onse Vadergebed).

 MAAK NOU TYD VIR GEBED

AANTEKENINGE:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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Maandag - Psalm 2 

.Daar is 'n nuwe Koning gekroon

Neem kennis van die agtergrond van hierdie

Psalm. Daar is  �� groot aardse

bedrywigheid aan die gang, waar wêreldleiers

tevergeefse planne beraam. Hierdie Psalm

verduidelik die eintlike rede vir die onrus en

tevergeefsheid van hulle planne. Hierdie Psalm vind sy vervulling in die Nuwe Testament.

 (onrustige)

(1.) Wat is die eintlike agtergrond van die onrustigheid van �� gebroke wêreld waarin wêreldse

leiers tevergeefse planne maak? 

(2.) Hoe dink jy moet ons , wat praat van God se troon, verstaan? Gaan die wêreld se

onrus ophou en die leiers se planne reg uitwerk? 

(3.) Wat moet ons as gelowiges en die hele wêreld besef? Kan ons dit in verband bring met

Matteus 28:18? Wat leer jy persoonlik daaruit? 

(4.) Wat is die groot aankondiging wat nou oor die hele aarde gehoor moet word?

(5.) Wat is die betekenis van  as dit saamgelees word met die opdrag van Matteus

28:19? (6.) Hoe maak hierdie verse �� boodskap van genade en oordeel bekend?  Verbind die

oproep van  met die opdrag van  Wat leer ons hieruit?

Vind antwoorde op die volgende vrae: 

(vers 2-3). 

vers 4 en 5

 (vers 7) 

vers 8 en 9

vers 10-12 1 Timotheus 2:2.

In ŉ wêreld vol onrus en tevergeefse planne van wêreldleiers, moet die boodskap van die

Troonsbestyging van die nuwe Koning  dringend die hele wêreld bereik – ook die

wêreldleiers moet daarvan kennis neem. Dit is ŉ boodskap van genade en oordeel.

(Jesus Christus)
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 Die kerk van Jesus Christus moet nie wegraak / wegkruip binne die onrus en

tevergeefse planne van wêreldleiers nie, maar moet dringend die werklikheid van die kroning

en troonsbestyging van �� nuwe Koning bekendmaak. Dit het ewige implikasies vir alle mense op

aarde.

Toepassing:

GEBEDSFOKUS

Gegewe die boodskap van ons Skrifgedeelte  vandag - wat moet  een van die belangrikste

fokusse van ons gebede wees? Hoe gaan jy hierdie week hieraan aandag gee in jou gebede? 

Dinsdag - Psalm 11

Kyk mooi na die beeldspraak van verse 2-3 en

beskryf dan die omvang van die bose se

aanslag teen die gelowige. �� Mens moet

 kan konsentreer om dit raak te sien

– daarom die opdrag: . Hoe word fondamente ondermyn? Dink aan die skade wat 

veroorsaak. Wat kan 'n gelowige doen as alles wat eers vas en seker was nou skielik begin

verkrummel omdat dit van binne gerysmier / uitgehol is? Die digter werk met die aanbeveling

wat hy kry om so gou as moontlik - soos 'n voëljie wat geskrik het, te vlug. 

(geestelik)

‘Kyk” rysmiere

Die visie op God se regering maak die

gelowige standvastig

(1 .) Watter raad kry die digter in hierdie moeilike omstandighede? . 

(2.) Wat sou dit beteken dat mense soos voëls verward probeer wegvlug?

Vind antwoorde op die volgende vrae:

(sien vers 1)
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(3.) Die digter is egter as gelowige van �� ander werklikheid bewus . Wat is dit?

(4.) Die digter is van twee dinge baie seker. Hoe God teenoor die (a.) goddelose en (b.) die gelowige

(regverdige) optree. Wat is hierdie sekerheid? 

(5.) Nou kan ons teruggaan na die begin van die Psalm. Hoe reageer die digter, vanuit die

geloofsekerhede wat hy het, op die mense se aanbeveling om te vlug? 

(sien verse 4-5)

(vers 1)

Word  bewus van God se regering(weer)

Die regverdige  wat sekerheid het oor die Godsregering is selfs onder die

felste aanslag van die bose nie bang nie en kruip nie weg of vlug weg uit die stryd nie.

Toepassing: (gelowige)

GEBEDSFOKUS

Waarvoor moet ons as gelowiges in tye van verval aanhou bid? 

Woensdag - Psalm 95 en 96

Lees die volgende twee Psalms met aandag deur en

vind antwoorde op die vrae wat gevra gaan word.

Skryf die antwoorde vir jouself in jou aantekening - /

gebedsdagboek neer. In ons gebede is dit presies die

woorde wat ons moet gebruik om die Here se Naam te verheerlik:

 (1.) Wat word in hierdie twee Psalms oor God (en Sy regering)

bekendgemaak? (2.) Wie moet almal van hierdie Godsregering bewus word? (3.) Watter reaksie

op hierdie Godsopenbaring kom uit die Psalms na vore – waartoe word die aanhoorders (a.) die

gelowiges en (b.) die ongelowiges, opgeroep? 

Oordink die volgende vrae:
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GEBEDSFOKUS 

Watter woorde uit hierdie Psalms sal jy gebruik om die Here vandag in jou gebed te verheerlik? - Tot watter

reaksies (wat in die Psalms genoem word) gaan jy jouself in jou gebed verbind? Bid om die krag van God

se Gees om jou daarin te versterk.

Donderdag - Psalm 97 en 98

Lees die volgende twee Psalms met aandag deur

en vind antwoorde op die vrae wat gevra gaan

word. Skryf die antwoorde vir jouself in jou

aantekening / gebedsdagboek neer. In ons gebede

is dit presies die woorde wat ons moet gebruik

om die Here se Naam te verheerlik:

(1.) Wat word in hierdie twee Psalms oor God (en Sy regering)

bekendgemaak?  (2.) Wie moet almal van hierdie Godsregering bewus word?  (3.) Watter reaksie

op hierdie Godsopenbaring kom uit die Psalms na vore – waartoe word die aanhoorders (a.) die

gelowiges en (b.) die ongelowiges, opgeroep?

Oordink die volgende vrae:  

GEBEDSFOKUS  

Watter woorde uit hierdie Psalms sal jy gebruik om die Here vandag in jou gebed te

verheerlik? Tot watter reaksies (wat in die Psalms genoem word) gaan jy jouself in jou gebed

verbind? Bid om die krag van God se Gees om jou daarin te versterk.
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 GEBEDSFOKUS:

Watter woorde uit hierdie Psalms sal jy gebruik om die Here vandag in jou gebed te verheerlik? -

Tot watter reaksies (wat in die Psalms genoem word) 

 

gaan jy jouself in jou gebed verbind? Bid om

die krag van God se Gees om jou daarin te versterk.

Vrydag - Psalm 99 en 100

Lees die volgende twee Psalms met aandag deur en

vind antwoorde op die vrae wat gevra gaan word.

Skryf die antwoorde vir jouself in jou aantekening - /

gebedsdagboek neer. In ons gebede is dit presies die

woorde wat ons moet gebruik om die Here se Naam

te verheerlik:

 (1.) Wat word in hierdie twee Psalms oor God (en Sy regering)

bekendgemaak? (2.) Wie moet almal van hierdie Godsregering bewus word? (3.) Watter reaksie

op hierdie Godsopenbaring kom uit die Psalms na vore – waartoe word die aanhoorders (a.) die

gelowiges en (b.) die ongelowiges, opgeroep?

Oordink die volgende vra:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Aantekeninge:
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Maandag - 1 Kor 15:1-28

Wanneer gelowiges begin twyfel in die

opstanding

'n Dringende gesprek met gelowiges wat dalk

in die opstanding van Jesus Christus begin

twyfel en Satan se fopnuus wil glo. Wanneer iemand nie glo in Jesus se opstanding nie sal

daardie persoon ook nie die resultate van die opstanding aanvaar of die betekenis daarvan in sy

eie lewe uitleef nie. Die gelowiges moet baie ernstig daarop gewys word dat die opstanding van

Jesus Christus 'n historiese feit is. Daar is baie bewyse daarvoor. 

(2.) Wat sou gebeur as hulle nie aan hierdie evangelie vashou nie? Watter twee belangrike sake

word in vers 3-8 uitgewys? 

(3.) Hoekom word die woorde: 2x herhaal? Waarna verwys dit? 

(4.) Watter konkrete bewyse is daar in  vir Jesus se opstanding? 

(5.) Wat sou die hartseer implikasies wees as die opstanding nie waar sou wees nie? 

(6.) Som die woorde van vir jouself in een sin op. 

(7.) Wat het  met Jesus Christus se opstanding te make?  

(8.) Die opstanding is duidelik �� historiese werklikheid  en het groot implikasies vir

die lewe van �� gelowige. Som verse 20-23 in jou eie woorde op. 

(1.) Hoekom is dit nodig om die Korintiërs weer aan die evangelie te herinner? 

. 

Oordink die volgende vrae terwyl jy die Skrifgedeelte met aandag deurwerk:

(Verbind vers 1 en

vers 12 met mekaar)

‘volgens die Skrifte’  

verse 5-8

verse 13-18 

vers 19

(verse 3-8)
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(9.) Wat kan ons a�ei uit  oor die laaste dae waarin ons nou as gelowiges lewe? Wat is

Jesus besig om te doen en hoe gaan dit �inaal a�oop?

verse 24-28

GEBEDSFOKUS

Gee spesi�iek aandag aan die Heidelbergse Kategismus Sondag 47 (die Onse Vadergebed) se

eerste bede. Sondag: 47 - VRAAG EN ANTWOORD: 122

: Wat is die eerste bede?

 Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig,

roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en

waarheid so skitter.  Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig

dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word

Vraag

Antwoord:

3

Let baie mooi op: Daar moet niks met God se Naam gebeur nie – daar moet iets 

gebeur - sodat ek die eer aan God kan gee wat Hom toekom. Kyk na die woorde

van die HK. Ons lewe nou - nie om ons eie name groot te

maak nie, maar alleen / uitsluitlik om God te verheerlik. Die vraag kan nou met reg aan elkeen

van ons gevra word: 

 Dan sal die opdrag van

Matteus 28 en die nuwe perspektief op God (Onse Vader) my hele menswees beheers.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Toepassing:

'Laat U Naam geheilig word'. 

met en in die

gelowige se hart 

(vanuit Jesus Christus se opstanding) 

Is die opstanding van Jesus  Christus die groot lewenswerklikheid wat my 

hele lewe met nuwe inhoud en daarom met 'n nuwe getuienis  volmaak?
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Dinsdag - Hand 17: 16-34

Die opstanding van Jesus Christus is die

grond van God se dringende ultimatum

aan alle mense op aarde

Lees die Skrifgedeelte sorgvuldig deur en vind

antwoorde op die volgende vrae:  (1.) Hoekom

was Paulus verontwaardig toe hy al die beelde in Athene sien? (2.) Was hy maar net

verontwaardig of het hy iets ook daaraan gedoen?  .  (3.) Wat het

Paulus se  anders gemaak as die ander mense s��? .

Verduidelik die verskil in Paulus se getuienis vanuit   Dit is die kerngetuienis wat ons

as gelowiges ook vandag met mense moet deel. 

 (sien Romeine 1: 4; 13; 14; 16)

getuienis / standpunt / prediking (vers 18)

vers 23-29.

- Wat maak die God van die Bybel – die ware God? Maak seker dat jy dit vanuit hierdie

Skrifgedeelte aan ander kan verduidelik. 

Om bloot godsdienstig te wees is nie goed genoeg nie – die sondaarmens moet die ware God ken

en dien. 

Wat is die deurslaggewende getuienis in die geskiedenis van die gevalle mensdom waarvan alle

mense op aarde moet weet en op grond waarvan hulle almal �� besliste keuse moet maak / tot

bekering geroep word? . Alhoewel almal dit moet hoor gaan alle mense nie op

dieselfde manier reageer nie. Wat leer ons oor mense se reaksies in vers 32-34? Is die reaksies

wat hier genoem word ook nog vandag van toepassing? 

Vind antwoorde op die volgende vrae:

(vers 30-31)



Week 3

Page 26
Week 3

Jesus Christus het nie net met Sy dood ons

sondeskuld ten volle betaal nie 

 Hulle wat verlos is, staan ook

saam met Hom op 

 in �� nuwe lewe Dit is nie

iets wat eers eendag in die hemel gebeur nie 

maar is reeds �� lewenswerklikheid in hierdie gebroke en sondige aardse tyd. Dit is waarom die

Heilige Gees uitgestort is om die verlostes in hierdie nuwe lewe te begelei.

(ons noem dit

regverdigmaking).

(hulle deel ook in Sy

opstanding) (ons verwys na hierdie lewe as �� lewe van heiligmaking). 

(ons verwys na daardie lewe as die heerlikmaking),

Ons lewens moet ook nou van God se heerlikheid getuig. Paulus is verontwaardig dat mense nie

die ware God ken nie en sy verpligting nie skaam te wees vir die

evangelie nie aangesien dit 'n krag tot redding is vir elkeen wat glo. Is jy op dieselfde wyse

daarvan oortuig - en nie daarvoor skaam nie? Die opstanding van Jesus Christus is nie net bedoel

om my eie lewe te raak en te verander nie, maar om ook deur my getuienis ander mense se

lewens met die kragboodskap van die evangelie aan te raak. Die Gees sal - waar God dit wil laat

gebeur - ewige verandering bring. 

(Romeine 1: 4; 13; 14; 16) om 

GEBEDSFOKUS: 

Wat het jy vandag geleer wat jou (a.) dankbaar teenoor God maak; (b.) jou weereens laat besef hoe

afhanklik jy van Hom is en (c.) jou weereens oproep tot 'n lewe van getuienis teenoor alle mense

wat God nog nie ken nie? Maak dit deel van jou gebed. 

Woensdag - Romeine 6

Verloste mense   in �� nuwe lewe.‘staan op’
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GEBEDSFOKUS

(1.) Hoe is verloste mense nou dood vir die sonde? . 

(2.) Watter wonderbaarlike verandering maak  ook bekend? 

(3.) Hoe sal jy  se betekenis aan iemand anders verduidelik? 

(4.) Wat moet ons altyd volgens  onthou? 

(5.) Wat moet �� Christen volgens  nie toelaat nie? 

(6.) Hoe stel mense hulleself tot beskikking van die sonde? 

(7.) Hoe stel jy jouself as kind van God  tot beskikking van God / in

diens van God? 

(8.) Die kernvraag is: Watter invloed het die opstanding van Jesus Christus in jou daaglikse lewe

hier en nou op aarde?

Vind antwoorde op die volgende vrae: 

(vers 1-4)

vers 4

vers 5-10

vers 11

vers 12

(met elke deel van jou liggaam)

 (Lees gerus ook die res van Romeine 6)

 

 

Heidelbergse Kategismus: Sondag: 33 - VRAAG EN ANTWOORD: 90 

Vraag: Wat is die opstanding van die nuwe mens? 

Antwoord: Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil

van God in alle goeie werke te lewe .

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Aantekeninge:
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Die gelowige se een wens met

betrekking tot die opstanding

Om net godsdienstig te wees 

 is nie genoeg nie – inteendeel dit is baie

gevaarlik. Pasop vir 'n blote godsdienstigheid en tradisionalisme wat eintlik net oor jouself /

afkoms / lewenstatus / uiterlike dinge gaan.  Sulke  kan baie maklik groot

struikelblokke in die geloof word. 

(selfs die Joodse

godsdiens – Paulus  is hier in stryd met die

Jode)

bates / voordele

(1.) Waarop sou die apostel Paulus homself kon beroem? Is dit verkeerde dinge – moet �� mens

skaam wees vir wie jy is en waar jy vandaan kom? – hoe sou dit �� bate kon wees?

Hoekom is hierdie bate vir hom nou waardeloos en selfs verwerplik 

? (3.) Wat leer Paulus oor die vryspraak (regverdigmaking) wat hy ontvang het? 

(4.) Wat is sy enigste wens? Hy verwys na 4 dinge. (5.) In vers 10 en 11 verwys hy 2x na opstanding.

Hoe sou ons die twee verwysings van mekaar kan onderskei? (6.) Verduidelik die begrip

geestelike volwassenheid  aan die hand van die beeld van die atleet in �� wedloop

.  (7.) Wat is die duidelike onderskeid tussen die lewens van die Christus-navolgers en die

lewens van die vyande van die kruis (die konteks verwys na die Jode met wie hy in stryd is)? 

Waarmee is God  in ons

lewens besig ?

Dink na oor die antwoorde op die volgende vrae:

 (vers 3-6) .

(2.)  ('n baie kras woord in die

oorspronklike)

(vers 15)  (verse

12-14)

(verse

17-19). (8.)  (deur ons deelkry aan die opstanding van Jesus Christus)

(verse 20-21 en hoofstuk 4:1)

Donderdag - Fil 3: 1-21
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Waar kom geloofskrag vandaan?

Handelinge 4: 2 – Die opstanding en Petrus en Johannes se vervolging. 

Handelinge 10:41 – Die opstanding en Paulus se getuienis. 

Handelinge 24:21 – Die opstanding en Paulus se vervolging. 

Fil 2: 12-18 - Werk hard in die geloof, want dit is eintlik God wat in julle werk.

Verdere leeswerk: 

GEBEDSFOKUS

Gebruik alles wat jy geleer het ek bid in besonderhede daaroor. 

Ef 1: 15-2Vrydag -  3

Wat is die positiewe van die gemeente in Efese

waarvoor Paulus nie kan ophou om die Here te

dank nie? (vers 15).  - Wat is die een saak waarvoor Paulus vir die Efesiërs bid? (vers 17). Ontleed

vers 18, 19 en 20 om te verstaan wat hy wil hê moet vir hulle gebeur?  Wat het Jesus se

opstandingskrag met die gelowige se geloofskrag te doen? Hoe vat vers 23 die hele saak saam? -

Wat het jy uit hierdie verse geleer?

Samevatting en Vrydag-toespitsing:

 Gebruik die geleentheid om weer die twee weke se insigte te oordink en vir jouself

duidelikheid te kry oor wat jy alles geleer het en wil onthou. Voornemens – wat wil jy

doen? Bring hierdie voornemens ook afhanklik in gebed na die Here.
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WEEK 4 : Laat U koninkryk kom

 

Maandag - Openbaring 5

Die werklikheid van �� nuwe koninkryk – huil jy

of sing jy �� nuwe lied?

Nie meer die trane van �� gebroke bedeling sonder

Verlosser nie, maar die vreugde  van ��

Christusregering ter wille van die voltooiing

daarvan.

(nuwe lied)

Johannes sien in die regterhand van God die Vader op Sy hemelse troon, Sy raadsplan wat die

Meesterplan van Sy skepping volledig beskrywe. MAAR: Dit is geslote – sterk verseël (toegesluit)

met sewe seëls en daarom nog onbekend en onuitvoerbaar. Lees hierdie Skrifgedeelte

aandagtig deur en soek antwoorde op die volgende vrae: 

(1.) Wat is die hartseerboodskap van vers 3? Die geweldige  hartseer van ��

gebroke wêreld en mensdom wat vir ewig verlore is, word in vers 4 bekendgemaak. Die

hartverskeurende ellende van die sondeval. 

(2.) Wat was die boodskap van een van die ouderlinge? 

(3.) Waarna en na Wie verwys die woorde van vers 5 en 6? 

(4.) Hoekom kan Hy die raadsplan van God oopmaak en alles wat daarin geskrywe is in vervulling

laat gaan? 

(5.) Waarvan vertel die res van die hoofstuk?  

(6.) Probeer dit alles opsom en maak aantekeninge van alles wat gebeur en almal wat daarby

betrokke is.

(amper ontroosbare)

(vers 5) 

(vers 8-14).
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God se genadebeweging na die wêreld

en weer terug na die hemel

 Die hartverskeurende treur van �� verlore skepping en mensdom verander in 'n 

allesomvattende gejuig, wat begin by die verloste kerk en dan uitkring na die hele skepping. Dit

begin wanneer die opgestane Jesus Christus,  na Sy verlossingswerk op aarde en Sy hemelvaart,

by die troon van God, as nuwe Koning die gesag ontvang om die voltooiing van God se

genadeplan, te �inaliseer. Die het aangebreek. Die nuwe Koninkryk is nou �� realiteit

– en die hele wêreld moet dit nou weet.

Opsomming:

 ‘laaste dae’ 

GEBEDSFOKUS 

Is jou gebede net klaagliedere oor die ellende van die wêreld of  sluit dit ook lofsange oor die

werklikheid van 'n nuwe koninkryk in? 

Dinsdag: Filippense 2: 5-11

In hierdie baie bekende Skrifgedeelte sien

ons die genadige God se 

van die hemel na die aarde. (1.) Hoe en

hoekom was Jesus Christus se verlossingswerk �� . (2.) God se genade-

beweging ter wille van die sondaarmens het nie op aarde gestop nie. Hoe en hoekom is daar ��

 wat ook plaasgevind het met Jesus se hemelvaart? .  (3.) Wat moet

nou, na Jesus se hemelvaart en verhoging tot Koning, in die hele skepping gebeur? 

Lees gerus ook  om te sien hoe die gelowige se lewe nou, op grond van dit wat op

aarde en in die hemel gebeur het, prakties ingerig moet word.

‘genade-beweging’

‘vernedering’? (vers 6-8)

‘verhogingsproses’ (vers 9 – 11)

(vers 10-11).

verse 12-18
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GEBEDSFOKUS 

Hoe antwoord jy in gebed op God se genadepad in Jesus Christus wat jou lewe vir ewig verander

het? 

Woensdag - Joh 3: 1 – 21 

Net deur gaan �� mens

hierdie koninkryk in

 ‘wedergeboorte’ 

Die baie bekende vers 6 – wat vertel van God se

liefde vir die wêreld, is deel van hierdie

Skrifgedeelte. Lees noukeurig deur hierdie

Skrifgedeelte en beantwoord dan die vrae: 

(1.) Hoekom gaan Nikodemus  in die nag na Jesus? 

(2.) Waarvan verseker Jesus vir Nikodemus twee maal? 

(3.) Wat is die wedergeboorte? Maak seker dat jy presies weet wat dit is. Hoe werk die

wedergeboorte en Wie bewerk dit? 

(4.) Wat is die resultaat van die wedergeboorte en wat bewerk dit in �� mens se lewe? 

(5.) Kan �� mens weet dat jy wedergebore is? Hoe weet �� mens dit? 

 Selfs die geleerdes worstel met hierdie saak. Baie gelowiges het twyfel in hulle

harte hieroor. God se Woord is egter baie duidelik. Dit word ook bevestig in ons belydenis: Gaan

kyk gerus wat die daaroor leer. 

(�� leermeester vir die Jode)

(sien vers 3 en vers 5) 

Opsomming:

Heidelbergase Kategismus Sondag 3 
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Donderdag - Matt 16: 13-19 

�� Mening / standpunt of �� belydenis oor

Jesus Christus?

Baie mense het in Jesus se tyd �� sterk mening

of standpunt gehad oor Wie Jesus Christus nou

eintlik is.

(1.) Wat was al die wêreldse menings oor Jesus volgens die dissipels? 

(2.) Was hulle neerhalend in hulle menings of het hulle �� hoë siening oor Jesus gehad? 

(3.) Hoe verskil die dissipels se antwoord van die mense se menings ? 

(4.) Wat is die inhoud van hulle reaksie? Hoekom kan ons dit eerder �� belydenis noem? 

(5.) Wat sou die verskil wees tussen �� mening / standpunt en �� belydenis? 

(6.) Waar kom �� belydenis volgens Jesus Christus vandaan? 

(7.) Waarop bou Jesus Christus Sy kerk – ?

(8.) Wat is die verskil? - Is die koninkryk van God vir mense met sterk standpunte / menings of vir

diegene met �� spesi�ieke belydenis oor Jesus Christus? Hoekom sê jy so? 

(9.) Hoe sluit hierdie belydenis die koninkryk van die hemel oop en toe? 

(10.) Wat het dit die kerk en die koninkryk van die hemel met mekaar te make? 

(11.) Het Jesus Christus die sleutels van die hemelryk aan Petrus persoonlik gegee?

Lees die Skrifgedeelte en beantwoord dan die volgende vrae: 

(in die woorde van Petrus)

(vers 17) 

menings / standpunte of �� belydenis oor Jesus Christus

Gaan kyk gerus ook na Heidelbergse Kategismus Sondag 31: - waar meer oor die 'sleutels van die

hemelryk geleer word. 
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Vrydag: Lukas 4:25-33

Dissipelwees – navolging en lewe

in die koninkryk

GEBEDSFOKUS 

Dit is baie gevaarlik om die tweede bede van die Onse Vader te bid. God word nie ons Hemelse

Vader om nou na ons belange om te sien nie. Hy versorg ons wel, maar ons word Sy kinders om

nou Sy belang (Sy koninkryk) in hierdie wêreld in woord en daad bekend te stel.

Om �� dissipel te wees beteken nie dat

jy maar net deel is van �� skare wat

agter Jesus aanloop nie. Dissipelskap

beteken om �� ware navolger van Jesus

Christus te wees en dit vra selfverloëning. Wat beteken dit regtig? (1.) Wat het dissipelskap en die

koninkryk van God met mekaar te make? (2.) Lees ook  Wat word hier

verduidelik? Om werklik 'n dissipel  van Jesus Christus te wees het radikale

implikasies vir 'n gelowige se lewe. 'n Dissipel word 'n burger van 'n nuwe ryk - die hemelse ryk

wat in Jesus Christus nou 'n werklikheid in hierdie wêreld geword het. Dit is die rede waarom

Christene in hierdie wêreld genoem word. 

Matteus 10:32-39.

(leerling / navolger)

'vreemdelinge en bywoners' 

Vrydag inskerping:

Probeer om die verskillende gedeeltes wat ons hierdie week bestudeer het met mekaar te

verbind. Wat het hulle met mekaar te maak en wat moet ons hieruit leer met betrekking tot die

koninkryk van God?
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Week 5 - Die implikasies van die koms van God se koninkryk 

GEBEDSFOKUS 

Gebruik nou jou eie woorde en bid hierdie bede opreg.

Maandag - Matt 16: 24-28

HK Sondag 49 - Laat U koninkryk kom

Waaroor gaan die koninkryk van God ten

diepste?  Waar vat die nuwe

Koningsregering van Jesus Christus heel eerste

grond? Wat gebeur as hierdie Koningsregering

van Jesus Christus in my eie hart en lewe grondvat?   Op watter twee maniere raak

hierdie Christusregering die kerk en omskryf elkeen van die maniere? Is daar �� prioriteit tussen

die twee? Mag die een die ander uitsluit? Hoe moet dit dan gebeur? 

Eerste kring:

Tweede kring:

Derde kring: Waar word die

nuwe Christusregering ook sigbaar? Op watter manier gebeur dit? Is die kerk op enige manier

daarby betrokke? Hoekom word hier gesê ‘todat’ die volkomenheid kom en nie ‘sodat’ die

volkomenheid kom nie?

Regeer ons so deur U Woord en Gees dat ons hoe langer hoe meer ons aan U

onderwerp.  Bewaar en vermeer U kerk en laat dit groei.  Vernietig die

werke van die duiwel en elke mag wat teen U opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen U

Woord bedink word. die volkomenheid van U ryk kom. Daar sal U alles in almal wees.

Heidelbergse Kategismus Sondag 48 

Eerste kring: 

Tweede kring: Derde kring:

TOTDAT 
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Dinsdag - Matt 6: 25-34

Beywer julle  ...allereers

Kom ons wees maar eerlik. Ons lewe in

hierdie gebroke wêreld is maar elke dag vol

van eiebelang en aardse bekommernis. Wat

is dit wat volgens hierdie Skrifgedeelte ons

lewens oorheers? Wat gebeur as ons die hele dag met ons aardse bekommernis vol maak? Is dit

hoe �� Christen  moet lewe?  Hoekom wys die

Skrifgedeelte op al die voorbeelde uit die natuur? Wat is die belangrike geloofsfeit wat in 

en ook  herhaal word? Hoe �� mens jouself vir iets? Wat sou  regtig

beteken? Dink goed na oor die implikasies van hierdie opdrag.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 (burger van God se koninkryk) (sien vers 32).

vers 26

vers 32 ‘beywer’ vers 33

GEBEDSFOKUS

Evalueer jou gebedslewe deur te fokus op die plek wat die koms van God se koninkryk in jou eie

lewe; - die kerk se bediening; - die stryd teen die bose en die - voltooiing van die koms van die

koninkryk daarvan getuig. Hoe gaan jy konkreet daaraan uiting gee?
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Woensdag - Johannes 17

Jesus se gebed oor die bewaring en

vermeerdering van Sy kerk.

Hierdie is Jesus se laaste gebed voordat Hy

gevange geneem sou word. Lees hierdie gebed met aandag deur en let op die volgende: 

(1.) Wat sê Jesus alles oor Sy eie bedieningswerk? . 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(verse 1-8)

GEBEDSFOKUS

Hoedanig weerspieël ons eie gebedslewe en bevorder ons lewenswandel, die

bewaring van die kerk? Hoedanig weerspieël ons eie gebedslewe en bevorder ons

lewenswandel, die vermeerdering van die kerk? Hoedanig weerspieël ons gebedslewe en

bevorder ons lewenswandel die bede tot die eenheid van die kerk?

Inskerping: 

(2.) Wat bid Hy alles vir Sy verlostes? Hulle (a.) bewaring; (b.) hulle roepingsvervulling ; (c.)

die vermeerdering van die kerk ; (d.) die eenheid waarin die kerk moet lewe ;

en die (e.) verheerliking van die gelowiges . 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(17-19)

(18-20) (vers 21-23)

(vers 26)

(3.) Het hierdie sake ook �� prioriteitsplek in jou eie gebedslewe?
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Donderdag - 1 Pet 4:8-11

Vernietig die werke van die duiwel –

Hoe is die gelowige betrokke?

In ons belydenis word die tweede bede

onder andere verklaar as 'n gebed tot die

vernietiging van die werke van die bose. Dit

sal eendag in �inaliteit wel gebeur, maar

wat van ons lewe op aarde? Mag ons as Christene  wees teenoor die bose se

werke in hierdie wêreld? Moet ons maar  en dit probeer ignoreer? Hoekom word

die gelowiges opgeroep tot nugterheid? Wat beteken dit om wakker te wees? Wat is die realiteit

sedert die hemelvaart van Jesus Christus? . Waartoe word die

gelowiges opgeroep? . Moet die gelowiges ook voorbereid / selfs bereid wees om lyding te

ervaar? 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

'verdraagsaam'

'anderpad kyk'

(sien ook Openbaring 12: 13-17)

(vers 9)

(sien ook Efesërs 6: 10-20). Wanneer gaan die gelowige begin om 'lyding' te ervaar? 

GEBEDSFOKUS

Watter plek het gebed binne die stryd teen die bose?  In watter mate word

die realiteit van die stryd teen die bose ook duidelik hoorbaar in jou persoonlike gebedslewe?

Het jy enige voornemens in hierdie verband? Spreek hierdie voornemens in jou gebede teenoor

God uit. Net Hy kan jou die krag gee om dit uit te voer. 

 (sien Efesiërs 6: 10-20).
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Totdat – wanneer kom die einde? 

Die hartseer agtergrond van hierdie

Skrifgedeelte is die feit dat Jesus Christus,

na Sy twisgesprekke met die Fariseërs en

Skrifgeleerdes, die Tempel in Jerusalem

vir die laaste keer verlaat het. Hy het hulle

selfs ' genoem. Die Jode het aangegaan met al hulle

godsdienstige bedrywigheid, maar hulle het die Messias gemis. Hoe hartseer is dit? Die Tempel

in Jerusalem sou in 70 na Christus heeltemal vernietig word. Hier is �� draaipunt in die wêreld se

geskiedenis besig om te gebeur en die dissipels kom dit agter. Die  wat met Pinkster

sou aanbreek, sou moeilike tye wees.  . Waarvoor moet Jesus se

navolgers voorbereid wees? Maak �� lysie van alles wat in hierdie Skrifgedeelte genoem

word. Hoekom is volharding vir die gelowiges nodig? . Wanneer kom die einde

dan eintlik? . Let mooi op: Die wêreld en wat in die wêreld gebeur bepaal nie die einde

nie. Die voltooiing van die kerk se getuienistaak bring die einde. Wanneer die laaste skapie in die

kraal inkom, maak die herder die hek toe. Vergewis jouself net weer van Jesus Christus se belofte

in Matteus 28:20.

addergeslag’ (kinders van Satan - Matt 23:33) 

‘laaste dae’

(lees gerus ook 2 Timotheus 3)

(sien ook Jakobus 1)

 (vers 14)

 Probeer om die verskillende gedeeltes wat ons hierdie week bestudeer het

met mekaar te verbind. Wat het hulle met mekaar te maak en wat moet ons hieruit leer met

betrekking tot die koninkryk van God.

Vrydag inskerping:

GEBEDSFOKUS

Vrydag - Matt 24: 1-14
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Maandag: Psalm 67

Lees hierdie Skrifgedeelte met aandag deur

en vind antwoorde op die volgende vrae:

WEEK 6: Ons bediening ... eie wil of God se wil?

 

 

BESINNING:  Wat moet die fokus van ons kerklike / gemeentelike bediening wees? Jesus se opdrag in

Matteus 28 is 'GAAN'. Die opdrag is - na alle nasies toe! En dan? Dan moet Jesus se navolgers (dissipels) ook

van al hierdie mense uit die nasies, dissipels maak.  Deur die doop word hulle deel van die

geloofsgemeenskap (gemeente) en dan word hulle geleer om alles te onderhou wat Jesus Sy dissipels beveel

het. Is dit waarmee God se kerk / gemeente in hierdie laaste dae besig is?

................................................................................................

(1.) Wat is die digter se gebedsversoek

namens die volk? (vers 2). ........................................

(2.) Let op die  voor vers 3. Wat is die rede vir sy gebedsversoek in vers 2? .........................................

...................................................................................................................................................................................................................(3.)

Verduidelik die gedagtegang wat hier na vore kom. Wat is die digter se wens vir die volke (verse

4-6)? .........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................(4.) Vers 7

en 8a verwys weer na die digter en sy volk. Wat word hier bekendgemaak? ............................

...................................................................................................................................................................................................................(5.) Wat

leer ons uit vers 8b?   

 ‘sodat’

Wanneer die Here ons seën moet ons �� seën vir ander wees. (sien ook

Genesis 12:2). ............................................................................................................................................................................
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Jesus se intog in Jerusalem het alles vir die

Joodse godsdiens verander. Hy het onder

andere die Tempel gereinig, maar ook baie

skerp gepreek teen die verval van die Joodse

godsdiens. Hy het ook later die Fariseërs en

die Skrifgeleerdes baie ernstig aangespreek.

Uiteindelik het Hy die Tempel vir goed verlaat. Lees Jesaja 56:7b.

Verkeerde besigwees ?

Dinsdag - Matt 21: 12-22

(1.) Hoekom het die Here die Tempel gereinig? ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................(2.)

Hoedanig het die Joodse godsdiens  in plaas van �� diens aan God geword? Het die

Joodse volk en kerkleiers enigsins in die ballingskap geleer? ................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................(3.) Wat is

die verskil tussen 'n  en  godsdiens? 

..................................................................................................................................................................................................................(4.) Oordink

die stelling: Om besig te wees met die dinge van God is nie noodwendig dieselfde as dat die God

van die dinge met jou besig is nie. ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

(5.) Watter perspektief gee  op God se wil vir die Tempel? Die woorde: 

 word nie in Matteus genoem nie. ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Beantwoord die volgende vrae:

�� selfdiens

'God is aan ons kant' 'Ons is in God se diens'

Jesaja 56:7b 'huis van gebed

vir alle nasies'
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Woensdag - Die boek Jona

God se hart reeds in die OT ontbloot

Verduidelik die volgende stelling: Die boek Jona

gaan oor God – nie oor Jona nie. Daar is 'n

duidelike rede waarom die boek Jona deel van

die Ou Testament is. God is in genade gefokus

op die nasies - en Hy gebruik die volk Israel om

na die nasies uit te reik. Wat was die volk Israel se gesindheid teenoor die nasies? Dit is presies

wat vir ons duidelik word in die boek Jona.  Hierdie is baie bekende geskiedenis. Lees die boek

Jona met aandag deur en beantwoord dan die volgende vrae:

(1.) Wat leer ons in die boek Jona oor God? 

(2.) Watter optrede van Jona wys sy ongehoorsaamheid?

(3.) Watter optrede van Jona wys sy ongeërgdheid? 

(4.) Watter optrede van Jona wys sy selfsugtigheid?

(5.) God sal sorg dat Sy wil uitgevoer word – al is Sy dienskneg ongehoorsaam, onwillig en

selfgerig en al moet God op 'n bonatuurlike manier dit laat gebeur? Hoe gebeur dit? 

(6.) Motiveer jou antwoord: Sou die volgende stelling waar wees van die boodskap van die boek

Jona? God wil dat Sy volk Sy hart vir verlorenes met Hom sal deel?

(7.) Wat dink jy sou die teken van Jona  beteken?(Matteus 16:4)

GEBEDSFOKUS

In die lig van God se hart vir verlorenes - en Sy opdrag om Sy hart te deel - Kom ons bely opreg

ons eie ongehoorsaamheid, ongeërgheid en selfsugtigheid. 
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Hierdie gelykenisse eggo dieselfde boodskap

wat ons in die Ou Testament in die boek Jona

geleer het. Die fokus is eerstens op die

Fariseërs en die Skrifgeleerdes en sluit dan af met die oudste seun se negatiewe gesindheid. Die

hart van die Skrifgedeelte is die boodskap van die genadige Vader wat gefokus is op

. Dit is die boodskap vanaf Genesis 3:9 en dwarsdeur die hele Ou Testament. Die

genadige Hemelse Vader wat op verlorenes fokus. Lees die hele Skrifgedeelte deur en vind

antwoorde op die volgende vrae:

'verlorenheid'

(1.) Op wie was Jesus  gefokus? . Onthou ook Johannes 3:16. 

(2.) Op wie is die  gefokus?  

(3.) Wat is die hartseer kontras tussen verse 1 en 2?

(4.) Is die oudste broer in hierdie Skrifgedeelte dalk ook �� sinspeling op die Fariseërs en

Skrifgeleerdes? 

(5.) Watter lig bied 1 Timotheus 2: 3 op hierdie vraagstuk? 

(6.) Wat het dit met ons as Christene vandag te make?

‘gewoonlik’ (vers 1)

‘hemel’ (vers 7 en 10; sien ook Romeine 8: 19).

(7.) Wat spreek jou vanuit hierdie Skrifgedeelte aan?

Dankbaarheid vir die wyse waarop God ons eie verlorenheid aangespreek het. Berou oor die

wyse waarop ons nie God se hart vir al die verlorenes rondom ons deel nie. 

GEBEDSFOKUS

Onthou: Uitverkore

'verlorenes' is inderwaarheid broers en suster wat nog net die pad huistoe moet vind. 

Donderdag - Lukas 15

Om nie God se hart / wil te deel nie.
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Vrydag - Jesaja 49

Lig vir die nasies

God het reeds in die Ou Testament deur Sy

profeet Jesaja Sy wil vir die volk Israel

bekendgemaak. Hierdie Skrifgedeelte is

'n kosbare getuienis oor God se genade vir

die hele mensdom. Maak tyd om hierdie

Skrifgedeelte met aandag  deur te werk. Vind antwoorde op die volgende vrae:(en aantekeninge)

(1.) Toe wie word hier geroep? 

(2.) Wie is dit wat hierdie woorde uitspreek? ? 

(3.) Hoekom is die spreker teleurgesteld en watter boodskap maak hy nou bekend? 

(4.) Wat moet ons uit  leer? Oor wie handel dit?

(5.) Dink na oor die betekenis van ? Waarop sou dit wys?

(vers 1)

 (verse 1-3)

(verse 4-7)

verse 8-12

verse 13-19

(6.) Wat moet ons uit   leer? Oor wie handel dit?verse 20-26

God is in Sy genade gefokus op alle nasies . God praat wel met Sy volk

Israel, maar Hy praat ook met hulle oor die ander nasies. Dink goed na: Wat kan ons vandag uit

hierdie Skrifgedeelte vir ons eie kerklike bediening leer?

(nie net die volk Israel nie)

Praat eers met God oor ander mense, voordat jy met ander mense oor God praat. Hoe

gaan ons sorg dra dat ons gebede verruim word om die fokus van God se genade te omvat? 

GEBEDSFOKUS

(in gebed) 
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WEEK 7

Nog 'n keer die profeet Jesaja. Maak tyd

om hierdie Skrifgedeelte met aandag

(en aantekeninge) deur te werk. Gebruik

die volgende riglyne om die ryke

betekenis van hierdie Skrifgedeelte te

ontleed:

(1.) God se heilige verhewenheid en die sondaarmens se geestelike wispelturigheid  Die

onbekeerlikheid geld nie net vir die heidene nie. Ons lees van baie godsdienstigheid wat net 'n

masker is en probeer om verdorwe harte en lewens weg te steek. 

(2.) God se besluit om iets daaraan te doen en die mens se onbekeerlikheid  

(3.) Die Here het weer in genade geroep na die wat wil hoor 

(4.) Hy kondig Sy oordeel aan  maar hierdie oordeelstyd gaan �� nuwe tyd 

 laat aanbreek  Deur die pyn van die nuwe geboorte kom nuwe lewe vir

Jerusalem  

(5.) Daar is �� toestroming van die nasies na Jerusalem  

(6.) Hierdie is 'n

Let op die volgende: 

(v 1-3).

(vers 4).

(vers 5).

(verse 5-6), (nuwe

geboorte) (vers 7-9).

(die res van die Skrifgedeelte beskrywe die oordeel en genade).

(let op waarvandaan hulle almal kom).

 ‘laaste dae’ - profesie. Kan jy die Nuwe-Testamentiese vervulling reeds sien?

Mag ons gebede ook die worsteling van 'n nuwe geboortetyd reg vertolk. 

GEBEDSFOKUS

Maandag - Jesaja 66

Voorberei tussentyd
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Ons het reeds oorsigtelik aan hierdie Psalm

aandag gegee. Kom ons gaan so 'n bietjie

dieper in die Psalm in. Lees die Psalm

sorgvuldig deur en let op die volgende: 

(1.) Die hele skepping word opgeroep om die Here met �� nuwe lied te verheerlik  Sing,

sing, sing, prys en verkondig - dit is 'n baie sterk oproep.

(2.) �� Nuwe lo�ied - wat die ou waarhede van God se genade besing. 

(3.) �� Nuwe lo�ied wat die afgode van die wêreld as sonder enige betekenis afwys.  Die mens het

soveel dinge waarop hy sy vertroue stel, maar dit is alles nutteloos. Hierdie nuwe lied met ou

waarhede is 'n getuienis daartoe. 

(4.) Waar begin hierdie nuwe lo�ied? �� Nuwe lo�ied wat eers by God se kinders begin, maar

uiteindelik alle mense en selfs die hele skepping moet insluit. 

(vers 1).

(5.) Hierdie nuwe lo�ied moet aankondig dat God weer op pad is. Dit is 'n koninkrykslied wat die

�inale koms van die Koning bekendmaak.

BOODSKAP: 

Sing tot eer van God, sodat almal en alles saam met jou God kan verheerlik.

Bid dat God ons die krag gee om die ou geloofswaarhede op 'n nuwe manier te vertolk sodat ons

die hele wêreld kan oproep om saam met ons vir die �inale koms van die Koning voor te berei.  

GEBEDSFOKUS

Dinsdag - Psalm 96

'n Fokus op die hele wêreld
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Jesus Christus se opdrag in Matteus 28 is baie

duidelik. Sy kerk van die laaste dae - toegerus

deur die Heilige Gees - moet GAAN en

dissipels van alle nasies maak. Hulle is self gestuurde dissipels wat nou ander dissipels moet

maak. Hoe gebeur dit? Deur die mense uit alle nasies te doop

 Verder moet die nuwe dissipels 

 geleer word om alles te onderhou wat

Jesus Christus beveel het. Dit is waaroor die kerklike bediening van die laaste dae handel. Dit is

waarvoor gelowiges in die Onse Vader bid:  Kom ons kyk hierna in die

verklaring van die Heidelbergse Kategismus: 

 (teken van die afwassing van

sondes en inlywing in die liggaam van Jesus Christus). (soos

diegene wat reeds deel is van die kerk van Jesus Christus)

Laat U wil geskied.

 Wat is die derde bede?   

Sondag: 49 - VRAAG EN ANTWOORD: 124  

Vraag:

Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is: Gee dat ons en alle

mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam

te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos die

engele in die hemel.

Antwoord: 

'n Gevaarlike bede - om ons eie wil prys te gee en te aanvaar dat God se wil 

 die beste vir ons sal wees. Bid jy hierdie bede altyd met vrymoedigheid

of soms met huiwering? 

GEBEDSFOKUS

(wat ons die meeste

van die tyd nie begryp nie)

Woensdag - HK Sondag 49

Vanuit Matt 28 verstaan
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Nie net ons kerklike agendas nie - ook ons persoonlike gebede moet meer gefokus word op God

se wil vir Sy kerk / gemeente. Die ampsdraers is nie  wat lidmate gelukkig moet hou

waar hulle wil wees nie. Die ampsdraers moet wees wat lidmate bedien om

God se wil diensbaar uit te leef. 

GEBEDSFOKUS

KELNERS

GEESTELIKE LEIERS 

Donderdag - Ef 4: 1-16

Intensiewe en ekstensiewe opbou. 

 – tot opbou van die liggaam.

Gawes

aan elkeen

Hierdie Skrifgedeelte is aan ons baie bekend.

Lees dit weer sorgvuldig deur en let op die volgende:

(1.) Ons lewenswandel  moet ons roeping sigbaar maak 

(2.) Die gelowiges word opgeroep tot 'n lewe wat die eenheid van die kerk bevorder 

(3.) Daar is baie klem op die eenheid. Waaruit spruit hierdie eenheid? 

(4.) Daar is egter ook verskeidenheid binne die eenheid  Waarop sou die  dui? Kyk

ook na die volgende Skrifgedeeltes: 1 Kor 12: 7; Romeine 12: 6. 

(5.) Wat is die taak van die ampsdraers met betrekking tot die eenheid en verskeidenheid? .

(6.) Wat is die uiteindelike doel met hierdie toerusting tot diensbaarheid? 

(7.) Wat gebeur daar waar nie goeie toerusting gegee word nie?  

(8.) Wat is die verband tussen die en die 

 van die kerk / plaaslike gemeente? 

(elke dag) (vers 1). 

(verse 2-3).

(verse 4-6).

(vers 7). 'elkeen'

(v 12)

(vers 16).

(vers 14).

'intensiewe opbou' (na binne) 'ekstensiewe opbou' (na

buite)

(9.) Stem jy saam met die volgende stelling: Die kerklike bediening van 'n gemeente is nie in die

eerste plek gefokus op die vervulling van lidmate se individuele behoeftes nie, maar die

uitlewing van elke lidmaat se Goddelike taak waarvoor die lidmaat baie doelgerig toegerus word.
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Vrydag

Soos die engele ... in die hemel?

In ons belydenis  is daar 'n

verwysing na die dienswerk van die engele

in die hemel. Die Bybel maak egter nie baie

oor hulle werksaamheid bekend nie. Ons weet wel dat Satan 'n gevalle engel is en dat hy in sy

opstand teen God 'n groot aantal engele saam met hom tot 'n val gebring het 

Dit was die eerste sondeval wat in die hemel plaasgevind het en daartoe gelei het dat die

sondeval op aarde ook plaasgevind het. Satan en sy magte is nou besig met 'n stryd op aarde

aangesien hy en sy opstandelinge uit die hemel neergewerp is 

(HK Sondag 49)

(sien Openbaring

12:4). 

(sien weer Openbaring 12: 7-

9). Dit is die stryd waarteen Efesiërs 6 ons waarsku. Kom ons fokus egter op die engele in die

hemel. Hulle is God se diensknegte wat ter wille van God se wil in die hemel en op aarde besig is

om God te dien in lof en aanbidding. Hulle is 100% gefokus op die uitvoering van God se wil en

dien, volgens ons belydenis, in hulle dienswerk tot 'n voorbeeld vir God se kinders op aarde.

Kom ons fokus net op enkele verse wat iets van hulle dienswerk deurgee:

(1.) In die Ou Testament word telkemale na engele se dienswerk verwys.

(2.) Hulle was teenwoordig met die aankondiging van Jesus Christus se geboorte op aarde.

(3.) Kan jy aan nog geleenthede dink waar engele optree in die Nuwe Testament? 

(4.) Lees Lukas 15: 7 en 10 asook Romeine 8: 19. Wat kan ons uit hierdie verse a�ei oor die engele

se belangstelling in en betrokkenheid by die sigbaarmaking van die wil van God, met betrekking

tot die verlorenes wat tot geloof kom?

 - Deel ons die hemelse verwagting en vreugde oor die bekering van sondaars? GEBEDSFOKUS
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Hoe lewe 'n Christen wat opgewek is in 'n nuwe lewe en ingegaan het in 'n nuwe koninkryk,

maar nog elke dag bewus is van die gebroke wêreld wat rondom hom bestaan? Die Bybel verwys

in die Ou Testament na Israel se woestynreis op pad na die Beloofde Land Kanaan. God het Sy

volk gedurende hierdie woestynreis daagliks versorg. In Openbaring 12 word daar na die 

tyd van die kerk van Jesus Christus ook verwys as 'n 

Die beeld van 'n pelgrim op reis na 'n eindbestemming is daarom ook vir die Christen vandag 'n

baie toepaslike beeld. 

'laaste

dae' van die  'woestyntyd' (Openbaring 12: 14).

Maandag - Jesaja 43: 1-13

Op die naam geroep - Ek is by jou ...

Hierdie Ou-Testamentiese Skrifgedeelte bied

groot troos vir God se kinders wat moeilike tye

beleef. Dit probeer nie die moeilike tye op een

of ander manier wegpraat of ignoreer nie,

maar hanteer dit as 'n werklikheid. Lees

hierdie Skrifgedeelte met aandag deur en beantwoord dan die volgende vrae: 

(1.) Hoekom verwys die Here na altwee die name - Jakob en Israel? . Dit is mos dieselfde

persoon. Wat sou die rede wees?

(2.) Watter groot troos hou die woorde van vers 1 in? 

(3.) Word die beproewing weggeneem, of die kind van God daardeur geneem? Wat is die verskil?

(4.) Wat beteken dit dat God 'n losprys vir ons betaal het?

(5.) Sien jy ook hier die in hierdie Skrifgedeelte? 

(vers 1)

'universele' (fokus op die hele mensdom) 

WEEK 8
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 God se Verbondsvolk word nie in  nie. Hulle getuienispad is 'n pad wat deur 

 gaan en ook moet trotseer, maar God , wat Homself aan

hierdie volk , gee 'n kosbare belofte dat Hy die hele pad by hulle sal

bly en vir hulle sal sorg.

'watte toegedraai'

'diep waters' 'vure van beproewing'  

(met 'n losprys verbind het)

Daar is soveel kosbare perspektiewe in hierdie Skrifgedeelte waarop ons baie beslis in ons

gebede kan antwoord. Waarvoor kan ons dankie sê? Wat kan ons as 'n belofte van God omhels?

Waarvoor kan ons Hom verheerlik? Skryf dit neer / plak dit op jou spieël in die badkamer -

herinner jouself daagliks hieraan. 

GEBEDSFOKUS

 

Wat is die vierde bede?   

Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is,

sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is, en (2) dat al ons sorge en

arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie. (3) Gee daarom dat ons ons vertroue

van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS Sondag 50

Sondag: 50 - Vraag en Antwoord: 125  

Vraag:

Antwoord: 

-Psalm 23:4  'Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U

hande is ek veilig.'

(6.) Wat is opmerklik van vers 10 en vers 12b?
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Dink opnuut oor die nuwe koninkryk

wat God reeds in Jesus Christus weer

opgerig het. Hierdie koninkryk is reeds

'n werklikheid alhoewel dit nog nie ten

volle ontvou en prakties sigbaar

geword het nie. Lees gerus ook vanaf Matteus 5   dit wat as

agtergrond vir hierdie bekende Skrifgedeelte geleer word. As gelowiges lewe ons elke dag in die

spanningsveld tussen 'n gebroke aardse werklikheid en die sekerheid van die nuwe koninkryk

wat besig is om te kom 

(dit word die bergpredikasie genoem)

(ons ervaar hierdie sekerheid in die geloof wat die Heilige Gees in ons

harte werk). Soos 'n swanger vrou wat reeds die geboortepyne ervaar van 'n nuwe geboorte wat

binnekort 'n volle werklikheid sal wees.

(1.) Hoekom begin Matteus 6:25 met 'n ? Wat lei jy daaruit af?

(2.) Watter sigbare werklikhede maak ons as gelowiges ook bekommerd? Hoekom gebeur dit?

(3.) Lees vers 26b en vers 32b. Wat is die onsigbare - geloofswerklikheid waaraan ons moet

vashou? Hoekom en hoe maak dit 'n verskil in 'n gelowige se lewe?

(4.) Waaroor is ongelowiges begaan? Gelowiges se lewens moet mos van hulle lewens verskil.

'daarom'

(5.) Hoe gaan 'n - lewe prakties lyk?'beywer vir die koninkryk'

Hoe sou 'n Christen se gebedslewe 'n  na 'n  - verandering kan

ondergaan? Is dit nie tyd dat ons juis hieraan aandag gee in ons gebedsverhouding met God nie? 

GEBEDSFOKUS

'bekommer oor' 'beywer vir'

Dinsdag - Matt 6:25-34

Binne God se nuwe koninkryk



Week 8 

Bladsy 53
Week 8

Hierdie Skrifgedeelte begin met 'n vermaning

aan twee van die apostel Paulus se

medewerkers wat skynbaar nie vrede met

mekaar gehad het nie. Binne 'n gebroke wêreld kan gelowiges wat in dieselfde gemeente werk

ook soms met mekaar twis. Al die wêreldse bekommernis maak dat ons dan eerder

spreekwoordelik  eerder as om 'in mekaar se hare is' 'mekaar se voete te was'. Lees hierdie

Skrifgedeelte deur en beantwoord dan die vrae:

(1.) Wat leer verse 2-3 ons van gelowiges wat mekaar moet bystaan? Wat sou dit hier beteken? 

(2.) Hoekom is dit nodig om 2X dieselfde te sê in vers 4? Wat beteken dit om bly te wees in die

Here? Wat moet ons alles bly maak in ons verhouding met God? 

(3.) Hoekom sou Paulus die woorde van vers 5 ook bybring?

(4.) Wat is die verskil tussen  en -wees? Hoekom is dit belangrik om

hierdie onderskeid te ken? Let op die woordjie: . Wat sê dit vir jou? 

(5.) Wat word by die woordjie  ingesluit? Wat moet ons in gebed na God bring?

(6.) Kyk na die verskillende woorde vir ons gebede? Hoekom soveel woorde vir een saak noem? 

(7.) Wat gee God vir diegene wat 'alles' in gebed na Hom bring?  Hoekom is dit so kosbaar

om dit van God te ontvang? 

(8.) Moet 'n gelowige die hele tyd fokus op alles wat verkeerd en sleg is? 

sorgsaam wees besorg

'niks'

'alles' 'alles' 

(vers 7).

(vers 8). 

(9.) Paulus het ten spyte van 'n baie moeilike bediening ware  gehad? Kyk na vers 9 - kan jy

dit ook uit hierdie vers a�ei?

'vrede'

   GEBEDSFOKUS Is die God van vrede ook by jou? Dink goed na oor jou ... alles en ... niks.

Woensdag - Filip 4: 2-9

Niks ... en  ... en die vrede van Godalles
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Die gelowiges van Jakobus se tyd het

vierkantig binne 'n heidense wêreld gelewe

en was op 'n manier maar deel van 'n hele

heidense wêreld met al sy gedagtes en gewoontes. Dit is baie maklik om dan maar net soos die

wêreld te dink en te praat. In hierdie paar verse word so 'n ontbloot en

aangespreek. Gelowiges moet nie op hierdie manier grootpraat nie. Sulke grootpraat is sonde.

wêreldse grootpratery 

(1.) Stem jy saam dat die meeste mense dink dat hulle lewe in hulle eie hande is? 

(2.) Wat sê hierdie Skrifgedeelte oor die verganklikheid van die mens? 

(3.) Hoekom moet die mens die Here se wil vir sy lewe elke dag in ag neem? 

(4.) Is lewe sonder God moontlik? Wat het God aan die begin vir Adam en Eva gesê? 

(5.) Hoekom is  - soos verduidelik in hierdie Skrifgedeelte - ook sonde? 

(6.) Wat gebeur as 'n gelowige bid: ? 

(vers 13)

(vers 14)

(vers 15)

(Gen 2:17b)

'grootpratery'

'Laat U wil geskied' (Sondag 49 Heidelbergse Kategismus).

Blaai gerus terug na 'n vorige gedeelte waar ons Sondag 49 reeds bespreek het.

Alle mense het hulle eie lewensplanne en drome. Vir baie beteken godsdiens dan dat jy die Here

op een of ander manier deel moet maak van jou eie lewe en lewensplanne. Gebed sou dan wees

om God in jou eie plan in te bid. Dit is verkeerd. Dan wil jy God in jou diens hê - 

Godsdiens is om  bewus te word van God se plan vir jou lewe. Gebed is dan om

te erken dat jy God se plan vir jou eie lewe aanvaar en daarmee al jou eie planne, begeertes en

drome laat vaar. Hoe lyk gebede waarin God se wil onvoorwaardelik erken en aanvaar word? 

GEBEDSFOKUS

dit is afgodery.

(weer genadiglik)

Donderdag - Jak 4: 13-17

Grootpraat is sonde
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Riglyne vir die nuwe lewe

Gaan hierdie Skrifgedeelte met aandag 

 deur. Dit is 'n lang gedeelte en gee

praktiese riglyne vir die nuwe lewe wat God se kinders in

Jesus Christus reeds ingegaan het. Hierdie riglyne geld nie net vir eendag in die hemel nie, maar

moet nou alreeds prakties deel wees van elke Christen se lewe op aarde. Diegene wat deelgekry

het aan die opstanding van Jesus Christus se lewens verander in elke opsig.

(en

aantekeninge)

(1.) Watter ernstige beroep word in die Naam van die Here op gelowiges gedoen? 

(2.) Hoe lewe die heidene en hoekom lewe hulle so? 

(3.) Die oproep word herhaal - hoe breek 'n mens met 'n ou lewenswyse? 

(4.) Hoe word hierdie nuwe lewe  in die lewe van die gelowige? 

(5.) En as dit nie gebeur nie? Hoe  'n gelowige die Heilige Gees? 

(6.) Maak vir jouself 'n opsomming van 

(vers 17)

(vers 18-19)

(verse 22-24)

'prakties' (verse 25-29)

'bedroef' (vers 30)

4:31-5:20.

(7.) Hoe raak hierdie nuwe lewe ons verhoudings? (5:21-6:9)

Hierdie Skrifgedeelte het soveel sake wat ook in ons gebede aangespreek moet word. Ons moet

bely wat ons verkeerd doen. Ons kan die Here dank vir Sy genade ontvang. Ons moet bid vir krag

om te doen wat Hy van ons vra. Onthou om in besonderhede vir die Here te bid. Raak spesi�iek en

noem sake by die naam. 

GEBEDSFOKUS

Vrydag - Ef 4: 17- 6:9
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WEEK 9               Vergewe en vergewensgesind, maar in stryd gewikkel

Hierdie Skrifgedeelte herinner sterk aan die

gedeelte waarmee ons verlede week afgesluit het.

Dit wys weereens op die nuwe lewe waaraan

gelowiges deur die opstanding van Jesus Christus

reeds deel gekry het. Gaan ook hierdie Skrifgedeelte met aandag (en aantekeninge deur). Let

veral op die woorde in hoofstuk 3:13. Dit sluit aan by die Onse Vader-gebed se bede: 'Vergeef ons

ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons gesondig het'. 

(1.) Watter belangrike opdrag hou die opstanding van Jesus Christus vir ons in?

(2.) Wat moet positief  en negatief  gebeur? Wat beteken dit prakties? 

(3.) Som ook verse 5-17 vir jouself op.

(4.) Hoe pas vers 13 hierby in? Dink ook aan die bede van die Onse Vader. 

 (vers 1)

(vers 2) (vers 5)

(5.) Kyk gerus ook na die riglyne vir al ons verhoudings. (verse 3:18-4:1)

 Wat is die vyfde bede?   

 Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: Reken ons,

arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed

van Christus, nie toe nie. Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind: dat

ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe.

Heidelbergse Kategismus Sondag: 51

Vraag:

Antwoord:

Maandag - Kol 3: 1-17

Nogeens - die nuwe lewe
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Hierdie is 'n baie bekende Skrifgedeelte.

Vandag gaan ons dit in verband bring met dit

wat die Onse Vader-gebed ons leer met

betrekking tot ons gebede in die stryd teen

die bose en sy aanslae. Die bede is: 'Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose'. 

 Wat is die sesde bede?   

 En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Dit is: Ons is in onsself

so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie.  Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, 

die wêreld en ons eie sondige natuur,  nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag

van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in

hierdie geestelik stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal.

Heidelbergse Kategismus Sondag 52

Vraag:

Antwoord:

Ontleed die antwoord van Sondag 52. Bring dit in verband met die oproep van Ef 6 om die

wapenrusting van die geloof te dra. Wat is die plek van gebed binne die stryd teen die bose

volgens Ef 6: 18. 

GEBEDSFOKUS

Dinsdag - Ef 6: 1-20

Toegerus vir 'n stryd 

(1.) Hoe gaan jy op hierdie Skrifgedeelte in jou gebed antwoord?

(2.) Lees asb ook . Watter gebedsriglyne word uit hierdie paar verse vir ons

deurgegee? 

GEBEDSFOKUS

Kolossense 4: 2-4
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Lees gerus ook vooraf: . Let op die gedeeltes

wat spreek van die moeilike tye wat vir die gelowige

voorlê. Wat dink jy is die betekenis van hoofstuk 4:17?

God is besig om . Hy besig om Sy eie huis in orde te kry - 'n skeidingstyd

breek binne die kerk van Jesus Christus aan. Dit is die rede waarom die oproep van hoofstuk 5:8-

11 so dringend aandag moet kry in elke gelowige se lewe.

1 Petrus 4

'voor Sy eie deur te vee'

(1.) Waartoe word die gelowiges opgeroep?  Wat beteken dit en hoe doen mens dit?

(2.) Wat word oor die bose se aanslag bekendgemaak? Lees ook 

(3.) Moet ons verbaas wees oor Christene wat wêreldwyd vervolg word? 

(4.) Moet Christene gereedmaak en gereedwees vir hierdie tye van vervolging? 

(5.) Lees asb ook  Wat lei jy hieruit af?

(6.) Is die Christene  aan die bose? Lees ook 

(7.) Wat is die belofte wat hier in  tot ons moet spreek?

(vers 8)

Openbaring 12:12b.

(vers 9 en 4:12)

(vers 10 en 4:12-13)

2 Timotheus 3: 12.

'uitgelewer' Hebreërs 11: 32-40.

 1 Petrus 5:10

Gaan kyk asb weer na die boodskap van die Heidelbergse Kategismus Sondag 52. Ons gebede

moet die werklikheid van die bose se aanslag, maar ook die troos van God se belofte van

beskerming weerspieël. Dit kan alleen gebeur wanneer ons voortdurend pleit om die krag, wat

die Heilige Gees alleen aan ons kan gee. Dit is die enigste manier om staande te kan bly in

hierdie stryd. 

GEBEDSFOKUS

Woensdag - 1 Pet 5:8-11

Weerstaan die duiwel
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Gaan hiedie Skrifgedeeltes met aandag 

 deur. Hier word aan verskillende

sake aandag gegee. Die Satan se aanslag is soos die

spinnerak van 'n spinnekop. Dit word wyd in my lewe gespan en wanneer jy aan die een kant

raak, dan vibreer dit ook aan 'n ander kant. In die middel sit die spinnekop. Die belangrikste is

egter dat God ten volle in beheer is en bly. Hy is in staat om selfs die bose se planne in my lewe

tot my beswil en voordeel te laat uitwerk. Vind antwoorde op die volgende vrae:

(en

aantekeninge)

(1.) Hoe is dit moontlik dat 'n Christen  kan wees oor allerlei beproewinge? 'n Christen is

veronderstel om dit te weet. 

(2.) Wat is die verband en die onderskeid tussen versoekings en beproewings? 

(3.) Wat beteken dit dat die aan die brand gesteek word? . Wat leer jy

verder uit hierdie hoofstuk oor die bose se aanslag?

(4.) Waar kom liefde vir die wêreld vandaan en hoe moet 'n Christen daar teenoor staan?

. Wat sal gebeur as 'n Christen die duiwel teëstaan? 

'baie bly'

(verse 2-4)

(verse 12-15)

'tong uit die hel' (Hoofstuk 3)

(Hoofstuk 4)

As Christene het ons baie beslis nie altyd die antwoord nie. Ons worstel om alles wat gebeur te

verstaan. Aardse slimmigheid help niks in so 'n situasie nie - ons het 

 nodig. Wat moet 'n Christen doen as hy / sy nie regtig verstaan hoekom sekere dinge met

hulle gebeur nie?  Watter belofte sluit hierby aan? 

GEBEDSFOKUS

wysheid (insig wat van God

af kom)

(Jak 1:5).

Donderdag - Jak 1; 3 en 4

Allerlei beproewings, die tong en liefde vir

die wêreld
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Bid om die wysheid van God om as kerk,

 ter wille van die Evangelie te

verstaan. 

GEBEDSFOKUS

'ontmaskering'

Vrydag - Samevatting

Teen hierdie tyd behoort dit duidelik te word dat alle

maskers afgehaal moet word. (1.) Die Satan se

masker waarin sy bose aanslag teen God en die mens

duidelik word. Hy het aan die heel begin die eerste

mense tot sonde verlei. Hy het ook probeer om vir

Jesus Christus te verlei 

Jesus Christus het hom ontmasker vir wie hy regtig is

en het hom oorwin. Dit is nodig dat Christene sy vingerafdrukke en taktiek sal leer ken en

verstaan en sy slinkse aanslae sal ontbloot . (2.) Die tweede ontmaskering is God se uitverkore

kinders wat deur die opstanding van Jesus Christus deel kry aan die nuwe lewe waartoe Hy hulle

verlos het. Die Heilige Gees haal hulle 'sondemaskers' 

(Lees gerus Lukas 4: 1-13).

(om soos die wêreld te dink en te leef) 

 van die opstanding en oorwinning van Jesus Christus te

. As Christene moet ons baie ernstig besin oor die wyse waarop die COVID19-pandemie

 daartoe bydra dat die Evangelie van Jesus

Christus nie bekend gemaak word nie.

af

sodat die nuwe lewe wat hulle in genade ontvang het, as 'n getuienis van God se genade in

hierdie wêreld sigbaar word. Dit maak hulle nou 'n teiken vir Satan se aanslag. Hy kon nie keer

dat Jesus Christus se verlossing plaasvind nie, maar hy probeer nou sy uiterste beste om te keer

dat die blye boodskap van hierdie verlossing die eindes van die aarde en alle mense bereik. Hy

doen alles in sy vermoë om die boodskap

'maskeer'

(en al die maatreëls wat daarbinne getref word)
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Waarvoor moet ons as gelowiges bid in hierdie laaste dae? Lees 2 Tim 4: 17-18. Gelowiges het

volharding nodig - hierdie volharding kom vanuit 'n sekere geloofsverwagting.

GEBEDSFOKUS

Maandag - 2 Tim 3: 1-4:8

Die  word in die Bybel

beskrywe as die tyd tussen Jesus se

weggaan  en Sy

terugkeer na die wêreld

 Dit is die tyd waarin

die Heilige Gees die kerk van Jesus

Christus toerus 

 'laaste dae'

(hemelvaart)

(wederkoms).

(Pinkster) en

gebruik om die Evangelie tot by die

eindes van die aarde en die einde van die tyd te bring. As Christene lewe ons dus reeds in die

laaste dae. Die Bybel is baie duidelik dat dit 'n baie moeilike tyd gaan wees. As Christene moet

ons die tyd ken en verstaan, maar bo alles moet ons weet dat God - in Jesus Christus steeds in

beheer is van wat gebeur. En Hy het belowe dat Hy met ons sal wees tot in die voleinding.

(1.) Hoekom gaan daar in die laaste dae swaar tye wees? 

(2.) Beskryf die tipe 'navolging' wat Christene se lewens moet kenmerk in hierdie tye.  

(3.) Wat is die praktiese sake waarop Christene moet fokus? 

(4.) Wat is die groot tendens in hierdie tyd?  Wat beteken dit? 

(verse 1-9)

(vers 10).

(verse 14-4: 2).

'geestelike' (vers 3-4).

(5.) Som  in jou eie woorde op. Watter verwagting moet Christene aanspoor?vers 5-8

    En onthou: WEEK 10      Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld 
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Die goeie wedloop van die geloof

In hierdie Skrifgedeelte word alle gelowiges

 opgeroep

tot 'n lewe van geestelike fokus en toewyding.

Dit word in  die goeie wedloop van die

geloof genoem. Daar is verseker baie dinge wat 'n atleet se konsentrasie so kan verbreek dat dit

die suksesvolle voltooiing van sy wedloop in die gedrang kan bring. Dit geld ook vir die gelowige.

Gaan hierdie Skrifgedeelte noukeurig deur en vind al die dinge wat as struikelblokke in 'n

gelowige se wedloop van die geloof kan dien.

(in besonder die geestelike leiers)

 vers 12

(1.) Hoe kan dwaalleer tot twisvrae en rusie lei? Het ware gelowiges sekerhede om aan vas te

hou? 

(2.) Die soeke na wêreldse rykdom kan ook geestelike konsentrasie verbreek. Wat leer hierdie

Skrifgedeelte oor wêreldse rykdom? 

(3.) Waarvan moet 'n gelowige wegvlug en waarna moet hy strewe? 

(verse 6-10; 17-19)

(4.) Wat is die  wat 'n gelowige in staat stel om geestelik te konsentreer? hoop / sekerheid (v 14-16)

 Hoe sluit jy jou gebed af?   

Heidelbergse Kategismus Sondag 52

Vraag:

 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is:

Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en

kan gee sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word.

Antwoord:

             Elke Christelike gebed word afgesluit met 'n kosbare sekerheid. GEBEDSFOKUS

Dinsdag - 1 Tim 6: 2b-21
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Oortuig ... meer as oorwinnaars

Die baie bekende gedeelte wat ons vandag

bestudeer begin met 'n baie duidelike

oortuiging  Die realiteit wat beleef

word is lyding, maar die oortuiging is gefokus

op 'n toekomstige heerlikheid wat alles wat ons

nou beleef by verre oortref. Die oortuiging word weereens uitgespreek in  Ook in 

word dinge opgenoem wat op sigself lyding in die hede kan bring, maar wat gelowiges nie kan

skei van God se liefde nie. Die gelowiges is inderdaad   oorwinnaars 

(vers 18).

vers 38. vers 38-

39 

'meer as' (super-

oorwinnaars)

(1.) Wat beteken dit dat die skepping as gevolg van die sondeval  en swaarkry? 

(2.) Dit is nie net die skepping wat  nie - die mens sug ook? Hoe ervaar jy dit persoonlik?

(3.) Daar is egter ook 'n  - die Heilige Gees. Hoe en hoekom sug die Heilige Gees?

(4.) Wat is die sekerheid waarvan  duidelik spreek? 

(5.) Wat is die sekere  waartoe 'n gelowige uiteindelik moet kom? 

'sug'

'sug'

'3e sugstem'

verse 28-29

konklusie / gevolgtrekking

Heidelbergse Kategismus Sondag: 52 

Wat beteken die woord Amen?   Vraag: 

Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as

wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer. 

Gebed is nie 'n onsekere soeke na God nie, maar 'n oortuigde versugting

van 'n gelowige met 'n vaste verwagting dat God ten volle in beheer is en alles reeds reg

uitwerk.  

GEBEDSFOKUS

(Heilige Gees gewerkte) 

Woensdag - Rom 8: 18-39
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Jesus Christus is die Begin en die

 van die geloof'Klaarmaker'

Jesus Christus se verlossingswerk aan die

kruis van Golgota en Sy opstanding uit die

dood het nie net vir die gelowige 'n goeie

'  op die geloofspad verseker nie, maar bring ook nog 'n baie belangrike aspek na vore.

Die Bybel praat daarvan as die  van die heiliges. Ons Skrifgedeelte vandag leer baie

duidelik dat Jesus Christus ook die  van die geloof is. Dit wat Hy in my lewe begin

het, sal Hy ook klaarmaak en voltooi. As gelowige moet ek egter ook verantwoordelik wees.

wegspring'

'volharding'

'Klaarmaker'

(1.) Wie is die geloofsgetuies wat reeds hulle wedloop voltooi het en wat nou spreekwoordelik op

die  ons, wat nog op die veld is, aanmoedig? 

(2.) Wat is die   wat ons moet a�ê as ons suksesvol die wedloop wil klaarmaak?

(3.) Wat beteken dit dat ons die oog gevestig moet hou op Jesus? 

(4.) Op watter manier is die aardse  wat Hy gehardloop het vir ons tot voorbeeld en ook

tot aanmoediging?  

'pawiljoene' (vers 1)

 'laste'

 'wedloop'

(4.) Wanneer word gelowiges geestelik moeg en begin hulle uitsak?

GEBEDSFOKUS

Wat het gebed met 'n gelowige se volharding te make?

            'Deur julle volharding moet julle julleself red'Lukas 21: 19  

Donderdag - Hebr 12: 1-3
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Die Skrifgedeelte wat ons vandag bestudeer

het soveel kosbare waarhede wat tot ons

spreek. Lees hom asb met groot aandag 

 deur. Ons gaan slegs op

enkele sake fokus. Let daarop dat ons begin

het met die vraag: Watter praktiese waarde het Jesus Christus se opstanding uit die dood vir die

lewe van 'n gelowige? Die antwoord moet ons laat fokus op ons eie   tyd.

Wat is die roeping van die kerk van Jesus Christus in hierdie dae? Vind antwoorde op die

volgende vrae.

(en

baie aantekeninge)

'gemaskerde COVID19'

(1.) Lees vers 1. Watter implikasies het ons  vir ons lewe as Christene vandag?

(2.) Wat is die lewende hoop waartoe Jesus Christus ons  het? 

(3.) Wat word alles oor ons heerlike erfenis gesê?

(4.) Nie net ons erfenis word bewaar nie. Van watter bewaring is hier nog sprake? 

(5.) Wees bly al is dit nodig dat jy huil. Wat word hier bekendgemaak? 

(6.) Maak vir jouself 'n opsomming van die res van die Skrifgedeelte. 

'vreemdelingskap'

'opgewek' (vers 3)

 (vers 4)

(vers 5)

(verse 6-7)

Wat het uit hierdie Skrifgedeelte tot jou gespreek wat jy weer in gebed kan terugneem na God?

(1.) Om dankie te sê vir Sy genade. (2.) Om te bely ten opsigte van jou eie swakhede. (3.) Om die

krag van die Heilige Gees te vra in die nakoming van God se wil. 

GEBEDSFOKUS

Vrydag - 1 Petrus 1

'n Lewende hoop 
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Ontmaskering

'n Christen se ware identiteit mag nie agter 'n wêreldse masker

weggesteek word nie.

Die opstanding van Jesus

Christus is 'n onbetwisbare

historiese werklikheid. Die

opdrag van Jesus Christus aan

Sy dissipels in Matteus 28

, maak die opstanding van Jesus Christus 'n

belewenis-werklikheid wat in Sy navolgers se lewens as 'n

getuienis hoorbaar en sigbaar bekendgemaak moet word. Die hele

wêreld en alle mense het nodig om hierdie boodskap te hoor en te

sien. Die COVID19 pandemie het nie net 'n demper op alle mense se

lewens geplaas nie, maar skep ook die gevaar dat Christene agter

wêreldse maskers gaan wegkruip. Die Bybelse verstaan van die

opstandingsopdrag van Jesus Christus in Matteus 28 en die Bybelse

lering oor die gebed wat in die Onse Vader aan God se kinders

geleer word gee egter duidelike riglyne aan God se kinders ook in

hierdie COVID tyd. Hierdie kursus het nie al die antwoorde nie,

maar poog om weer nuut te luister na die Bybelse lering (reeds in

ons belydenis as getuienis opgeteken). Vanuit hierdie lering moet

ons die antwoorde vind vir die kerklike bediening in 'n tyd soos

hierdie.

(saamgelees met Sy laaste woorde voor die hemelvaart in

Handelinge 1: 8)



 


