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Wat is ware geluk nou eintlik en waar  

kan ek dit koop? 
deur Tanja van Niekerk 

 

“R25 se geluk “airtime” asseblief.” 

Geluk, te koop by enige kafee, en nogal beskikbaar teen verskeie pryse wat jou sak 

pas! Sou dit nie net absoluut fenomenaal gewees het as ons so ‘n vinnige stop by 

die kafee op die hoek kon maak, sommer so terwyl ons brandstof in ons voertuig 

gooi, en geluk in die vorm van selfoon lugtyd kon aankoop nie?  

“Kom koop geluk, herlaai, en jy’s reg vir die volgende paar ure”. 

Maar hoe sou jou alledaagse lewe verloop het as ons afhanklik was van geluk wat 

slegs te koop was by ‘n kiosk of kafee?  Hoe sou ons daagliks funksioneer as ons 

kort-kort ‘n “recharge voucher” moes koop omrede ons geluk gekoppel is aan ‘n her-

laai bewys? Almal is op soek na ware geluk. Geluk wat hou. ’n Sukses resep agter 

standvastige onfeilbare geluk. Soekend na die kits oplossing wat amper so maklik is 

soos Snowflake se “ready mix muffins” in ‘n pakkie.  
 

Maar wat maak ‘n mens dan werklik gelukkig? Is dit geld, status, prestasies?  Of is 

dit dalk ‘n foutlose, kommervrye, vreeslose, geen uitdagende lewe? Wat is die ge-

heim agter ware geluk? Pieter du Plessis ‘n kliniese sielkundige skryf, “daar is al 

heelwat navorsing gedoen oor hierdie geheim van geluk. Navorsing deur Edward 

Diener, ook bekend as “Dokter Geluk” het bewys dat ons verbaas sal wees oor wat 

tot ons geluksvlakke bydra en wat nie.  Is dit geld?  Definitief nie.  Daar is gevind dat 

sodra jy genoeg het om in jou basiese behoeftes te voorsien, maak meer geld jou 

nie meer gelukkig nie.  Mense wat byvoorbeeld die Lotto wen, het hulle gevind is vir 

‘n klein rukkie gelukkiger as vroeër, maar dat hulle daarna weer terugkeer na die ge-

lukkigheidsvlak voor hulle die lotto gewen het.”. Materialisme en aardse dinge staan 

verseker in vir tydelike geluk. Dit vul daai gat op ‘n tydelike manier, en die opwinding 

en energie wat gepaard gaan daarmee is van so aard dat jy nie kan glo jy was daar 

sonder nie. En tog word daai gat nooit permanent gevul, deur enige vorm van mens-

gemaakte of aangekoopte stukkies pret en plesier wat vermaak skaf nie. Dit sal soos 

‘n sjokolade jou suikervlakke laat piek, vinnige energie vrystel, jou op ’n “high” sit, 

net om weer ‘n paar ure later jouself weer te bevind waar jy was voor jy die sjokola-



de geëet het. Soekend na geluk en waar jy dit gaan kan kry. 

CS Lewis het geskryf: “God het die menslike masjien so ontwerp dat Hy alleen dit 

kan laat “loop”. Hy self is die brandstof vir ons gees. Hy is die voedsel vir ons siel. 

Van niks anders kan ons lewe nie. Daarom is dit nutteloos om God vir geluk te vra 

solank ons nie ‘n lewe saam met Hom kies nie. Buite Homself kan God ons nie vre-

de en geluk gee nie, omdat daar eenvoudig nie iets is soos geluk sonder God nie.” 

God se belangrikste hoekstene in die lewe is liefde vir Hom en liefde vir jou naaste. 

Twee aspekte waarin ons elke dag moet belê en aandag gee. Die liefde wat ons vir 

God kweek word, en kan slegs gekweek word, deur kwaliteit tyd saam Hom te span-

deer. In hierdie tyd van gemeenskap met God leer Hy jou van ware liefde. Onvoor-

waardelike liefde. Liefde wat hou. Hy kweek by jou ‘n self liefde wat jy dan kan oor-

dra aan jou naaste, want jy bevind jouself in ‘n posisie waar jy vrede en geluk in God 

gevind het. Maar hierdie geluk moet onderhou word. Ons moet daagliks dors na Sy 

woord en Sy teenwoordigheid. Ons moet hunker na Sy stem en Sy roeping in ons 

lewe. Ons moet toegewyd daagliks by ons Leermeester gaan aanklop vir wysheid, 

insig en ingestel raak op die vormingsproses waarmee Hy besig is in ons lewens. 

Victor Frankl was 'n Oostenrykse neuroloog en psigiater sowel as 'n oorlewende van 

die “Holocaust”. En hy het geskryf; “Ons sal nooit ten diepste gelukkig wees nie tot-

dat ons erken dat die lewe nooit veronderstel was om ons bloot gelukkig te maak 

nie, maar dat dit eerder ‘n taak is wat aan ons elkeen op ‘n besondere manier toebe-

deel word om na die beste van ons vermoë te doen. Wie uitgevind het wat jou per-

soonlike taak en doel is en dit met vreugde doen, vind lewensin, en is daarom diep 

gelukkig.” 

Dus is tydelike geluk wel te koop, maar ware geluk is te vinde by God se voete. Ons 

lewens geluk is opgesluit in die taak wat God aan ons elkeen wil toebedeel sodat 

ons dit met die beste van ons vermoë kan doen en uitleef. ‘n Taak wat ander se le-

wens moet aanraak asook ons eie, en die wete dat geluk nie ‘n wen resep het nie, 

maar wel ‘n Meester. Dat ware geluk nie te koop is nie maar wel gratis bekombaar is 

by Hom wat alles gemaak het. So bêre jou beursie, en hou op rond skarrel met wilde 

oë opsoek na die naaste kafee waar jy dalk geluk kan koop, en gaan word stil vir ‘n 

slag, en besef dat God die sleutel is tot ware geluk, en dat God alleenlik oor die ver-

moë beskik om daardie deur tot permanente geluk binne in jou te kan oopsluit.  



2 Augustus - Week 1 
Gelukkig in nederige afhanklikheid 

 

Nederigheid vs. hoogmoed 
 
 
Mat 5:3 
ANV: Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle  
  behoort die koninkryk van die hemel. 
OAV: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van 
  die hemele.  
GNB: Happy are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of   
  heaven belongs to them!  
MSG: You’re blessed when you’re at the end of  your rope.  With less of  you  
  there is more of  God and his rule. 
 
 

Preekteks : 2 Kron. 20:1-30 : Josafat bedreig deur 'n oormag … 
Teksvers : vers 15 
 

Ons leer mekaar beter ken 
Vertel die groep van 'n bekende persoon wat vir jou 'n held is … 
 

Ons leer die Bybel beter ken 
G Fil. 2:3-11 : Jesus, wat God is, neem die gestalte van 'n slaaf aan … 

G Werk as groep aan 'n mimiek oor hierdie gedeelte wat julle met 'n selfoon                   vi-
deo afneem … 

 

Geselsvrae 
T Watter status het Jesus gehad? (vers 6) 
T Hoe belangrik was sy status vir Jesus? (vers 6) 
T Kyk of julle die trappe van vernedering kan raaksien. (vers 7 en 8) 
T Wat het Jesus bygekry weens sy gehoorsaamheid (vers 9-11) 
T Watter rol speel status in ons samelewing? 
T Memoriseer vers 3 en 4 (net daar, in die groep, saam as groep) 
 

 
 

Gaan na iemand toe wat belangrik is 
maar dien en vertel vir hom/haar dat hy/

sy vir jou baie beteken en hoekom  



ONS LEER DIE BYBELBOEKE ONS LEER DIE BYBELBOEKE  
(Paulus se briewe) 

Romeine 
  

IETS MEER OOR ROMEINE 
E Geskryf in 55 nC uit Korinte (dus 20 

jaar nadat hy begin preek het) 
E Daar was op daardie stadium meer as 

'n miljoen mense in Rome 
E Hierdie is Paulus se langste brief  

(meer as 7000 woorde) 

AFHANKLIKHEID 
(Louis Nel) 

             www.gebed.co.za 
 
 
Wat beteken dit om in volle 
afhanklikheid van God te 
leef? 
 
Jakobus skryf in die gedeelte 
Jakobus 4:13-5:6 hoe jy dit 
NIE moet doen nie - hy skryf 

oor mense wat volgens die genotsbeginsel leef. Die vervulling van hulle eie, selfsugtige begeer-
tes is die heel belangrikste. In Jakobus se tyd was dit die rykes wat so geleef het. Hulle was 
die mense vir wie die materiële dinge so belangrik was dat hulle nie eers 'n gedagte gegee het 
aan die dieper geestelike dinge in die lewe nie. Hulle was in volle beheer van hulle eie lewens, tyd 
en lotgevalle, en dan het hulle gespog oor die dinge wat hulle in beplanning het, en oor wat 
hulle gaan doen of waarheen hulle volgende gaan reis. Hulle spog oor hulle sakevernuf en die 
baie geld wat hulle maak. Hoe hulle bedrywighede ander mense affekteer, skeel hulle maar 
min. 
 
Het dinge werklik verander oor die afgelope tweeduisend jaar? Ek dink ons kan maar net 
rondom ons kyk om te sien dat ons steeds met presies dieselfde probleem sit. Suid Afrika is 
veral 'n land van geweldige sosiale kontraste: aan die een kant kry jy die brandarmes, en aan 
die ander kant die stinkrykes. Daar is miljoene mense in Suid Afrika wat in die haglikste om-
standighede leef, en nie weet waar die volgende stukkie droë brood vandaan gaan kom nie. En 
dan is daar talle mense wat nie die einde van hulle skatte ken nie, en in die grootste weelde 



leef. Die vraag is of dit dan sonde is om ryk te wees? Met die eerste oogopslag lyk dit asof 
Jakobus wil sê dat dit wel sonde is. Wat dan van Job - van wie ons lees dat hy so verskriklik 
ryk was, en tog so naby aan God geleef het? Dit maak dan mos nie sin nie... 
 
Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie mooi waaroor dit éintlik gaan in hierdie gedeelte. 
Onafhanklikheid is 'n baie mooi woord. Dit beteken dat jy nie gebonde is aan 'n ander per-
soon of instansie nie. As 'n klein landjie deur 'n groot moontheid onderdruk word vir jare, 
en een dag besluit die onderdrukker om hulle vry te maak, dan is daardie nuwe onafhanklik-
heid wat hulle smaak heerlik soet. Nou kan hulle maak wat hulle self wil. 'n Mens wil nie graag 
leef in afhanklikheid van iemand anders nie. As jy arm is, dan is jy gewoonlik afhanklik van 
ander mense se gunste en gawes, en dan moet jy gewoonlik maar maak soos hulle sê. Baie 
van die misdaad in ons land word bedryf onder hierdie beginsel. Diewe en kapers word in 
diens geneem deur sindikate, en hulle moet maak wat die grootbaas sê. Dikwels word dwelms 
ook op daardie manier ingespan om 'n totale afhanklikheid van die sindikaat te verseker. 
 
As jy egter ryk genoeg is, dan het jy nie nodig om afhanklik te wees van enigiemand nie, en 
kan jy basies maak wat jy wil. Dit is alles baie mooi en goed, maar daar is 'n reuse prys wat 
jy moet betaal vir hierdie onafhanklikheid. Hoe ryker jy is, hoe groter raak jou verant-
woordelikheid, en hoe moeiliker raak dit om naby God te leef. 'n Arm gelowige besef elke 
oomblik van die dag sy afhanklikheid van God, want sonder die sorg van die Here kan hy nie 
oorleef nie. As jy ryk is, dan is daar nie die bekommernis oor waar die volgende ete vandaan 
gaan kom, en of jy ooit môre nog 'n dak oor jou kop gaan hê nie. 
 
Dit word dan so maklik om te vergeet waar jou rykdom eintlik vandaan kom, en dat dit 
eintlik alles slegs God se genade is. Dit word dan so maklik om te beplan wat jy volgende 
gaan doen, dat jy baie maklik vir God uit jou beplanning kan vergeet. Wanneer jy met jou 
kop in die wolke leef, is dit so maklik om die ou kleintjies daar onder totaal te vergeet, en as 
hulle onder jou voete beland, hulle net eenvoudig te vertrap. 
 
Inderdaad ken ek skatryk mense wat so behep geraak het met hulle aardse skatte dat hulle 
totaal van God en hulle medemens vergeet het. Aan die ander kant ken ek skatryk mense 
wat diep gelowig gebly het en in totale, nederige afhanklikheid van God leef. Dit is nie 'n 
maklike pad nie, en so 'n mens moet tienkeer so hard werk aan sy geloofslewe as die arm 
man. Vir iemand wat kan bekostig om die lewe ten volle te geniet en hom te enige tyd te kan 
oorgee aan wêreldse genot is dit soms bitter swaar om nee te sê daarvoor. En vir so 'n 
persoon om homself te verneder om op die vlak van die eenvoudige arme te kom is ewe 
moeilik. Ja, soos wat armoede skielik vir Job getref het, so moet die ryk gelowige ook gedu-
rig leef met die gedagte dat sy rykdom in 'n oogwink van hom weggeneem kan word. Die on-
sinkbare Titanic met al sy rykdom aan boord het binne 'n uur totaal vergaan. Alles was ver-
lore. 
 
As jy dalk ryk is - moenie saam met jou rykdom sink nie. Deel dit met die behoeftiges voor-
dat dit te laat is, en besef jou totale afhanklikheid van God. 
 
GEBED: Maak my asseblief elke oomblik van die dag bewus van my totale afhanklikheid van U, 
Here.  



 

Maandag 

Romeine 1:16-17 

 

Dinsdag 

Romeine 4:20-22 

 

Woensdag 

Romeine 5:8, 6:7-8 

 

Donderdag 

Romeine 8:26-27 

 

Vrydag 

Romeine 10:17  

Romeine  

12:17-19 

 

Hoekom is dit dom om wraak te neem? 



9 Augustus Week 2 
Droefheid kan waardevol wees 

 

Aanvaarding vs ontkenning 
 
 

Mat 5:4 

ANV:  Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 

OAV:  Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.  

GNB: Happy are those who mourn; God will comfort them!  

MSG: You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only 

 then can you be embraced by the One most dear to you. 
 

Preekteks : Gen 37 = Jakob toe hy hoor van Josef se dood 
Teksvers : vers 35 
 

Ons leer mekaar beter ken 

Vertel van 'n tyd toe dit regtig swaar gegaan het met jou. 

 

Ons leer die bybel beter ken 

Romeine 5:1-8 
 

Geselsvrae 

T Laat elke kind 'n frase kry om te onthou uit vers 1 en 2. 

T Laat elkeen meer vertel van hoekom sy frase sin maak (vir 30 sekondes of wat daaroor 

praat). 
T Laat elke kind 'n frase kry om te onthou uit vers 3-5. 

T Laat elkeen meer oor sy frase vertel. 

T Memoriseer vers 8 

 
Vas van iets hierdie week om jou         

gedurig daaraan te herinner dat       

verlies ook goed kan wees. 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE ONS LEER DIE BYBELBOEKE 
(Paulus se briewe) 
1 en 2 Korintiërs 

  
IETS MEER OOR DIE BRIEWE 

E Korinte was 'n internasionale ha-
westad waar 3 wêrelddele bymekaar 
gekom het. 

E Paulus het self vir ongeveer 18 maan-
de in die stad gewerk (50-52 nC) ty-
dens sy tweede sendingreis (Hand 18) 

E Hy het die stad minstens 3 keer self 
besoek. 

E Hy het nog briewe aan die gemeente 
geskryf wat verlore geraak het. 

E Hy skryf 1 Korintiërs in 54 nC uit 
Efese 

DIE GESEËNDES  
Willem Botha 

www.heuning.co.za 
 
 

Het iemand al 'n seën oor 
jou uitgespreek? Iets soos 
"Mag die Here jou seën". 
Hê 'n geseënde dag, of, jy 
is nogal geseënd, of jy is 'n 
seën vir ander. Nogal mak-
lik om dit te sê, en ek dink 

dit is ook 'n wonderlike sê-ding. Dis lekker om dit te hoor, so amper asof jy die Here 
met jou hoor praat. En dan, is die wonderlikste, as die Here dit self, persoonlik vir jou 
sê.  
Die vraag is net, wat is ons definisie van seën. Ons sê: die Here het ons geseën met 

reën, dan voel dit of die Here Sy eie besondere guns op ons uitgestort het, tot ons eie 

voordeel. Of, die Here het my geseën met 'n goeie lewensmaat, dan gee ons erken-

ning dat die Here se guns op my is omdat Hy die regte persoon op die regte tyd ge-

stuur het. So seën die Here ons inderdaad op wonderlike maniere, en dis soort van 

meetbaar en tasbaar. Maar ongelukkig, sien ons soms finansiële voorspoed, of goeie 

gesondheid, as die enigste uitvloeisels van God se seën. Of anders gestel, as die maer 



en swaar jare kom, sê ons dikwels dat God Hom aan ons onttrek het. Nog meer, die 

Here wil my seker iets leer hierdeur en hou Homself tans so bietjie op 'n afstand, of 

Hy het so bietjie van my vergeet. 

Hier volg seëninge, vars uit Jesus se hand. Is jy reg daarvoor? 

Matt 5 : 3 - 12 Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle 

behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal ver-

troos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 

Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.  

7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.  

8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vrede-

makers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg 

word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die he-

mel. 11 Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en 

valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die 

hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. 

Geseënd is diè wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teen-

strydend. Maar, dit is die belofte. As jy treur, sal God Sy arm om jou sit. Dit sê nie dat 

niks sal gebeur wat jou laat treur nie. Slegte dinge gebeur met almal, moeilike tye 

kom, maar die seën van God is Sy vertroosting. Daarom kan ons ons hartseer na God 

toe bring, enige tyd, onder alle omstandighede. Die tweede stuk seën is God se ver-

troosting.  

Sjoe, is dit nie dalk die wáre definisie van seën nie? Seën in die vorm van 'n enorme 
opbrengs. Gratis, uit God se hand uit. Seën wat kom as gevolg van so 'n bietjie doen 
en prestasie van ons kant af. Seën wat ons sélf kies.  

Kom ons geniet God se seën in oorvloed. 

Gaan kyk gerus hierdie video  

https://youtu.be/qXYBclAtUgU 

Klein “l” 

vir lewe 



 

Maandag 

1 Kor 4:20-21 

 

Dinsdag 

1 Kor 10:13, 23-24, 31 

 

Woensdag 

2 Kor 1:3-5 

 

Donderdag 

2 Kor 5:17-20 

 

Vrydag 

2 Kor 7:9-10 

1 Korintiërs  

13:4-7 

 

Wie ken jy wat so ‘n liefde uitleef? 



16 Augustus - Week 3 
Gelukkige sagmoediges 

 

Sagmoedigheid vs hardvogtigheid 

 
Mat 5:5 
ANV:  Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 
OAV:  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.  
GNB: Happy are those who are humble; they will receive what God has 
  promised!  
MSG: You’re blessed when you’re content with just who you are - no more, no 

 less. That’s the moment you find yourselves proud owners of  everything 
 that can’t be bought. 

 
 
Preekteks : Genesis 14:1-18 : Abram en Lot 
 
Ons leer mekaar beter ken 
Watter tipe leiers besiel jou? 
 
Ons leer die bybel beter ken 
G Lukas 18:10-14 : Fariseër en tollenaar 

G Voer hierdie gedeelte op 

G Laat die groep die hoofkarakters vrae vra oor hulle persoonlikhede 
 
Geselsvrae 
T Wat was goed van die Fariseër? 
T Wat was sleg van die tollenaar? 
T Wat was sleg van die Fariseër? 
T Wat was goed van die tollenaar? 
T Wat is die verskil tussen sagmoedig en papbroekig? 
T Wat maak iemand sagmoedig? 
 

 
 
 
 

Besluit op iets wat jy gaan doen           
wat jy al lankal uitstel. 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE 

 

 

 

Vrug van die Gees 

- Sagmoedigheid 

www.versndag.co.za 

 

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelik-
heid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.  

Galasiërs 5:22 (1933/53-vertaling) 

 

Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording 
te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, 
met sagmoedigheid en vrees; 

1 Petrus 3:15 (1933/53-vertaling)  

Ons leer die Bybelboeke  
(Paulus se briewe) 

Galasiërs 
 

Iets meer oor die briewe 
E Galasië is nie 'n plek nie, maar 'n 

landstreek met verskeie gemeentes. 
E Paulus het hulle die eerste keer     

besoek in 46nC met sy eerste     
sendingreis. 

E Hy het ook in 50nC by hulle aange-
gaan met sy tweede sendingreis. 

E Daar is onsekerheid oor wanneer hy 
aan hulle geskryf het.  Daar is twee 
moontlikhede: 

E As dit was terwyl hy in Korinte was 
moet dit ongeveer 51nC gewees het. 

E As dit was teryl hy in Efese was 
moes dit ongeveer 53 nC gewees het. 



Coco Chanel word aangehaal as dat sy sou gesê het: “sagmoedigheid kry nie die 
werk gedoen behalwe as jy 'n hoender is wat eiers lê." In 'n wêreld waar krag en 
sterkte baie belangrik is, is dit baie maklik om sagmoedigheid as 'n swak eienskap 
te beskou, iets waarsonder ons kan klaarkom. Dit is selfs 'n bietjie vreemd dat 
Petrus hierdie woord kies om ons getuienis teenoor ander te beskryf. Hy kon 
woorde soos dapper, getrou, integriteit of wysheid gebruik het. Maar sagmoe-
digheid? 

Coco Chanel was miskien 'n kenner van mode en styl, maar sy was verkeerd oor 
sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken nie swak of bang nie, en dit beteken defi-
nitief nie dat jy nooit iets sal bereik nie. Dit is verreweg nie 'n swakheid nie, sag-
moedigheid is krag en sterkte wat onder beheer is en dit laat ons toe om gedul-
dig en verdraagsaam teenoor ander te wees. Om sagmoedig te wees beteken jy 
beskik oor 'n gelykmatige en gebalanseerde gees. 'n Sagmoedige persoon is nie 
krities of veroordelend nie, maar vergewe ander en bring vrede. 

 

Dit is die soort gesindheid wat Petrus sê ons moet hê wanneer ons geloofsake 
met ander bespreek. Ons is nie goeie ambassadeurs vir Christus as ons skoor-
soekerig is en gereeld ander se menings verkleineer nie. Sagmoedigheid beteken 
egter nie dat jy met almal moet saamstem of nie opstaan vir dit waarin jy glo 
nie. Dit beteken dat wanneer jy van mening verskil jy dit op 'n redelike en kalm 
wyse sal doen en op 'n mooi manier sal uitwys waar jy verskil.  

 

Ons argumente gaan nie mense verander nie, Jesus verander mense. Jy kan 'n 
passievolle lewe met sterk oortuigings lei en tog nog sagmoedig wees. So kan jy 
groot dinge vir God bereik. 

 

Gebed: Here Jesus, U is die volmaakte voorbeeld van sagmoedigheid. Gee dat, 
deur u Gees wat in my woon, mense iets van u sagmoedigheid in my sal raaksien. 
Amen 



 

Maandag 

Galasiërs 2:20 
 

Dinsdag 

Galasiërs 4:6-7 
 

Woensdag 

Galasiërs 5:1, 13 
 

Donderdag 

Galasiërs 5:16-17, 24 
 

Vrydag 

Galasiërs 6:1-2 

Galasiers 

5:22 

Watter van die vrug sien julle  

in mekaar, en waardeer julle van mekaar? 



23 Augustus - Week 4 
Gelukkig! Want jy honger en dors na wat reg is! 

 

Reg vs verkeerd 
 
Mat 5:6 
ANV:  Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal  
  versadig word. 
OAV:  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal  
  versadig word.  
GNB:  Happy are those whose greatest desire is to do what God requires; 

 God will satisfy them fully!  
MSG:  You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God. He’s 

 food and drink in the best meal you’ll ever eat. 
 
Preekteks : Genesis 14: Josef en Potifar se vrou 
 
Ons leer mekaar beter ken 
Vertel van iemand wat jy ken wat baie opreg is. 
 
Ons leer die bybel beter ken 
G Jeremia 7:1-11 

G Verdeel die seuns en die meisies 

G Skets as groep bietjie die agtergrond wat hierdie woorde laat sin maak … 

G Laat die ander groep kritiese vrae vra oor mekaar se poging …. 
 
Geselsvrae 
T Motiveer jou hantering van die volgende situasies: 
T Scenario 1: Jy word gevang dat jy sonder 'n lisensie bestuur (een aand toe jy gedink 

het dis veilig!!).  Die verkeersman laat blyk dat 'n "donasietjie" jou skotvry kan laat    
afkom.  Op 'n skaal van 1-10, wat is die kanse dat jy van die gunsie gaan gebruik maak? 

T Scenario 2: Tydens die eksamen sien jy iemand sit en loer op nota's wat hy/sy slim 
weggesteek het.  Dit is nie iemand van wie jy baie hou nie ….. 

T Scenario 3: Selfde as scenario 2, maar dit is jou goeie pêl? 
 
 
 

Betoon jou respek vir iemand wat 
 integriteit getoon het. 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE ONS LEER DIE BYBELBOEKE  
(Paulus se briewe) 

Efesiërs 
 

IETS MEER OOR DIE BRIEWE 
E Dit is die gemeente waar Paulus die 

langste was (vir 3 jaar lank tydens 
sy 3e sendingreis) 

E Paulus skryf die brief uit die tronk in 
Rome in 62nC. (Hand 28) 

E Tigikus het die brief vir hulle geneem 
(6:21, 22) 

 
Waarvoor jy  
werklik staan 

Internet blog deur “Ek-Myself” 

 

 

Wat beteken die woord          

INTEGRITEIT vir jou?  

 

 

Let wel: nie wat staan in ‘n woordeboek of wat dit vir jou vriend of vriendin beteken nie! 

Wat beteken dit vir JOU? 

 

Die Bybel sê: ‘Wees veral! versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele 

lewe.’ Die posisie wat jy in die lewe beklee, mag veroorsaak dat mense van jou kennis 

neem, maar slegs jou integriteit sal maak dat hulle jou respekteer en jou sal volg. Integri-

teit word slegs bevestig as dit vir almal duidelik word dat vooruitgang, finansiële beloning 

en erkenning nie jou afgode is nie; dat jy aan iets hoër waarde heg, iets wat jy vir wins of 

gewildheid sal opoffer. Met integriteit kom invloed. Jy kan sonder integriteit mense be-

stuur, maar daarsonder kan jy hulle nie beïnvloed nie. Om op een manier te praat maar op 

‘n ander manier te lewe, sal jou seermaak.  

 

En afhangend van tyd en omstandighede, herstel jy dalk nie daarvan nie. Jy sê: ‘Hoe ek 

my privaatlewe lei, is niemand se saak nie.’ Verkeerd! As mense ‘n verskil sien tussen wat 

jy van ander vereis en wat jy van jouself vereis, gaan dit telkens hul respek vir jou uitkal-

we. Jou posisie mag jou dalk veilig laat voel, maar jou invloed by ander sal altyd wankelrig 



bly. Op enige gegewe tydstip is jy slegs een besluit, een woord of een optrede weg van 

die vernietiging van dit wat jare geneem het om op te bou.  

Waarom is dit belangrik om in gedagte te hou? Die vinnigste pad van waar jy vandag is 

tot waar jy môre sal wees, is nie altyd die eerbare pad nie. Om te lei en steeds die mens 

te wees wat jy wil wees, is nie noodwendig maklik of op dieselfde trajek nie.  

Dit is egter in sulke tye dat jy sommer baie van jouself ontdek – jy vind uit waarvoor jy 

werklik staan! 

 
Sielskos: Jer. 33:1-36:26; Markus 3:20-35; Ps. 16; Spr. 10:15 

 

 

Gaan kyk hierdie video en nadat jy dit gekyk het vra 

jouself  een vraag... 

“Wat gaan met jou gebeur, of  wat gaan dit van jou vat 

om van die begin af  die regte ding te doen”? 

https://youtu.be/PT-HBl2TVtI 

Albei klein 

“l” vir lewe 

Gaan kyk hierdie hartgrypende 

Youtube video oor watse verskil 

dit maak om die regte dinge te 

doen in die lewe.  

The Inspirational Video Everyone Should Live By 

https://youtu.be/2x_Fl3NQVd4 

Klein “l” 

vir lewe 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-100&book=JER&chapter=33&version=1&GO=Wys


 

Maandag 

Efesiërs 1:4-5 

 

Dinsdag 

Efesiërs 1:17-19 

 

Woensdag 

Efesiërs 2:4-6, 8-10 

 

Donderdag 

Efesiërs 3:17-19 

 

Vrydag 

Efesiërs 4:15-16 

Efesiërs 

4:23-24 

Wat is lekker van iets nuuts?  

Hoe kan ons mekar help om geestelik nuut te word? 



30 Augustus - Week 5 
Gelukkig in 'n barmhartige lewenswyse 

 

Barmhartigheid vs selfsug 
 
Mat 5:7 
ANV:  Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid 

 bewys word. 
OAV:  Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.  
GNB: Happy are those who are merciful to others; God will be merciful to them!  
MSG: You’re blessed when you care. At the moment of  being ‘care-full,’ you find 

 yourselves cared for. 
 
Preekteks : 1 Sam 25:1-38 : Abagajil help Dawid 
 

Ons leer mekaar beter ken 
Met watter mense wat bedel het jy die meeste simpatie? 
 

Ons leer die bybel beter ken 

G Lukas 6:32-36 – As julle net die liefhet wat julle liefhet. 

G Die leier lees dit frase vir frase en dan moet die kinders dit in duidelike moderne 
verstaanbare Afrikaans teruggee… 

 

Geselsvrae 
T Wat noem ons liefde wat ek voel vir iets wat dit verdien? (my goeie vriend, my ma, my 

hondjie …) 
T Kan heidene en goddeloses ook daardie "liefde" hê? 
T Dink en gesels bietjie oor die "nee" waarmee vers 35 begin …. 
T Hoekom is God so gek oor barmhartiges? (vers 35b en 36) 
T Hoe kan ons meer barmhartig wees? 
 

 

 

 

Gee 'n sjokolade in die straat aan           
iemand wat totaal verras gaan           
wees en jou op geen manier kan        

vergoed daarvoor nie ….. 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE 

 

 

Ons gee om vir 

mekaar, veral vir 

die wat swaarkry 

(Barmhartigheid)  

www.bybelkennis.co.za 

 

Ons gee om vir mekaar, veral vir die wat swaarkry (Barmhartigheid). Nie alle mense 
gee vir mekaar om nie. In die Bybelse tyd het die Grieke en Romeine nie eintlik mense 
gehelp wat in die nood was nie. Hulle families moes vir hulle sorg en as dit nie gebeur 
het nie, moes hulle maar self sien en kom klaar. Jy moes weet: niemand gaan jou pro-
beer help nie.  
Met die Christene was dit anders. Hulle het geweet God het alle mense gemaak, want 
Hy is die Skepper. Daarom moes jy, as sy kind, alle mense help wat jou hulp nodig het. 
Jy moet sommer daar begin waar jy elke dag leef… Jy moet veral baie goed kyk of een 

Ons leer die Bybelboeke  
(Paulus se briewe) 

Filippense, Kolossense 
 

Iets meer oor die briewe 
E Die gemeente in Filippi het ontstaan 

tydens Paulus se tweede sendingreis 
(49-42 nC) – Hand 16:11-40. 

E Dit was die eerste gemeente in       
Europa. 

E Paulus was vir eerste keer in Rome in 
die tronk van 61-63 nC.  Dit is toe 
dat hierdie Filippense geskryf is. 

E Paulus het nooit self die gemeente in 
Kolosse besoek nie. 

E Toe Paulus in Efese was het Epafras 
(wat afkomstig was uit Kolosse) 'n 
gelowige geword en toe die evangelie 
teruggeneem na sy tuisdorp. 

E Die stad is 160 km oos van Efese. 
E Die stad is waarskynlik deur 'n       

aardbewing verwoes in 61nC. 



van jou mede-Christene nie jou hulp nodig het nie. As so iemand op jou knoppie 
druk, moet jy dáár wees vir hom of haar. Maar jy moet nie vergeet van ander mense 
nie, selfs al is hulle nie Christene nie. Jy moet hulle ook help so ver jy kan.  
 
Hierdie bereidheid om mense te help wat hulp nodig het, is eie aan Christene. Die 
woord “barmhartigheid” word gewoonlik in kerklike taal daarvoor gebruik. Dit is een 
van die belangrikste dinge wat van ŉ gelowige verwag word. “Barmhartigheid” is ŉ 
liefdesdiens.  
Dit is ŉ manier waarop gelowiges vir mekaar wys hulle het mekaar lief. Maar meer 
nog, dit is die manier waarop gelowiges vir God dankie sê vir wat Hy vir hulle gedoen 
het. Christene erken dat God vir hulle gegee het wat hulle het en daarom huiwer hul-
le nie om ŉ stukkie van daardie “godsliefde” vir iemand anders ook te gee nie.  

Is daar ‘n be-
loning in GEE? 

Vind uit vir jouself 

https://youtu.be/Vqydq-r7SnQ 

Hoofletter “I” 

vir Integriteit 

Gaan kyk gerus die  

volgende Youtube video en 
besluit jy vir jouself.... 

Is dit beter om te GEE, of 
om te ONTVANG https://youtu.be/v5T8QwIyDkE 



 

Maandag 

Filippense 1:9-10 

 

Dinsdag 

Filippense 4:4-7 

 

Woensdag 

Filippense 4:8-9 

 

Donderdag 

Kolossense 1:15-17 

 

Vrydag 

Kolossense 3:12-15  

Filippense 

2:3-5 

 

Wat leer hierdie verse ons oor barmhartigheid? 



6 September - Week 6 
Gelukkig, met 'n rein hart. 

 

Rein vs onrein 
 
Mat 5:8 
ANV:  Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 
OAV:  Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.  
GNB: Happy are the pure in heart; they will see God!  
MSG: You’re blessed when you get your inside world - your mind and heart - put 

 right. Then you can see God in the outside world. 
 
Preekteks : Eks 33:7-23 : Moses in die skeur 
 
Ons leer mekaar beter ken 
Wanneer ervaar jy die Here se nabyheid die heel meeste? 
 
Ons leer die bybel beter ken 
G Jakobus 3:13-18. 

G Kry 2 wat lekker kan lees. 

G Laat die een die positiewe fasette lees (vers 13, 17. 18) en laat iemand anders die 
negatiewe fasette lees (vers 14 en 15) 

G Lees dit weer, maar dan lees die negatiewe een eers al sy/haar tekste en dan die      
positiewe een al sy/haar tekste. 

 
Geselsvrae 
T Soos 'n teelepel sout 'n koppie tee heeltemal besoedel,  so is daar iets wat 'n op die oog 

af wyse mens uiters idioties kan laat lyk.  Wat is dit volgens vers 14?  Is dit nie dalk    
bietjie sterk gestel nie? 

T Naywer en selfsug is volgens vers 15 direk uit sentrum van die bose homself.  Kyk in     
ander vertalings hoe hulle daardie woorde beskryf. 

T Is dit nie bietjie oordryf nie?  Hoe klop dit met julle ervaring. 
T Oor "die wysheid wat van bo kom" kry Jakobus net nie genoeg gepraat nie.  Kyk weer in 

ander vertalings na elkeen daarvan. 

 
Julle groepleier lees weer rustig vers 17 vir 
die groep. Besluit op iemand wat vir jou 'n 

goeie voorbeeld is van hierdie dinge. 
Gaan na hom/haar toe en lees vir hom/haar 
hierdie hele gedeelte en dank hom/haar vir 

die voorbeeld wat hy/sy vir jou stel. 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE 

 

Rein Hart 
www.ngeros.com 

 

Wat 'n voorreg is dit nie om te 
kan weet dat dit wat jy het en 
besit van die Here kom omdat 
sy hart warm vir jou klop.  
 

Dit is presies wat ons tot dusvêr met die saligsprekinge in Matteus 5 soos 'n goue draad opgetel 
het. Dit gaan oor die hart van God en vir mense en dan hoe jou verhouding met God die kondisie 
van jou hart verander. Die saligsprekinge lees soos 'n storie, dit begin by om te glo en te verstaan 
dat alles wat jy het , is en besit van God kom en dat jy geheel en al afhanklik van God is. So inge-
steldheid lei daartoe dat jy treur en huil oor die kondisie van die wêreld en die swaarkry van men-
se omdat iemand wat van God afhanklik is se hart sag is vanweë die liefde van God en omdat so 
persoon se hart deurweek is van genade.  
 
'n Sagte hart kan baie druk en spanning hanteer omdat dit kan buig. Harte wat hard geword het 
vanweë teleurstellings en moeilikheid word droog en breek maklik. Jesus kom leer dat Hy mense 
se harte sag en buigsaam maak deur die warmte van Sy liefde. Wie in verhouding met Jesus leef se 
harte is warmhartig omdat hulle met en vanuit hulle harte lewe. Heelhartig, volkome toegewyd en 
volledig oorgegee aan die liefde. 
Dit is waaroor die saligspreking van Sondag gehandel het nl. “geseënd is die wat rein van hart is, 

Ons leer die Bybelboeke  
(Paulus se briewe) 

1 en 2 Tessalonisense 
 

Iets meer oor die briewe 
E Tessalonika is 'n buurdorp van Filippi 

in Masedonië en ook die hoofstad 
van die provinsie. 

E Paulus het Tessalonika tydens sy 
eerste  en tweede sendingreise be-
soek. 

E Paulus skryf die brief in 49 nC ty-
dens sy 18 maandelange verblyf in 
Korinte tydens sy tweede sen-
dingreis (Hand 18:1-18). 

E 1 Tessalonisense is die eerste brief 
wat hy geskryf het (wat dit ook die 
oudste boek van die Nuwe Testament 
maak). 



want hulle sal God sien” naamlik oor heelhartige, vo-
luit en volkome toegewyde lewens aan en vir God se 
saak. 
Van al die saligsprekinge is hierdie een sekerlik die ene 
wat die maklikste verkeerd verstaan word. Die woord-
jie rein in ons Afrikaanse taal laat mense aan morele 
reinheid en kuisheid dink omdat dit beelde van perfek-
sie en volmaaktheid herroep. Wel dit is nie die geval nie. Die Griekse woord vir “rein” kom van 
die woord KATHAROS af en het die volgende betekenisse: onbesmet, onvermengd en onver-
deeld. Prakties beteken dit dat jy is wat jy is. Jy is 1 nie 2 nie. Om 2 te wees is om vals en skynhei-
lig te wees. Rein beteken om nie vermeng te wees nie m.a.w. hier is jy so en praat jy so en daar is 
jy weer anders en praat jy anders. Niemand weet dus wie en hoe jy eintlik is nie want jy is ver-
deeld. Jy leef eintlik uit 2 harte en dit beteken dat jou hart half is.  
  
Dit is van hier waar ons die woordjie "halfhartig" kry. Nie heelhartig nie, maar halfhartig. Dit is 
om nie met jou hele hart in iets te wees nie. Jy is daar, huwelik, werk, sport, klub, kerk, geloof, 
maar nie met jou hele hart nie.  
Ons het die naweek met die rugby gesien. Een span speel uit hulle harte. Hulle harte is volkome 
in die game, terwyl die ander span ook committed speel maar dis asof hulle harte nie heeltemal 
in die game is nie. 
Dit is soos om pannekoek net aan die een kant te bak. Al die bestanddele is daar. Alles is reg vir 
'n wonderlike ete, maar as jy die pannekoek nie omdraai nie, maw dit net half bak dan is dit rou 
en smaak dit nie lekker nie. Iemand wat nie heelhartig teenoor en vir God lewe nie is halfgebak 
sê Hosea in hoofstuk 7: 8 en Jakobus praat in hoofstuk 4:8 van halfhartiges. Om "rein van hart te 
wees, is om volkome, heelhartig aan God oorgegee te wees. En, dis hulle wat God sal sien. Hoe-
kom? Want net die wat 101% gee en lewe sien resultate. Hoekom mense nie God sien in hulle 
lewens nie is omdat hulle halfhartig lewe en wie halfhartig lewe sal nooit sien dat dit werk of wat 
regtig kan gebeur nie.  
Neem nou maar bv. dieet. As jy nie heelhartig, volkome en voluit by die dieet hou nie, sal jy nooit 
sien hoe jy gewig verloor nie. As jy "crook" en die dieet so half-half volg sal jy teleurgesteld 
wees. Dit is hoe die lewe werk, daarom moedig Jesus sy volgelinge aan om nie verdeeld, ver-
meng, skyn, lou en halfhartige lewens te lei nie, maar om jou hart in te sit agter jou aanbidding. 
 
Waar kort jy toewyding? In watter areas van jou lewe is jou hart nie volkome in die ding nie? 
Waar leef jy half toegewyd, half oorgegee? Waar kort jy commitment en toewyding? Indien jy 
nie jou hart hierin gaan kry nie, gaan jy nie sien wat regtig kan gebeur nie. 
Kom ons leef omgedraaide deurgebakte heelhartige toegewyde lewens. Kom ons sit ons harte 
agter ons lewens, in ons huwelik, werke, gesinne, sport, ens. sodat jy vir God in elke aspek en 
deel van jou lewe sal sien. Kom ons begin sommer eerskomende Sondag deur nie net geld te gee 
as deel van ons tiende-en dankoffer gewoonte en roetine nie, maar kom ons gee met ons hele 
hart. Volkome. Voluit oorgegee en gedrewe want dan sal ons God nog meer in ons gemeente en 
deur ons gemeente se werksaamhede sien. 
Wil jy God sien? Kies dan om heelhartig, volkome toegewyd en oorgegee te lewe in elke aspek 
van jou lewe want dan sal jy God sien. 



 

Maandag 

1 Tessalonisense 3:12-13 

 

Dinsdag 

1 Tessalonisense 4:3-4 

 

Woensdag 

1 Tessalonisense 5:15-18 

 

Donderdag 

2 Tessalonisense 2:13 

 

Vrydag 

2 Tessalonisense 3:13  

1 Tessalonisense  

5:16-18 

 

Laat elkeen 3 dinge noem waaroor hy/sy dankbaar is. 



13 September - Week 7 
Gelukkige vredemakers! 

 

Vrede vs haat 
 
Mat 5:9 
ANV: Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem  
  word. 
OAV: Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.  
GNB: Happy are those who work for peace; God will call them his children!  
MSG: You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of  
  compete or fight. That’s when you discover who you really are, and your 
  place in God’s family. 
 
Preekteks : Johannes 8:3-11 : Jesus se hantering van die vrou wat met klippe gegooi  
        sou word 
 

Ons leer mekaar beter ken 
Vir watter onderwyser het jy die meeste respek en hoekom. 
 

Ons leer die bybel beter ken 
G Matt 5:23, 24 

G Laat iemand in die klas hierdie skrifgedeelte mimiek …. 

G en … neem dit af met 'n selfoon se video kamera … 
 

Geselsvrae 
T Wat is mens se natuurlike reaksie wanneer iemand vir jou kwaad is en hy is die     

skuldige? 
T Wat beteken die term "jou gawe na die altaar toe bring"? 
T Wat besef jy toe jy op die Here probeer konsentreer? 
T Wag jy tot die kerkdiens klaar is voor jy iets doen? 
T Op 'n skaal van 1 – 10, wat is jou verantwoordelikheid in hierdie vredesproses en wat is 

jou broer s'n. 
 

G Deel die groep in twee en laat elke groep 'n moderne opvoering hiervan maak.  En     
natuurlik …. neem julle opvoerings weer af met julle selfone (se video kamera) uit       
verskillende hoeke …. 

 
Besluit op iemand met wie jy moet gaan 
vrede maak en begin solank bid daaroor   

(as jy meer as dit wil doen is jy ook welkom) 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE 

 

Om `n vredemaker 
te wees is nie `n op-
sie nie - dis `n op-

drag. 
www.witkerk.co.za 

 

Rom. 12:18 sê “As dit moont-
lik is, sover dit van julle af-

hang, leef in vrede met alle mense.” - God se opdrag kom na sy kinders toe om in vrede met alle 
mense te lewe. God weet egter wat ek en jy op hierdie aarde beleef. Hy weet dat ons tussen befoe-
terde mense moet lewe wat nie in 'n verhouding met Hom lewe nie. God weet dat dit hoegenaamd 
nie maklik is om in vrede te lewe nie, maar tog kom gee Hy die opdrag: - “so ver as wat dit van jul-
le afhang...” - dit beteken dat jy altyd en in alle gevalle die vredemaker moet wees. Al maak die an-
der ou dit vir jou hoe moeilik om in vrede te leef, moet jy steeds die vredemaker wees. As die ander 
ou uit sy pad uit gaan om jou pogings tot vrede te befoeter, dan doen jy wat jy kan om vrede met 
hom te bewerkstellig. - solank jy die genoegdoening het dat die onvrede wat daar tussen julle be-
staan nie jou skuld is nie. 

Mark 9:50b "Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe.” Waarom dink jy word 
sout en vrede langs mekaar in die selfde vers genoem? Want ons as gelowiges is maar yl gesaai in 
hierdie wêreld. Sout het egter nie nodig om vreeslik dik gesaai te wees om `n verskil te maak nie - 
‘n klein bietjie sout kan baie verrotting teenwerk. So behoort ons, al is ons min, vrede te maak waar 
ons kom, so kan ons `n verskil maak. 

 

Ons leer die Bybelboeke  
(Paulus se briewe) 

1 en 2 Timoteus 
 

Iets meer oor die briewe 
E Paulus skryf 1 Timoteus in 64nC toe 

hy vir die eerste keer in Rome in die 
tronk was. 

E Timoteus was baie jonger as Paulus. 
E Hy is een van die min "tweede geslag 

christene" wat ons in die Nuwe     
Testament kry: sy ma is 'n Jood wat 
ook tot bekering gekom het. 

E Sy pa was 'n Griek 
E Hy het namens Paulus 'n paar taai 

toffies gaan hanteer in Tessalonika 
en in Korinte. 



Wat word van `n vredemaker verwag? 
Jy kan nie `n vredemaker wees voordat die eerste ses van die saligsprekinge nie deel van jou lewe 
geword het nie. In die eerste plek moet jy weet hoe afhanklik jy van God is. -Jy moet weet dat jy 
in jou sondige stand van menswees tot niks goed in staat is nie. As God jou nie kom soek het om 
in `n verhouding met jou te tree nie. As God jou kom skoon was het in die bloed van Jesus Chris-
tus nie, sou jy nog steeds in jou sonde voortgeploeter het en daar sou jy gesterf het. Die tweede 
ding wat in `n vredemaker sigbaar moet wees is dat hy treur oor sy sondige toestand. - God red nie 
selfvoldane mense wat glo dat hulle goed genoeg is nie. Mense wat dink dat God nie `n keuse ge-
had het om hulle te red nie. Maar mense wat huil omdat hulle besef dat hulle sonder God se gena-
de verlore is. So iemand sal gered word. - derdens vra God van jou `n sagmoedige nederige hart. 
Jy moet oor die stukkende en gevalle mense van die wêreld begin voel soos Christus oor hulle 
voel. Die vierde ding wat in `n ware vredemaker se hart moet gebeur is dat hy dieselfde hart as 
Christus moet begin ontwikkel. - Met ander woorde moet dit wat verkeerd is vir hom dwars in die 
krop steek, en hy moet honger en dors na wat reg is. Dan moet Christus se gesindheid verder deur 
so iemand sigbaar word dat hy `n barmhartige hart, ‘n sagte hart sal ontwikkel vir mense wat in 
nood is. Dat hy die mense wat geval het nooit sal vertrap nie maar altyd weer sal optel om aan hul-
le `n nuwe kans te gee. So iemand moet `n sagte hart openbaar teenoor alle mense. `N ware vrede-
maker moet iemand wees met ‘n rein skoon hart. Hy moet iemand wees wat in die kern van sy we-
se herstel is sodat daar geen verskuilde motiverings in sy vredemaakproses moet wees nie. `N wa-
re vredemaker moet besef dat hy `n vreemde wese op hierdie aarde is - omdat die aarde nie uit 
vredemakers bestaan nie sal die wêreld se mense altyd `n ware vredemaker wantrou. Daarom moet 
`n vredemaker bereid wees om vervolging en bespotting te verdra ter wille van God. - niemand het 
gesê dat jy beloon sal word omdat jy vir Christus lewe nie. 
 
Dit is dus nou baie duidelik dat jy eers self in vrede met God moet lewe voordat jy waarlik `n vre-
demaker kan word. - Jy moes eers die verlossing deur Jesus Christus aangeneem het, die 
vryspraak van jou sondes aanvaar het, toegelaat het dat die Heilige Gees jou vervul en jou nuut 
maak voordat jy `n vredemaker kan wees..  Die Here Jesus vra nie van jou om op die straathoeke 
te gaan staan en preek nie nie. - Hy vra nie van jou om die burgemeester te gaan soen nie- Al wat 
die Here van jou en my verwag is dat ons dit ons hoogste prioriteit sal maak om in vrede met alle 
mense te lewe - soos sout. Waar jy ook al gaan, met wie jy ook al deurmekaar is - jou huisbedien-
de, - petroljoggie, meisie agter die toonbank. Dit is nou die tyd dat die ware gelowiges van hierdie 
land `n verskil begin maak. Wanneer jy van 'n transaksie met iemand af wegstap. Vra jouself die 
vraag: “was ek nou 'n vredemaker?” As ons as gelowiges `n positiewe gesindheid in een ou se hart 
kan bring tree hy dalk volgende keer anders teenoor `n volgende ou op wat op sy beurt weer hoop 
kry in `n vreedsame oplossing vir ons land. 
 
Doen jou beste om die vrede wat van God kom uit te straal, beywer jou vir dade van vrede. As 
daar konflik ontstaan, moet jy weet dat jy `n innerlike krag en sterkte het wat hy nie het nie. Jy is 
die een wat die vermoë moet vertoon om die konflik rustig en kalm te hanteer want jy is `n kind 
van die koning en Sy Gees woon in jou om jou te bekragtig. Jy is 'n heelgemaakte mens! Bring 
hierdie heelheid na die konflik toe. Jy kan en moet anders as die mense van die wêreld leef! Bring 
vrede deur die manier wat jy daagliks lewe - betoon geduld. Leer om die gesindheid van Christus 
uit te straal - dit is die enigste pad na vrede.  Die beloning van die vredemaker is dat hy sigbaar 
word! Hy begin homself identifiseer! Hy begin bekend staan as `n kind van God. Die feit dat jy `n 
vredemaker is sal jou bo alle verdenking identifiseer as kind van God - as jy `n vredemaker is sal 
jy bekend staan as ‘n kind van God. God sê in Sag 2:8 - wie aan een van sy kinders vat, vat aan 
God se oogappel. 
 
Opsomming: - as God jou lewe verander het moet jy `n vredemaker wees - dit is God se opdrag 
aan jou. As jy `n vredemaker is bevestig dit vir jou as kind van God. - as kind van God kan jy ver-
seker wees van God se volgehoue sorg en voorkeur-seën. 



 

Maandag 

1 Timoteus 2:3-5 

 

Dinsdag 

1 Timoteus 4:12 

 

Woensdag 

1 Timoteus 6:11-12 

 

Donderdag 

2 Timoteus 1:7 

 

Vrydag 

2 Timoteus 4:2, 7 

2 Timoteus  

2:22-24 

 

Hoekom is jongmense so beïnvloedbaar?    
Laat jou ouers bietjie vertel hoe dit in hulle tyd was. 



20 September - Week 8 
Gelukkig om vervolg te word … 

 

Vrede vs haat 
 
 

Mat 5:10, 11 
ANV: Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle 

behoort die koninkryk van die hemel. 
 Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg 

en valslik al wat sleg is van julle sê. 
OAV: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle 

behoort die koninkryk van die hemele.  
 Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik aller-

hande kwaad teen julle spreek om My ontwil.  
GNB:  Happy are those who are persecuted because they do what God re-

quires; the Kingdom of  heaven belongs to them!  
 Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of  

evil lies against you because you are my followers.  
MSG: You’re blessed when your commitment to God provokes persecution. The 

persecution drives you even deeper into God’s kingdom. “Not only that - 
count yourselves blessed every time people put you down or throw you out 
or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too 
close for comfort and they are uncomfortable. You can be glad when that 
happens - give a cheer, even! - for though they don’t like it, I do! And all heav-
en applauds. And know that you are in good company. My prophets and wit-
nesses have always gotten into this kind of  trouble. 

 
 
 

Preekteks : 1 Kon 19 : Elia vlug vir Isebel 
 

Ons leer mekaar beter ken 
Watter moeilike ding doen jy omdat dit vir jou goed is? 
 

Ons leer die bybel beter ken 
G Handelinge 7:54 – 8:3 : Stefanus se dood 

G Kry iemand in die groep vir elke karakter in die skrifgedeelte. 

G Terwyl iemand die verhaal lees doen daardie betrokke karakter wat in die Bybel staan. 
 

Geselsvrae 
T Hoekom sal die Joodse raad "van woede op hulle tande kners" vir so 'n gawe ou soos 

Stefanus? (hy het regtig 'n indrukwekkende toespraak gelewer vanaf hoofstuk 7 se 
begin) – en dit van 'n gewone diaken!! 

T Kwaad word is een ding, maar doodmaak?  Rerig?  Wat help dit hulle? 
T Is geweld / weerwraak vir die Christene 'n opsie?  Wat was Stefanus se laaste woorde? 
 



ONS LEER DIE BYBELBOEKE 
ONS LEER DIE BYBELBOEKE  

(Paulus se briewe) 
Titus, Filemon 

 
IETS MEER OOR DIE BRIEWE 

E Titus was 'n leraar op die eiland Kreta 
E Hy was van Griese afkoms 
E Ons lees nie van hom in Handelinge nie, 

kry sy naam 13 keer in van Paulus se 
ander briewe. 

E Hy het onder Paulus se bediening tot 
bekering gekom. 

E Hy was baie taktvol en is gevolglik in 
veral die probleemgemeentes soos Ko-
rinte en Kreta ingespan. 

E Kreta was 'n BAIE moeilike werksveld: 
na 'n hoë beskawingspeil tot 1500vC 
het 'n reeks aardbewings en vulkanie-
se uitbarstings die land verswak en 
die goeie mense laat padgee.  In Titus 
se tyd was hulle bekend vir hulle kans-
vattery, bedrog en diefstal. 

E Filemon was 'n leidende figuur in die 
gemeente in Kolosse. 

E Paulus skryf sy brief aan Filemon ter-
wyl hy onder huisarres is in Rome in 
62nC. 

E Die boek is eintlik meer 'n getuigskrif 
as 'n brief. 

Kyk die volgende video clip:  
https://www.youtube.com/watch?

v=aLhqJ5V26NE 

T Hoe voel julle oor ISIS wat christene so wreed doodmaak?  Wat het die christene aan 
hulle verkeerd gedoen? 

T Het christene enige waarborg dat die vervolging gaan stop?  Wat sê Matt 5:10 en 11   
daaroor? 



https://youtu.be/wglHA4kW9EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ytdMUddGe-U 

Klein “l” 

vir lewe 



 

Maandag 

Titus 1:15-16 

 

Dinsdag 

Titus 2:7-8 

 

Woensdag 

Titus 2:11-13 

 

Donderdag 

Titus 3:1-2 

 

Vrydag 

Filemon 6, 14 

Titus  

1:6-9 

 

Wie ken julle wat hier beskryf word ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




