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WELKOM TUIS
Ons wil jou hartlik welkom heet!
Ons is so bly dat jy by ons kon aansluit.
Ons hoop dat jy 'n wonderlike ervaring gehad het en dat jy tuis gevoel het.
Ons glo dat elke persoon vir God belangrik is en dat Hy 'n ongelooflike
plan en doel vir jou het.
Om jou te ondersteun in jou wandeling met Jesus, het ons as 'n
gemeente,
hierdie 21-dae-gids vir jou saamgestel.
Baie liefde
Phil en Lucinda
Hoof Pastore
Hillsong Suid-Afrika

JESUS HET
JOU LIEF
Baie geluk met jou besluit om Jesus te volg. Ons glo dat die reis om Jesus te leer
ken beter is in gemeenskap met ander. Jy het waarskynlik baie vrae, daarom het
ons hierdie 21-dae-gids ontwikkel om jou te help groei in jou verhouding met
Jesus, en ook om jou te help om jou plek in ons kerk te vind.
Dit is net die begin ...
Om heel gemaak of gered te word, is om ons aan God en sy plan en doel vir ons
lewens te onderwerp. Dit beteken om van ons ou manier af te draai en na Jesus te
draai, Hom om vergifnis van ons sondes te vra en nuwe lewe in Hom te ontvang.
Romeine 10:9 sê: "As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart
glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word."
Verlossing is God se gratis geskenk aan ons en ons word Sy kinders. Dit is 'n
onherroeplike aanvaarding in die gesin van God en 'n bemagtiging om die lewe
volledig en ten volle te leef met die doel om God na die res van sy skepping te
reflekteer.
As jy nie seker is of jy met God reg is nie, of jy weet dat jy Jesus in jou lewe nodig
het, kan jy nou kies om Hom te volg deur 'n gebed van oorgawe aan Jesus te bid.
"Jesus, ek bid hierdie gebed, want ek weet dat ek verkeerd was om sonder U te
lewe.
Ek is jammer en ek vertrou dat U my sal vergewe. Ek aanvaar U liefde en genade
vir my en vra dat U my God sal wees. Help my om elke dag in U te glo en U lief te
hê, en help my om hierdie wêreld te wys hoe U is en hoe groot U liefde is.
Ek bid dit in Jesus se Naam. Amen."
Baie geluk! Om hierdie woorde met 'n hart van oorgawe aan Jesus te bid, is die
begin van die belangrikste reis wat jy ooit sal onderneem: Die reis om Jesus te
volg.

WAT GLO
ONS?
ONS GLO dat die Bybel God se Woord is. Dit is akkuraat, dra gesag en toepaslik
op ons alledaagse lewe.
ONS GLO in een ewige God wat die Skepper van alle dinge is.
Hy bestaan in drie persone; God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
Hy is totaal liefdevol en volkome liefdevol.
ONS GLO dat sonde elkeen van ons van God en sy lewensdoel vir ons geskei het.
ONS GLO dat die Here Jesus Christus as God sowel as die mens, die enigste een
is wat ons met God kan versoen.
Hy het as voorbeeld van 'n sondelose lewe op aarde kom leef, aan die kruis vir ons
gesterf en weer opgestaan om Sy oorwinning te bewys en ons vir die lewe te
bemagtig.
ONS GLO dat om vergifnis te ontvang van ons sonde en die nuwe lewe te verkry,
moet ons ons sondes belei, glo in die Here Jesus Christus en onderdanig wees
aan Sy wil vir ons lewens.
ONS GLO om die heilige en vrugbare lewens te leef wat God vir ons beplan, moet
ons in water gedoop word en gevul word met die krag van die Heilige Gees.
Die Heilige Gees stel ons in staat om gebruik te maak van geestelike gawes,
insluitend om in tale te praat.
ONS GLO in die krag en belangrikheid van die kerk en die noodsaaklikheid om
gereeld as gelowiges byeen te kom vir samesyn, gebed en die 'breek van brood'.
ONS GLO dat God ons afsonderlik toegerus het sodat ons Sy doel met ons lewens
suksesvol kan bereik, naamlik om God te aanbid, ons rol in die Kerk te vervul en
die gemeenskap waarin ons leef, te kan dien.
ONS GLO dat God ons wil genees en omskep sodat ons gesonde en geseënde
lewens kan leef om ander meer effektief te help.
ONS GLO dat ons ewige bestemming in die Hemel óf die hel bepaal word deur ons
keuse om Jesus as ons Verlosser van ons sonde te aanvaar.
ONS GLO dat die Here Jesus Christus weer sal kom soos Hy beloof het.

DAG 1: WIE IS GOD?
Die maan draai om die aarde, maar die aarde draai om die son. In ons eie lewens is ons almal in
die versoeking om God tot maangrootte te laat krimp, waar Hy rondom ons draai. Maar die Bybel
skilder 'n ander beeld van God: 'n God wat so helder en glorieryk is dat Hy 'n manier het om die
middelpunt van ons bestaan te word, nie net 'n godsdienstige kompartement aan die kant nie.
Alhoewel die wêreld van die Bybel en ons moderne wêreld heeltemal anders is, is die goeie nuus
dat die God wat in die Bybel beskryf word, glad nie verander het nie. Die som totaal van God in
die Bybel dien as 'n kompas van onveranderlike werklikheid terwyl ons probeer uitvind wie God
is. Kom ons lees van een persoon se ontmoeting met Hom.
Wat leer die Bybel vir ons?
"1 In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit,
en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. 2 By Hom was daar serafs om Hom te dien.
Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee
het hy gevlieg. 3 Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die
Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.” 4 Hulle het so hard geroep dat
die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. 5 Toe het ek
uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon
onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die
Almagtige.” 6 Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar af gevat en
na my toe gevlieg. 7 Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende
kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen.” 8 Toe het ek die
Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is
ek! Stuur my!” - Jesaja 6:1-8"
Wat beteken dit vir my?
Hoe is God? Ons sien dat Hy: 1) Die ewige Koning (V1) is. Alhoewel aardse konings kan kom en
gaan, bly God op Sy troon. 2) Hoog en verhewe (V2). Hy is ongelooflik wonderlik 3) Heilig (V3).
Dit beteken dat Hy absoluut suiwer en totaal uniek is. 4) HERE (v3). Die Hebreeuse woord is
'Shaddai', wat beteken die een wat magtig is om op te tree namens diegene wat desperaat na
Hom roep. 5) Skepper (v3). Hy het die hele heelal geskep. 6) Glorieryk (V3). God se heerlikheid
is die wonderlike glans van Sy perfekte karakter. Sy glorie vul die heelal.
Hoe moet ons reageer in sy teenwoordigheid? As ons Hom waarlik teëkom, aanbid ons Hom
soos hierdie engele doen (v3), sidder van ontsag (v4), neem verantwoordelikheid van ons
sondigheid (v5), ontvang ons sy vergifnis en suiwerende aanraking (v7) en vind maniere om
ander te vertel oor hoe wonderbaarlik Hy is (v8).
Wat kan ek doen?
Glo jy dat God regtig is soos die God wat hier beskryf word? As jou lewe met die aarde vergelyk
is, is God dan meer soos die maan of 'n die son vir jou?
Wil jy verder lees?
Lees Jesaja 40: 12-27 en Psalm 103.
Wat is my volgende stap?
Vertel vir iemand dat jy besluit het om Jesus te volg. Ons almal het mense nodig om ons te
ondersteun op ons geloofspad. Met wie kan jy praat? Vir wie kan jy vrae vra oor God? Met wie
kan jy deel oor wat Hy in jou lewe doen?
WAT IS MY VOLGENDE STAP
Vertel vir iemand dat jy besluit het om Jesus te volg. Ons almal het mense nodig om ons te
ondersteun op ons geloofspad. Met wie kan jy praat? Vir wie kan jy vrae vra oor God? Met wie
kan jy deel oor wat Hy in jou lewe doen?

DAG 2: WIE IS JESUS?
Die vrae wat ons oor God wil stel, is eindeloos: Is God werklik? Is dit wat ons van Hom weet die
waarheid? Wat het Hy met my lewe te doen?
Die Bybel beantwoord miskien nie elke vraag oor God nie en dit sal daartoe lei dat ons meer vra,
maar een van die terreine waarin die Bybel baie duidelik is, is die antwoord op die vraag: Wie is
Jesus?
Jesus prys die belydenis van die Apostel Petrus van Hom as 'die Messias, die Seun van die
lewende God' (Matteus 16:16), omdat Jesus geweet het dat wie Hy is - en vir ons kan wees - die
krag het om ons lewens te verander. Jesus is so uniek omdat twee wêrelde in Hom bots: Hemel
en aarde, die Goddelike en die menslike.
Ja, Sy Naam is die naam bo alle name, en sy ster-asemhalende, storm kalmerende,
wonderwerkende krag is ongeëwenaard. Tog is Hy ook die menslike Jesus, die persoonlike
vriend wat weet wat ons deurgaan en vir ons omgee. Daarom noem die Bybel Hom ook
'Emmanuel', God met ons.
Wat leer die Bybel vir ons?
“God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom
glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê." Johannes 3:16
"Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of
lewe of engele of duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook
nie bo-aardse magte nie." Romeine 8:38

Wat beteken dit vir my?
So, gee Jesus vir jou om? Ja Hy doen! Hoe weet ons dit? Dikwels diskwalifiseer ons onsself van
God se liefde as gevolg van ons geskiedenis, ons mislukkings en tekortkominge. Sonde het ons
van God geskei en ons kan nooit ons sondes opmaak deur selfstandigmaking of goeie werke nie.
Hoe kan ons dus aanvaar wat ons nie verdien nie? Die Bybel sê dat niks in die skepping ons kan
skei van die Liefde van God wat in Christus Jesus, ons Here, is nie (Romeine 8:38). En om God
se liefde te aanvaar, is om sy geduldige, vergewende en genadige houding teenoor ons te
vertrou. Net Hy het die mag om ons te bevry van skuld, skaamte en veroordeling om vir ons 'n
lewe van heelheid te gee. Al wat ons moet doen is om na Hom toe te draai.
Wat kan ek doen?
Aanvaar vandag Sy liefde. Laat Hom toe dat Hy jou liefhet net soos jy is; Hy het jou nie net lief
nie, maar ook 'n welbehae in jou
Wil jy verder lees?
Om jou nuwe identiteit in Christus te ken is 'n ongelooflike bevrydende ervaring; jy kan meer
daaroor lees in die volgende skrifgedeeltes: 2 Korintiërs 5:17; Filippense 3: 8-11.

DAG 3: WIE IS DIE HEILIGE GEES?
H2O kan op drie verskillende maniere bestaan - water, gas en ys - en tog ui dieselfde stof bestaan.
Op dieselfde manier openbaar God Homself in drie: Vader, Seun en Heilige Gees (sien Matteus
28:19). Daar is net een God, nie drie nie. Misterieus is Hy nogtans al drie op dieselfde tyd. Kom ons
kyk na die Heilige Gees. Die Gees kom woon in ons wanneer ons 'n Christen word. ‘n Seilboot het
wind nodig, anders beweeg hy nie. Die Heilige Gees is die wind in die seile in die lewe van elke
Christen.
Wat leer die Bybel vir ons?
“7 Laat Ek julle egter die waarheid vertel: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie
weggaan nie, sal die Raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As Ek egter weggaan,
sal Ek die Raadgewer na julle toe stuur. 8 En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sy
sonde, van God se regverdige oordeel, en dat die oordeel hier is. 9 Van sonde, omdat die wêreld
nie in My glo nie; 10 van God se regverdige oordeel, omdat Ek teruggaan na die Vader toe en julle
My nie meer sien nie; 11 van veroordeling, omdat die regeerder van hierdie wêreld reeds
veroordeel is. 12 “Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. 13
Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy
sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle
meedeel. 14 Hy sal My verheerlik omdat Hy dit wat Hy van My sal ontvang, aan julle sal meedeel.
15 Alles waaroor die Vader beskik, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: ‘Wat Hy van My
ontvang, sal Hy aan julle meedeel.’” Johannes 16:7-15
Wat beteken dit vir my?
Wie is die Heilige Gees? Hy word 'Raadgewer' (v7) genoem, wat beteken 'n trooster, versterker,
adviseur en helper. Hy word ook 'die Gees van Waarheid' (v13) genoem. Waarom word Hy aan ons
gegee? Die Heilige Gees is jou helper. Jesus kon slegs op een plek op 'n slag wees, maar deur die
Heilige Gees kan Hy terselfdertyd by miljoene mense wees. Daarom is dit goed dat Jesus terug is
Hemel toe (v7). Wat doen Hy? Hy kan nie-Christene oortuig om hul sonde by God te vorm (v8-10).
Hy help ons om die waarhede van die Bybel te verstaan (v13). Hy kommunikeer die wil van God
aan ons (v14). Hy lei ons om Jesus te aanbid en te verheerlik (v14). Hy laat ons toe om God se
wonderlike genade uit te leef (v15). Daarom is dit onmoontlik om God te ken en te gehoorsaam
sonder die Heilige Gees! Dank die Here vir hierdie wonderlike vriend en geskenk!
Wat kan ek doen?
Op watter maniere was jy bewus van die werking van die Heilige Gees in jou lewe? Bid en vra die
Heilige Gees vir meer van sy aktiwiteite in jou lewe.
Wil jy verder lees?
Esegiël 37: 1-10 gee jou 'n kragtige beeld van die lewendige effek wat die Heilige Gees op
gelowiges het. Sien ook Johannes 14:16-17
WAT IS MY VOLGENDE STAP?
Welkom tuis. Ons bid dat dit altyd tuis sal voel wanneer jy by enige een van ons kerklokasies is.
Sluit elke Sondag by ons aan om in geloof en vriendskappe te groei.

DAG 4: DIE KRUIS
In die Tweede Wêreldoorlog het 'n groep wetenskaplikes die atoombom gebou. Een van die
werktuigkundiges het 'n spanner in 'n radioaktiewe toestel laat val. Met die wete dat die bom binne
sekondes sou ontplof, het een van die wetenskaplikes die hand ingesteek en die spanner gegryp.
Hy het die lewens van almal gered, maar sy eie lewe verloor weens die blootstelling aan bestraling.
Dit is 'n verhaal wat ooreenstem met die boodskap van die kruis, waar Jesus vir ons sondes gesterf
het, sodat ons dit nie hoef te doen nie.
Wat leer die Bybel vir ons?
“25 Dit was nege-uur die môre toe hulle Hom gekruisig het. 26 ’n Plakkaat bokant Jesus se kop het
die rede vir sy veroordeling uitgespel: “Die Koning van die Jode.” 27 Saam met Hom het hulle ook
twee kriminele gekruisig, een aan elke kant. 29 Die verbygangers het net spottend hulle koppe
geskud en Hom toegesnou: “Ha-ha, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in drie dae opbou!
30 Red jouself nou, en kom van die kruis af!” 31 Die priesterhoofde en die skrifkenners het ook
onder mekaar met Jesus gespot en gesê: “Foeitog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie
red nie. 32 Hy is dan glo die Messias, die Koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis! Dan
sal ons sien en glo!” Selfs die kriminele wat saam met Hom gekruisig is, het Hom beledig. 33 Om
twaalfuur het dit oor die hele land donker geword tot drie-uur daardie middag. 34 Dit was toe dat
Jesus baie hard uitgeskreeu het: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” As ’n mens dit vertaal, beteken dit:
“My God, my God, hoekom het U My verlaat?” 35 Party van die omstanders het dit misverstaan en
gedink Hy roep die profeet Elia. 36 Toe hardloop iemand, maak ’n spons vol suur wyn, sit dit op ’n
riet en gee dit vir Hom om te drink. Hy sê toe: “Wag, kom ons kyk of Elia hom kom afhaal!” 37 Maar
Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. 38 Daarna het die swaar gordyn in die
tempel in twee geskeur, van bo tot onder. 39 Toe die Romeinse offisier oor honderd wat reg voor
Hom gestaan het, Jesus só sien sterf, was sy woorde: “Waarlikwaar, hierdie man was die Seun van
God!” Markus 15:25-39
Wat beteken dit vir my?
Jesus het 'n aaklige, onregverdige dood gesterf vir almal om te sien. Maar iets onsigbaar en veel
erger het gebeur. Hy, die sondelose, het die straf wat ons sonde verdien het verduur sodat ons
vergewe kon word. Daarom voel Hy verlate deur sy Vader (v34). Toe Hy Sy laaste asem uitblaas,
skeur die tempelgordyn in twee - op sy eie (v38). Wat beteken dit? Lank voordat Jsus gekom het,
het die Jode 'n tempel gebou. God het daarin gewoon, in die Allerheiligste. Niemand behalwe die
hoëpriester kon deur die gordyn ingaan nie, en slegs net een keer per jaar. Dit het die mense
daaraan herinner dat hulle sonde ernstig was en hulle van God geskei het. Maar toe Jesus sterf, is
die gordyn bonatuurlik geskeur. Dit beteken dat die hindernis tussen sondaars (dit is ons) en God
verwoes is deur die opoffering van Jesus! Die deur is nou oop vir ons om naby aan God te leef, ten
spyte van ons sondes in die verlede wat nou vergewe is. Watter goeie nuus! Jesus bied ook vryheid
van skuld en 'n hegte verhouding met God. Dit geld natuurlik net vir ons as ons Sy bloed-gekoopte
vergifnis ontvang het en deur die oop deur stap en ons geloof in Jesus en die kruis te plaas.
Wat kan ek doen?
Het jy jou geloof in Jesus se dood en die vergewing van u sondes geplaas? Het jy die volheid van
Sy opstanding ervaar?
Wil jy verder lees?
Kyk na Hebreërs 10: 19-22 en Jesaja 53 ('n merkwaardige profesie oor die lyding van die komende
Messias).

DAG 5: GELOOF IN CHRISTUS
ALLEEN
‘n Jong meisie wou nader aan God kom. Een nag het God vir haar 'n droom gegee. In die droom
wou sy 'n hoë krans klim om aan die bopunt van God te kom. Sy het probeer en probeer, maar kon
nie bo kom nie. Moeg en hartseer was sy gereed om op te gee en af te klim. Toe sien sy 'n
trampolien aan die onderkant van die krans. Sy laat gaan en spring van die trampolien af en beland
heel bo by God. Hoe kom ons naby God? Laat gaan. En spring.
Wat leer die Bybel vir ons?
1 “Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op My te
vertrou. 2 In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie só was nie, sou Ek dit aan julle
gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. 3 En as Ek gegaan en vir julle plek
ingerig het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 Julle
weet mos waarheen Ek gaan, en hoe om daar te kom.” 5 Tomas sê vir Jesus: “Here, ons weet nie
waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die pad daarheen ken?” 6 Jesus sê vir hom: “Ek is die weg
en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur My nie. 7 As julle My ken,
sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle Hom en het julle Hom reeds gesien.” 8 Toe
sê Filippus: “Here, wys ons net die Vader en dit is vir ons genoeg.” 9 Jesus antwoord hom só: “Ek is
al vir só ’n lang tyd by julle, Filippus, en jy ken My nog nie? Wie My reeds gesien het, het ook reeds
my Vader gesien. Hoe sê jy dan: ‘Wys ons die Vader?’ Johannes 14:1-9
Wat beteken dit vir my?
Ons kan nie by God uitkom deur die krans te klim van ons eie morele en godsdienstige pogings nie.
Jesus het ons kom bevry van die leuen dat ons onsself kan red. Ons kan slegs tot God kom deur
geloof in Jesus en sy dood vir ons sondes (v16). Waarom is daar soveel wêreldgodsdienste?
Antwoord: Hulle is almal pogings om God deur moeite te bereik. Boeddisme het die Agvoudige
Weg. Islam het die vyf wette. Hindoeïsme het Karma. Judaïsme het die Torah. Alhoewel hierdie
godsdienste elemente van waarheid en skoonheid bied wat gekoester moet word, aanvaar hulle
verkeerdelik dat ons ons weg na God kan verdien. Hulle hou almal 'n 'leer' vir God uit.
Wat maak die Christendom uniek? Antwoord: Alhoewel godsdiens die mensdom se poging is om
God te bereik, is die Christendom God se poging om die mensdom te bereik.
Aangesien ons nie met ons pogings na Hom toe kan kom nie, kom Hy na ons toe ons vertrou op sy
onverdiende genade! Christus is 'n soort 'trampolien' van genade. Terwyl ons op Christus vertrou,
kan ons ontsteld harte oorkom (v1), die vrees vir die dood (v3) en die onkunde oor wie God regtig is
(v7). In Jesus alleen kan ons die weg, die waarheid, die werklike lewe en 'n persoonlike verhouding
met God as ons Vader vind (V6).
Watter ongelooflike genade!
Wat kan ek doen?
Het jy ophou vertrou in jou eie vermoë om God se aanvaarding te verdien? Vertrou jy nou op die
'trampolien' van Jesus alleen, en Sy onverdiende genade, vir jou aanvaarding by God? Is daar iets
wat jou verhinder om te spring?
Wil jy verder lees?
Sien Efesiërs 2: 8-10 en Romeine 10: 2-4 om te sien hoe godsdiens en goeie werke ons kan red;
maar God se genade kan dit wel doen.
Wat is my volgende stap?
Is jy met water gedoop? Die doop is 'n uiterlike verklaring van jou innerlike besluit om Jesus te volg.
Dit is een van die Christene se eerste geleenthede om Jesus te eer en te gehoorsaam. Vind meer
uit oor doop op ons webwerf: www.hillsong.com/southafrica.

DAG 6: VERLOSSING
‘n Spaanse Pa wou vrede maak met sy seun wat weg geloop het in Madrid. Hy haal 'n advertensie
aan in die El Liberal-koerant uit: "Paco, ontmoet my Dinsdag middag by Hotel Montana. Alles is
vergewe. Pappa. " Paco is 'n algemene naam in Spanje, en toe die Pa by die hotel aankom, vind hy
800 jong mans met die naam Paco wat op hul vaders wag. Diep na binne verlang ons almal na 'n
huis waar ons sonder voorwaardes geliefd is. Kom ons kyk na God se genade-aanbod aan ons:
Wat leer die Bybel vir ons?
11 Om dié punt verder te verklaar, het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel: “’n Man het twee
seuns gehad. 12 Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as
om te wag tot Pa doodgaan.’ Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy twee seuns te verdeel.
13 “’n Paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings in geld omskep, na ’n ver land gereis,
en daar al sy geld verkwis met ’n uitspattige lewe. 14 Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het ’n
groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. 15 Hy kry toe werk by ’n plaaslike
boer en dié het hom die veld ingestuur om varke op te pas. 16 Die seun het só honger geword dat
selfs die peule wat die varke gevreet het, vir hom smaaklik gelyk het. Maar niemand het hom
enigiets gegee om te eet nie. 17 “Toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê: ‘By
die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hier is ek besig om van honger
dood te gaan!18 Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê: Pa, ek het gesondig teen die hemel
én teen Pa; 19 ek is nie langer werd om Pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in
diens as ’n gehuurde werker.’ 20 “Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe. En toe hy nog ver weg
was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe
gehardloop, hom omhels en gesoen. 21 Sy seun het vir hom gesê: ‘Pa, ek het gesondig teen die
hemel én teen Pa; ek is nie langer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22 “Maar sy pa sê vir
die bediendes: ‘Gou, bring die mooiste mantel in die huis, en trek dit vir hom aan. Kry ’n ring vir sy
vinger, en sandale vir sy voete. Lukas 15:11-22
Wat beteken dit vir my?
Sonde skei ons van die God wat ons liefhet (v13). Op die ou end maak dit ons net so seer soos wat
dit God seermaak (V14,15). Dit is egter nooit te laat om huis toe te kom nie. As ons tot die beseffing
kom en ons van ons sonde bekeer en op God vertrou (v17-20), sal ons met deernis, ope arms,
vergewing, vreugde en seën terug verwelkom word (v20-25). Hierdie verhaal is 'n wonderlike
prentjie van verlossing en die verhouding wat God met ons wil hê.
Hier is 'n ander storie.
‘n Pa wat vanaf die winkel terugkeer, vang sy dogtertjie met sand in haar mond. Hy het haar
probeer dreig en smeek om dit uit te spoeg, maar sy het geweier, omdat sy so baie van die smaak
gehou het. Hy help toe die ys wat hy vir haar gekoop het, en spoeg dadelik die sand uit. Wanneer
God vir ons sê om ons sonde te verlaat en Hom te volg, is dit nie omdat Hy ons plesier wil
wegneem nie. Dit is omdat Hy iets beter vir ons het. Hy bied vergifnis, ewige lewe en 'n persoonlike
verhouding met Hom aan.
Wat kan ek doen?
Is daar enige sonde of pyn wat jou verhinder om na God te kom? Uit die verhaal in Lukas, hoe
verskil God van jou aardse vader?
Wil jy verder lees?
Lees Efesiërs 2:1-10 vir meer insig van waaruit ons gered is en waarin ons gered is.

DAG 7: OPSTANDING
Is iemand na aan jou dood? As dit so is, sal jy weet hoe depressief en finaal die dood is. Daar is
feitlik een ding waaroor ons seker kan wees - ons gaan almal sterf. Toe Jesus se vriende sien dat
hy 'n vreeslike dood sterf, is hulle verwoes. Dit is omdat hulle vergeet het dat Hy 'n belofte
gemaak het om terug te keer. Het jy al ooit gewonder of Jesus nog leef, of die Christendom waar
is, en of daar lewe na die dood is? Een ongelooflike gebeurtenis in die geskiedenis beantwoord
al jou vrae.
Wat leer die Bybel vir ons?
1 Vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die
graf gaan kyk. 2 Skielik was daar ’n geweldige aardbewing omdat daar ’n engel van die hemel af
gekom, die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit het. 3 Sy gesig het geblink soos
weerlig en sy klere was sneeuwit. 4 Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe
soos dooies bewusteloos neergeslaan. 5 Daarop het die engel die vroue aangespreek met die
woorde: “Julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. 6 Hy is nie
hier nie, want Hy is opgewek uit die dood, presies soos Hy gesê het. Kom kyk, hier het sy
liggaam gelê. 7 En gaan sê nou dadelik vir sy dissipels: ‘Jesus is uit die dood opgewek, en Hy
gaan julle solank vooruit Galilea toe. Julle sal Hom dáár sien.’ Julle kan reken op wat ek vir julle
sê.” 8 Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan. Oorstelp van skok, maar nog meer van ’n
ontsaglike blydskap, het hulle gehardloop om die boodskap aan sy dissipels te gaan gee. 9 En
toe, meteens, daar staan Jesus voor die vroue, en Hy sê: “Goeiedag, almal!” Hulle hardloop na
Hom toe, gryp sy voete vas en aanbid Hom.
10 Daarop sê Jesus vir hulle: “Julle hoef nie bang te wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet
Galilea toe gaan en hulle sal My daar sien.” Matteus 28:1-10
Wat beteken dit vir my?
Wat beteken die opstanding vir ons? Dit beteken dat Jesus regtig God is. Daarom het die vroue
Hom aanbid (v9). Daarom was hulle dapper genoeg om dit vir almal te vertel (v10).
Dit beteken dat die Christendom waar is. Josh McDowell, 'n ateïs, het eenkeer probeer bewys
dat die opstanding van Jesus nie gebeur het nie, maar nadat hy na die historiese bewyse gekyk
het, was hy heeltemal oortuig dat dit wel gebeur het. Hy het 'n Christen geword en die
topverkoper-boek The Resurrection Factor geskryf wat die opstanding as 'n feit van die
geskiedenis bewys. Dit beteken dat ons seker kan wees oor die ewige lewe.
Op dieselfde manier wat Jesus buite die dood geleef het, belowe Hy dat ons die ewige lewe sal
kry as ons op Hom vertrou. Dit beteken Jesus leef. Dit onderskei Jesus van al die stigters van
ander godsdienste. Net Hy het geen graf nie! Dit beteken dat ons geseënd kan wees.
Jesus het gesê om te getuig van sy opstanding, 'omdat jy my gesien het, het jy geglo; maar salig
is die wat my nie gesien het nie en tog geglo het. ' (John20: 29)
Wat kan ek doen?
Wat beteken die opstanding vir jou?
Wil jy verder lees?
Kyk na 1 Korintiërs 15: 12-22. Lees Openbaring 1: 9-18 om die Opgestane Een van aangesig tot
aangesig te sien.
Wat is my volgende stap?
Het jy vrae? Vra enigiets...geen vraag is te eenvoudig of te ingewikkeld nie. Alpha is 'n reeks
interaktiewe sessies wat die basiese beginsels van die Christelike geloof vrylik ondersoek. Kom
vind meer uit by die Groups Stalletjie / Welcome Home Lounge of stuur 'n e-pos na
equip@hillsong.co.za

DAG 8: OM JESUS TE VOLG
Doen dit net!' Dit is die leuse van Nike, maar dit beskryf ook die polsslag van ons generasie.
Vandag noem miljoene mense hulself Christene, maar 'doen dit nie net' nie. Hulle soek nie regtig
of is gehoorsaam in die God waarin hulle beweer dat hulle glo nie. Die vroegste Christene het
hulself nie Christene genoem nie, maar eerder dissipels of volgelinge van Jesus. Laat ons 'n paar
mense kyk wat 'n unieke geleentheid gehad het om Hom te volg en dit net gedoen het.
Wat leer die Bybel vir ons?
17 Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het
naby gekom.” 18 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon,
wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit
te gooi, want hulle was vissers van beroep. 19 Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My,
en Ek sal julle vissers van mense maak.” 20 Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg. 21
Toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: Jakobus 'n seun van Sebedeus,
en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak.
Jesus het hulle geroep, 22 en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg.
23 Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die
evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond
gemaak. - Matteus 4:17-23
Wat beteken dit vir my?
Dit beteken ses dinge: 1) Word verstom deur sy wysheid en krag. Waarom anders sou hierdie
mense Hom so gretig gevolg het (v20)? Jesus het die wysheid en krag wat ons nodig het om ons
lewens op die beste manier te kan uitleef. 2) Begin 'n persoonlike verhouding met Hom. Hierdie
gebeurtenis was die begin van 'n ewigheid van vriendskap met Jesus vir hierdie mense. Jesus
wil ook ons vriend wees. 3) Volg Sy voorbeeld. Later het mense vertel oor hoe hierdie mans
Jesus in hul lewens weerspieël het (sien Handelinge 4:13). Jesus wil en kan ons ook meer soos
Hy maak. 4) Glo en gehoorsaam Sy onderrig. Hierdie dissipels het Sy onderrig ernstig
opgeneem. Dit het beïnvloed hoe hulle geleef het (v17-23). Jesus se lering kan ook daartoe lei
dat ons reg dink en passievol leef. 5) Sluit by Hom aan op sy missie om mense te bereik. Hy het
Petrus en Andreas belowe dat Hy hulle sou gebruik om ander se lewens te verander (v19). Die
belofte geld ook vir ons. 6) Gee Hom u hoogste lojaliteit. Hulle het hul werk en gesinne meteens
verlaat (v22). Wat ons ook al opgee, is niks in vergelyking met wat ons terug kry nie. Die
belangrikste besluit wat ons kan neem, is om dit 'net te doen' en Hom te volg.
Wat kan ek doen?
Het jy besluit om Jesus te volg? Indien nie, waarom nie? Watter van die ses aspekte hierbo van
Jesus daag jou die meeste uit?
Wil jy verder lees?
Kyk na Lukas 5:1-11 vir die langer weergawe van dele van hierdie verhaal.

DAG 9: EKSTERNE VOORDELE
Eens op 'n tyd het 'n man op 'n skip oorkant die see geseil. Hy kon slegs die kaartjie bekostig, so
met maaltye, het hy alleen gesit en ou brood geëet. Toe hulle by hul bestemming aankom, vra die
kaptein hom: 'Waarom het jy nooit kom saam eet nie? Dit was deel van die pryskaartjie. 'Hierdie
verhaal laat ons dink aan soveel mense wat dink dat hulle vertroue in Jesus vir hulle net 'n
kaartjie hemel toe bied. Om 'n Christen te wees, beteken dat ons ook groot voordele in hierdie
lewe het.
Wat leer die Bybel vir ons?
14 Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15 Die Gees wat aan julle
gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die
Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit
beteken Vader. 16 Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 17 En
omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met
Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Romeine
8:14-17
Wat beteken dit vir my?
Wat gebeur dan as ons op Jesus vertrou en volg? Ons ontvang die Heilige Gees (v14). Hy is die
teenwoordigheid van God wat in ons kom woon. Ons ontvang 'n splinternuwe identiteit as kind en
erfgenaam van God (v16,17). Ons hoef nie weer bang te wees vir verwerping van God nie. Ons
weet wie ons is omdat ons weet Wie S'n ons is. Ons ontvang 'n uitnodiging om God as ons
liefdevolle Vader te geniet (v15). Ons kan nou na Hom verwys as Abba (wat 'Pa' beteken). Ons
ontvang die belofte dat God nooit sal ophou om ons lief te hê nie, maak nie saak wat nie
(v35-39). Hierdie is ongelooflike beloftes. Ongelukkig vergeet baie Christene hulle óf sukkel hulle
om dit te glo. Hierdie ontdekking het gemaak dat hy sy vlerke sprei en vir die eerste keer vlieg!
Dit klink soos die verhaal van die lelike eendjie wat net nie by die ander eende inpas nie, totdat
dit agter gekom het dat dit regtig 'n pragtige swaan was. Kom ons gebruik ons ete kaartjie en
begin eet van God se tafel. Laat ons ons vlerke gebruik en begin met die beloftes van God.
Wat kan ek doen?
Glo jy hierdie beloftes? Is jou geloof gebaseer op jou veranderende gevoelens of op die
onveranderlike feite van God se Woord?
Wil jy verder lees?
Lees Efesiërs 3: 14-19 vir meer inligting oor God se liefde.
Wat is my volgende stap?
Is jy in 'n groep? 'n Groep is 'n plek waar jy vriende kan maak sowel as saam groei. Ons glo dat
die lewe BETER SAAM is en dat ware lewensverandering gebeur in verhoudingbou met ander.
Ons wil graag jou help om die groep te vind waarin jy welkom voel. Kom besoek ons by die
GROUPS stalletjie/ WELCOME LOUNGE hierdie Sondag of besoek ons Group webblad by
www.hillsong.com/SouthAfrica

DAG 10: DIE BYBEL
God het nie die Bybel geskryf nie. Maar Hy het die 40 skrywers geïnspireer, waaronder 'n digter,
'n koning, 'n herder, 'n dokter, 'n tollenaar en 'n visserman, wat meer as 1600 jaar verskillende
boeke geskryf het. Die Ou Testament (39 boeke) is voor Jesus geskryf. Die Nuwe Testament (27
boeke) is geskryf nadat Hy gekom het. God het seker gemaak dat hulle skryf waarvoor Hy wil hê,
en dat dit die waarheid bevat van wie God is, wat Hy gedoen het en nog steeds doen, en hoe om
'n verhouding met Hom te hê. Die historiese wêreld van die Bybel het verander, maar die
boodskap daarvan bly vandag nog net so waar en relevant.
Wat leer die Bybel vir ons?
9 Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! 10 Ek wil aan U
gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. 11 Aan u beloftes hou
ek vas, dit weerhou my van sonde teen U. 12 Aan U kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte.
13 Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. 14 Om volgens u verordeninge te lewe, gee my
meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. 15 U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die
pad wat U aanwys. 16 Ek verlustig my in u voorskrifte, u woord vergeet ek nie. 17 Doen goed
aan u dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam. 18 Maak my oë oop dat ek die kragtige
werking van u wet ervaar. 19 Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog
nie sonder u gebooie wees nie. 20 Ek kwyn weg van verlange na u bepalings. 21 U straf die
hovaardiges, die vervloektes wat van u gebooie afwyk. Psalm 119:9-21
Wat beteken dit vir my?
Waarom delf ons in die Bybel? Dit hou ons suiwer (V9) en sonde-vry (V11). Dit bring ons vreugde
(v14) en verwondering (v18). Dit voed ons siele, soos heuning ons liggame voed (v103). Dit lei
ons in besluitneming, soos 'n pad ons lei wanneer ons verlore gaan (v105).
Dit gee ons begrip (v104). Hoe kom ons in die Bybel? Wees gehoorsaam tot dit (v9).
Memoriseer dele daarvan (v11). Spreek dit hardop oor jouself en ander (v13). Waardeer dit (v14).
Dink daaraan gereeld totdat dit deel van jou word (v15). Moenie dit verwaarloos nie (v16). Vra
God om jou oë oop te maak terwyl jy dit lees en hoor (v16). Verlang daarna (v20). Wees nederig,
moenie arrogant wees soos wat jy dit ontvang nie (v21). Vind plesier daarin (v103). Dit is nie
genoeg om in God se Woord in te gaan en ingelig te word nie. God se Woord moet binne ons
beland totdat ons verander word! Vra God om met jou te praat deur Sy Woord elke keer wanneer
jy dit lees of daarna luister.
Wat kan ek doen?
Watter deel van die Bybel het tot dusver 'n rol in jou lewe gespeel? Hoe kan jy meer van die
Bybel in jou inkry?
Wil jy verder lees?
Kyk verder na Joshua 1: 6-9 en 2 Timoteus 3: 14-17. Vra een van ons span oor ons ongelooflike
Aandkollege (Evening College) wat jou sal help om dieper in God se Woord te delf.

DAG 11: DIE KERK
As jy 'n brandende stomp uit die vuur haal, sterf dit vinniger uit. Dit het ander stukke hout nodig
om aan te hou brand. Op dieselfde manier sterf ons passie vir God uit wanneer ons probeer om
Jesus alleen te volg en nie kontak maak met 'n kerk wat God liefhet nie.
In die hemel gaan die nuus nie oor politiek of filmsterre nie. Dit gaan oor dit wat met God se Kerk
regoor die wêreld gebeur. Die Kerk is God se familie. Dit bestaan om Hom en Sy boodskap te
weerspieël in die gemeenskap waarin dit geleë is. Dit is nie 'n gebou of 'n vergadering nie. Dit is
mense. Ons behoort nie net aan God nie, maar ook aan mekaar. Die Christelike lewe gaan oor
samesyn. Geen alleenlopers word toegelaat nie! Kom ons kyk na die kerk op sy beste:
Wat leer die Bybel vir ons?
41 Dié wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword.
Hulle was so 3 000. 42 Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die
versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye, en aan gebede. 43 Diep ontsag het
oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. 44 Al
die gelowiges het gereeld bymekaargekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met mekaar
gedeel. 45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens
elkeen se behoefte. 46 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis
tot huis die maaltyd van die Here gevier, en hulle kos met jubelende blydskap en in alle
opregtheid geëet. 47 Hulle het God deurentyd geprys, en die goedgesindheid van die hele volk
geniet. En die Here het elke dag mense wat verlos word, by hulle gevoeg. Handelinge 2:41-47
Wat beteken dit vir my?
Hierdie verhaal vertel hoe ons "Die Kerk" moet wees. Wy jouself daaraan toe om geleer te word
en om uit die Woord van God te leef. Doen alles wat jy kan om die Bybel beter te verstaan en te
gehoorsaam. Bou sterk verhoudings. Moenie net na vergaderings gaan nie; kom in mekaar se
huise en lewens in. Breek brood saam. Eet brood en wyn / sap saam en onthou die dood van
Christus (sien 1 Korintiërs 11: 23-29). Bid tot God en loof Hom saam. Kom naby aan God en
verwag dat Hy meer van Homself en sy weë aan jou sal openbaar. Sorg vir mekaar. Probeer
mekaar help, veral die wat seer het. Trek buitestaanders in. Om God vir onsself te hou is
selfsugtig, deel dus jou geloof met ander en nooi hulle uit om na sekere byeenkomste te kom.
Moenie opgee nie. Elke kerk is 'n onvolmaakte klomp mense wat met 'n perfekte hoof verbind is Jesus. Hy gee ons die genade om nie krities teenoor leiers en mekaar te wees nie. Hy wil hê dat
ons deel moet wees van die oplossing, nie die probleem nie.
Wat kan ek doen?
Watter ervaring het jy van die kerk gehad? Weet jy van 'n kerk wat op een of ander manier so is?
Wat keer jou om aan te sluit?

Wil jy verder lees?
Lees Hebreërs 10: 24-25 vir meer inligting. Sien ook 2 Timoteus 4: 2-5 vir waarskuwings oor die
gevaar dat kerke foutiewelik onderrig. Lees 1 Korintiërs 11: 23-29 om te verstaan waarom
Christene brood saam breek.
Wat is my volgende stap?
Ons bou 'n kerk om 'n nasie te bou. Hoe kan jy deel wees van hierdie visie? Ons "Welcome
Home" program is 'n 4-week kursus wat ontwerp is om jou te help om 'n dieper begrip van die
Christelike geloof te kry, jou plek in ons kerk te vind en jou Goddelike doel te betree.

DAG 12: GEBED
Daar word gesê dat vroeë Soedannese bekeerlinge tot die Christendom toegewyd was om elke
dag te bid. Elkeen het 'n aparte plek in die bosveld gehad waar hy sy hart voor God uitgestort
het. Met verloop van tyd het die paadjies na hierdie plekke goed verslete geraak. As gevolg
hiervan, as een van hierdie gelowiges die gebed begin verwaarloos het, was dit gou vir ander
duidelik. Hulle sal die nalatige vriendelik herinner: 'Broer, die gras groei in u pad.'
Wat leer die Bybel vir ons?
6 Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy
daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. 7
“Wanneer julle bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle
stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. 8 Moenie soos hulle maak nie,
want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle Hom vra! 9 Bid dan
soos volg: Ons Vader in die hemel, laat U Naam geheilig word. 10 Laat u koninkryk kom. Laat u
wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. 11 Gee ons die porsie brood wat ons vir
vandag nodig het. 12 En vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook óns skuldenaars vergewe
het. 13 Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie; maar bevry ons van die greep
van die Bose. Matteus 6:6-13
Wat beteken dit vir my?
Hoe moet ons bid? Sny afleiding uit en fokus op God wat by jou is. Hy is gretig om op jou gebed
te reageer (v6). Moenie probeer om Hom met indrukwekkende godsdienstige praatjies te
beïndruk nie (v7). Wys dankbaarheid, hartseer, nuuskierigheid, liefde, enigiets.
Waarom moet ons bid? Daar is soveel dinge om oor te bid: fokus op wie God is en sê vir Hom
hoe lief jy Hom het (v9). Dink aan wat Hy vir jou en die wêreld rondom jou wil hê: nooi Hom dan
uit om sy weg te kry (v11). Sê jammer vir alle sondes wat jy gepleeg het (v12). Gee Hom jou pyn
en vergewe diegene wat jou verkeerd gedoen het (v12, 14). Vra Hom vir beskerming teen die
versoeking en die duiwel (v13). Wanneer moet ons bid? 'Bid gedurig' (1 Tessalonisense 5:17). Jy
kan aanhou om onophoudelik met God te praat. Druk deur die tye wanneer dit lyk asof Hy nie
luister nie. Hy luister. Besef ook dat nie alles waarvoor jy vra, jy regtig nodig het of gereed is om
te ontvang nie. Wees geduldig. Vra die Heilige Gees om jou te help bid. Bly gekonnekteer.
Wat kan ek doen?
Hoe gereeld bid jy? Hoe kan jy jou gebedslewe meer interessant en werklik maak? Probeer om
Psalm 42 hardop te lees as 'n gebed tot God.
Wil jy verder lees?
Lees Jakobus 4:2 en Matteus 26:42 om te sien waarom sommige gebede nie beantwoord word
nie.

DAG 13: DIE VRUGTE VAN DIE GEES
Toe hulle Michelangelo vra hoe hy sy standbeeld van David maak, het hy gesê: 'Ek het binne-in
die marmer gekyk en net die stukkies weggeneem wat nie David was nie.' God is ons meester
beeldhouer. Hy wil hê dat ons meer soos Jesus moet word. Hy wil alles wat nie soos Christus in
ons is nie, afsny. Toe ons gered is, het ons Jesus se onskuld en geregtigheid ontvang, maar nie
Sy karakter nie. Dit neem tyd, gehoorsaamheid en die hulp van die Heilige Gees om te ontwikkel.
Wat leer die Bybel vir ons?
16 Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal
julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. 17 Wat ons sondige natuur begeer, is
in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer.
Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.
18 Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. 19 Die
praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,
20 afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, 21
afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër
gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis
verkry nie. 22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge
het die wet niks nie. 24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy
hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons
gedrag bepaal. Galasiërs 5:16-25
Wat beteken dit vir my?
Jesus was en is nog steeds liefdevol, bly, vredevol, geduldig, vriendelik, goed, getrou, saggeaard
en selfbeheersd (v22-23). Daarom was Hy so goed met ander. Stel jou voor dat jy 'n vrugdraende
boom is. As jy naby die Heilige Gees bly en Hom gehoorsaam (v25), dra jy die vrug van Jesus se
karakter. Jy hoef nie goed te probeer wees nie - doen net jou bes om naby die Heilige Gees te
bly. Hy sal in jou werk om nuwe begeertes vir suiwerheid en liefde op te wek, en 'n nuwe haat vir
sondes wat, alhoewel dit kortliks jou plesier bring, jou en ander seer oor die langtermyn bring.
Wat beteken dit om saam te stap met die Gees (v25)? Dit beteken dat ons in gehoorsaamheid
luister na Sy stem wat kommunikeer deur die Bybel en ook ons gewete.
As ons in die versoeking kom, voel ons Sy sagte waarskuwing in ons hart. Ons moet Hom
gehoorsaam! As ons dit doen, dan voel ons sy vrede en vreugde. As ons ongehoorsaam is, sal
Hy bedroef wees (Efesiërs 4:30). As ons sondig, sal Hy ons dan liefdevol aanspoor om tot
bekering te kom. Ons moet nie ons harte verhard teenoor Hom nie. Hoe meer ons in pas met
Hom is, hoe meer van Hom sal ons ervaar, en hoe meer soos Jesus sal ons word.
Wat kan ek doen?
Hoe bewus is jy van die werking van die Heilige Gees in jou? Watter van die nege vrugte benodig
jy die meeste? Bid hiervoor.
Wil jy verder lees?
Lees Romeine 8: 28-29, 2 Korintiërs 3: 17-18 en 1 Timoteus 4:12
Wat is my volgende stap?
Ons het almal areas in ons lewe waar ons moet groei en ontwikkel. Om elkeen hiermee te help
en te ondersteun bied ons ongelooflike EQUIP groepe/ kursusse aan. Hierdie kursusse bied jou
die geleentheid om te groei in jou geloof, jou persoonlike lewe, jou finansies, jou verhoudinge en
in vryheid. Kom kyk gerus na ons groot verskeidenheid kursusse op ons webblad
www.hillsong.com/SouthAfrica

DAG 14: VERTROUE
Vlieëniers wat deur dik wolke vlieg, ervaar soms iets wat 'vertigo' genoem word. Dit beteken dat
hulle hul gevoel verloor of hulle opwaarts of afwaarts vlieg. Baie, na aanleiding van hul
onbetroubare sintuie, het in die grond neergestort. Maar goeie vlieëniers vertrou op die toerusting
wat vir hulle sê presies watter hoek hulle vlieg. Op dieselfde manier gee baie Christene hul geloof
prys omdat gevoelens soos twyfel, skuld, vrees en bekommernisse hulle oorweldig. In hierdie tye
moet ons ons gevoelens wantrou, en eerder vertrou op God se onveranderlike beloftes en
getrouheid en leer om op die regte pad op te vlieg.
Wat leer die Bybel vir ons?
35 Laat daardie middag sê Jesus vir sy dissipels: “Kom ons vaar oorkant toe.” 36 Hulle het toe
die mense wat daar was, daar laat bly en Hom saamgeneem in die skuit waarin Hy gesit het.
Daar was ook nog ander skuite by. 37 Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het
in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. 38 Jesus het op die bank in die
agterstewe gelê en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie
om dat ons vergaan nie?” 39 Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op!
Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. 40 Toe sê Hy vir hulle: “Waarom
is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?” 41 Hulle is met groot ontsag vervul en het vir mekaar
gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?” Markus 4:35-41
Wat beteken dit vir my?
Jesus stel ons in 'n rigting (v35). Dan, terwyl ons Hom gehoorsaam, kom daar dikwels 'n storm
en dinge loop verkeerd (v37). As dit so gebeur, voel dit vir ons asof Jesus niks doen om ons te
help nie, en dit lyk nie of Hy omgee nie (v38). Maar Hy doen! Aangesien Hy in beheer is, raak hy
nie paniekerig nie. Daarom kon Hy slaap. Ons gebrek aan vertroue in Hom maak ons bang (v40)
en ons twyfel dat Hy regtig vir ons sorg (v38). Maar Hy kan die storm enige tyd beëindig.
Waarom laat Hy storms toe? Hy doen dit om ons geloof in Hom te ontwikkel. Geloof wat nie
getoets is nie, is nie ware geloof nie. Onthou te midde van elke storm dat God se genade kan en
sal jou onderhou.
Hoe groei ons in vertroue? Ons herinner ons daaraan dat Jesus by ons is. Hy gee om. En Hy het
beloftes gemaak wat Hy sal hou. Hy het die mag om enige situasie te verander. Maar totdat Hy
dit doen, moet ons op Hom vertrou. As ons dit nie doen nie, kan ons emosies ons oorweldig en
verwoes. Dit is beter om vas te hou aan die beloftes wat God in Sy woord aan ons gee. Beloftes
soos: 'Ek sal jou nooit begewe en jou nie verlaat nie' (Hebreërs 13: 5)
Wat kan ek doen?
Watter beloftes in die Bybel beteken die meeste vir jou? Watter storms het jy ervaar? Hoe het jy
dit hanteer? Hoe kan jy jou vertroue in God se getrouheid laat groei?
Wil jy verder lees?
Lees Romeine 4: 18-21 en Hebreërs 11: 1-12 vir meer inligting oor geloof.

DAG 15: VRYGEWIGHEID
Jy kan die sterre nie goed sien wanneer jy langs helder ligte is nie. Op dieselfde manier dryf jy
maklik weg van jou toewyding aan God en jou geloof in Hom as jy gegryp word deur geld en die
voorregte wat dit meebring. Jy het die droom om nog meer geld te hê - in die hoop dat dit goeie
dinge in die lewe en die respek van mense sal meebring. As dit 'n groot doel in jou lewe is, is jy in
gevaar. Jy moet terugstap uit die helder ligste van geld en dinge, en die heerlikheid van God
weer sien.
Wat leer die Bybel vir ons?
5 Hierdie mense veroorsaak altyd moeilikheid. Hulle gedagtes is korrup, en hulle praat nie die
waarheid nie. Vir hulle is godsdiens net ’n manier om ryk te word. 6 Tog is ware godsdiens saam
met tevredenheid ’n groot rykdom. 7 Ons het immers niks saamgebring toe ons in die wêreld
gekom het nie, en ons kan ook nie enigiets saamneem wanneer ons sterf nie. 8 As ons dus
genoeg kos en klere het, laat ons tevrede wees. 9 Maar mense wat begeer om ryk te wees, val in
versoeking en trap in die strik van baie dwase en skadelike begeertes wat hulle in die verderf en
ondergang stort. 10 Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige
mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof en hulleself met baie ellende deurboor.
11 Maar jy, Timoteus, man van God; vlug weg van al hierdie bose dinge, en volg na wat reg en
goed is. Beywer jou vir ’n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof,
liefde, volharding en deernis. 1 Timoteus 6:5-11
Wat beteken dit vir my?
Waarom is liefde vir geld (en wat dit vir jou kan kry) so gevaarlik? Jy kan dit nie saamneem
hemel toe nie (v7). Dit is die wortel van alle euwels (v10). As ons lief is vir geld, sal ons op baie
maniere God se opdragte verbreek, want ons sal alles doen om dit te bekom - selfs lieg, bedrieg,
steel of ander vir persoonlike wins gebruik. Dit kan ons van God afdraai (v10). Dit beloof geluk,
maar bring pyn, ondergang en vernietiging oor die lang termyn (v9).
Dit is onseker en tydelik en maklik om te verloor (v17).
Hoe kan ons geld gebruik om God te eer? Besef dat ons met baie min tevrede kan wees (v8).
Plaas jou hoop op God, nie geld nie (v17). Geniet alles wat God vir jou gee, aangesien dit 'n ruim
geskenk is (v17). Vra die Here vir wat jy nodig het. Gee ruimhartig (v18) aan behoeftige mense
en die kerk waaraan jy deel is, en onderskryf die Godgegewe visie van die kerk. Fokus op die
ewige rykdom wat kom uit gehoorsaamheid aan Christus in hierdie lewe (v19). Jy kan nie geld
saam met jou hemel toe neem nie, maar as jy belê in die vooruitgang van God se koninkryk, kan
jy dit voor jou uit stuur. Moenie agter rykdom aanloop nie. Hardloop liewer na God en gebruik
geld waarmee Hy jou vertrou op 'n manier wat Hom verheerlik.
Wat kan ek doen?
Vertrou jy op rykdom of God? Hoe kan jy jou geld en dinge beter gebruik op 'n manier wat God
verheerlik?
Wil jy verder lees?
Sien Maleagi 3: 6-12, Matteus 6: 19-34 en 2 Korintiërs 9: 6-12 vir meer.
Wat is my volgende stap?
Het jy al ooit tiendes geoffer? Die Bybel leer ons om al ons tiendes (tien persent van ons
inkomste) in die stoorkamers (kerk) in te bring. Waarom begin jy nie hierdie Sondag God eer
mert jou tiende nie en sien die seën van onse God in jou lewe (Maleagi 3: 6-12)

DAG 16: WERK
Ted was 'n talentvolle sokkerspeler wat regtig sleg gespeel het. Sy pa het nooit na hom gekyk
nie. Sy pa is oorlede. Vreemd genoeg het hy regtig goed begin speel.
Hy het nooit oefeninge gemis nie. Toe sy afrigter hom vra wat verander het, het hy gesê: "Noudat
my pa dood is, kan hy my sien speel - ek wil hom nie in die steek laat nie."
Kom ons lees hoe God, ons hemelse Vader, oor ons waak en hoe dit die harde werk in ons moet
inspireer.
Wat leer die Bybel vir ons?
17 Verder, doen alles – of dit nou met woorde of dade is – in die Naam van die Here Jesus. Só is
julle heeltyd besig om deur Hom dank aan God die Vader te bring.
Kolossense 3:17
22 Slawe, julle moet julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Julle moenie mense
probeer tevrede stel deur net te werk as iemand kyk nie. Nee, werk met opregtheid van hart omdat julle eerbied vir die Here het. 23 Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie
soos vir mense nie. 24 Weet dat die Here julle met ’n erfdeel sal beloon. Die Eienaar vir wie julle
werk, is Christus 25 Wie onreg doen, kry hulle onreg terug. God trek niemand voor nie. 4:1
Eienaars, behandel julle slawe reg en billik. Onthou dat julle ook ’n Eienaar het – in die hemel!
Kolossense 3:22 - 4:1
Wat beteken dit vir my?
In daardie dae was tot die helfte van die bekende wêreld slawe. Die meeste Christene was dus
regtig arm. Hulle het geleef van die weldade van die welgestelde meesters. Hulle voel
ongemotiveerd om te werk. Sonder 'n visie vir hul werk, voel hulle hul 'meesters' gebruik hulle.
Ons werk en pligte kan selfs vandag soos slawerny voel. Maar as Christene kan ons leer om God
te behaag in ons werk. Hoe moet ons werk op 'n welbehaaglike manier doen?
Doen alles met God se hulp en tot eer van God (v23). God wil jou help om jou kennis en
vaardighede te ontwikkel. Doen dit vir God, nie vir mense nie (v23). Moenie hoofsaaklik fokus om
mens te bevredig nie (soos base, dosente of onderwysers). Plaas God eerste. Dit sal jou
aanmoedig om hard te werk as niemand, behalwe God, kyk nie (v22). Sit jou hele hart in alles
wat jy doen (v23). Die weg na sukses is harde werk. Oorwerk is ook nie aangenaam vir God nie
(sien Psalm 127: 1-2). Werk aan 'n visie (v24). Vra die Here om jou te help om 'n lewensvisie te
hê en om verstandig daarvoor te werk. 'n Groot visie sal groot opofferings inspireer, wat groot
belonings tot gevolg sal hê. Moenie mag oor ander misbruik nie (4: 1). God wil gelyke
geleenthede vir almal hê. daarom het Christene 'n lang tyd gelede die weg gebaan om slawerny
te beëindig.
Wat kan ek doen?
Sou jy sê dat jy 'n harde werker is? Hoe kan jy gemotiveer word om harder te werk? Hoe kan jy
seker maak dat ujy nie te veel werk nie? Wat is 'n paar van die drome wat jy glo dat God jou
gegee het om na te streef?
Wil jy verder lees?
Lees Spreuke 5: 6-11.

DAG 17: MAAK ’N VERSKIL
Waarom is jy op hierdie planeet? Antwoord: Om die karakter van Christus te weerspieël en die
wil van God te doen. As Christus die hoop van die wêreld is, dan is God se volk die
boodskappers en modelle van daardie hoop. Om Jesus te volg, beteken dat ons saam met God
'n missie het om verandering in ons wêreld te bring, begin met die mense rondom ons.
Wat leer die Bybel vir ons?
11 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuens oor julle versprei
word omdat julle my dissipels is. 12 Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor
beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg.” 13 “Julle is die sout wat die aarde
’n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie.
Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur die
mense platgetrap te word. 14 Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. ’n Stad wat bo-op ’n berg
lê, kan mos nie weggesteek word nie! 15 ’n Mens steek ook nie ’n lamp op en maak dit onder ’n
emmer toe nie. Inteendeel! Jy sit dit bo-op ’n lampstaander. Dan maak dit lig vir almal in die huis.
16 Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle ’n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit
sien en julle hemelse Vader daarvoor prys!” Matteus 5:11-16
Wat beteken dit vir my?
Hoe kan ons sout wees (v13)? Sout werk slegs as dit die soutpot verlaat en kontak met die kos
maak. God het 'n sendingveld vir jou - dit is die mense in jou gesin, gemeenskap, studieplek of
werk. As jy Christus probeer verteenwoordig, maar jou liefde vir Hom en sy weë verloor het, dan
maak jy geen impak nie. Jou goddelose lewe en gesindhede sal so hard praat dat niemand jou
woorde sal hoor nie. Maar 'n lewe wat 'sout' is met 'n passie vir God en sy weë, sal ander na God
dors.
Hoe kan ons lig wees? Lig moet vir almal duidelik gemaak word, nie verborge nie. Om Jesus te
volg is 'n baie persoonlike ding, maar dit is nie 'n privaat ding nie. Laat jou lig voor mense skyn
(v16). Hoe sal mense reageer? Party sal jou haat (v11-12). Maar hulle haat regtig die lig van God
in jou wat hulle duisternis blootstel. Moet dit dus nie persoonlik opneem nie.
Sien uit na die beloning van God vir volharding in lyding (v12). Sommige sal egter jou goeie dade
sien en aangetrokke wees tot die God wat jou motiveer (v16).
Wat kan ek doen?
Hoe voel jy daaroor om sout en lig te wees? Hoe kan jy begin om die mense in jou wêreld as jou
sendingveld te sien? Wie is die mense wat jy vir God probeer bereik? Wie kan jy saamnooi kerk
toe?
Wil jy verder lees?
Lees Markus 5: 19-20
Wat is my volgende stap?
Het iemand jou na die kerk genooi? Die goeie nuus van Jesus is te goed om vir onsself te hou.
Wie in jou wêreld kan jy hierdie Sondag kerk nooi?
Jou uitnodiging is dalk net die geleentheid waarvoor hulle gewag het.

DAG 18: DEEL JOU STORIE
Kyk rond. Nie-Christelike mense omring jou. Hoe kan jy hulle bereik? Een manier is om opreg te
wees. Realiteits Televisie is die tendens wat na die werklike lewens van ander mense kyk. Ons
generasie wil nie tweedehandse of opgemaakte verhale hê nie. Hulle wil werklikheid hê. Daarom
is een van die kragtigste maniere om ander mense vir God te beïnvloed bloot deur te vertel hoe
jy God leer ken het en wat Hy sedertdien in jou lewe gedoen het. Die ongelowigste vriende luister
miskien as jy dit doen.
Wat leer die Bybel vir ons?
1 “Geagte broers en vaders, luister na my verdediging teenoor julle oor hierdie saak.” 2 Toe hulle
hoor dat hy hulle in Aramees toespreek, het hulle nog stiller geword. 3 Hy gaan toe voort: “Ek is
’n Jood wat in Tarsus in Silisië gebore is, en hier in Jerusalem het ek grootgeword en my
opvoeding by Gamaliël gekry. Aan sy voete het ek geleer om ons Joodse wet streng na te kom.
Ek het ’n kampvegter vir God geword, net soos julle almal vandag is. 4 Ek het jag gemaak op
“Die Pad” tot die dood toe. Mans én vroue het ek gearresteer en in tronke laat stop. 5 “Só kan
selfs die hoofpriester vir my getuig, en die hele Joodse Raad. Van hulle het ek selfs briewe aan
ons volksgenote in Damaskus gekry om ook dáár hierdie mense te gaan arresteer en vir
strafoplegging Jerusalem toe te bring. 6 “Juis toe ek op pad was, sommer naby Damaskus, het
daar teen die middag skielik ’n sterk lig uit die hemel om my gestraal. 7 Ek het op die grond
neergeval en ’n stem vir my hoor sê: ‘Saul, Saul, waarom vervolg jy My?’ 8 ‘Wie is U, Meneer?’
het ek gereageer. ‘Ek is Jesus van Nasaret,’ het Hy my geantwoord. ‘Dit is vir Mý wat jy vervolg.’
9 Die mense saam met my het wel die lig gesien, maar nie die stem gehoor van Hom wat met my
praat nie. 10 Toe vra ek: ‘Wat moet ek doen, Here?’ Die Here sê toe vir my: ‘Staan op en gaan
Damaskus binne, en dáár sal alles wat God bepaal het dat jy moet doen, aan jou meegedeel
word.’ 11“Ek is deur my reisgenote Damaskus aan die hand binnegelei, want die helder lig het
gemaak dat ek niks kon sien nie. 12 ’n Man met die naam Ananias het daar gebly. Hy het
nougeset volgens die Joodse wet gelewe, en by al die Jode dáár ’n goeie naam gehad. 13 Hy
het na my toe gekom, by my kom staan en vir my gesê: ‘Saul, broer, sién weer!’ En oombliklik is
my sig herstel en het ek hom gesien! 14 “Toe sê hy: ‘Die God van ons voorvaders het jou
uitgekies om sy wil te ken, en om die Regverdige te sien en Hom te hoor praat. 15 Jy sal
inderdaad vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. 16 En nou, waarom
nog wag? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Jy het mos sy Naam aangeroep.’
Handelinge 22:1-6
Wat beteken dit vir my?
Paulus vertel 'n paar ongelowiges sy Gods-verhaal. Wat moet ons van hom leer? Eerstens, vertel
mense 'n bietjie van hoe jou lewe was voordat jy 'n Christen geword het (v1-5).
Verduidelik dan die gebeure wat daartoe gelei het dat jy 'n volgeling van Jesus geword het
(v6-11). Laastens, vertel hulle hoe jou lewe verander het (v12-16). Moet nooit voel dat jou
ervaring van God nie radikaal genoeg is nie. Sommige mense, soos Paulus, ontmoet God
kragtig, maar die meeste ontmoet Hom minder dramaties. Vertel net jou verhaal en vertrou dat
sommige mense daarby sal skakel. Hou dit eenvoudig. Laat die fokus van jou lewe oorgaan na
God se genade. As jy egter van God se werk in jou praat, maar jou lewe nie begin verander nie,
moet jy nie verbaas wees as mense ignoreer wat jy sê nie.
Wat kan ek doen?
Oefen jou Godsverhaal deur dit neer te skryf of aan 'n Christenvriend te vertel. Hoe was die lewe
voorheen? Wat het dan gebeur? Hoe is die lewe nou? Tree nou uit en vra die Here vir 'n
geleentheid om iemand daarvan te vertel.
Wil jy verder lees?
Lees Romeine 4: 18-21 en Hebreërs 11: 1-12 vir meer inligting oor geloof.

DAG 19: DIEN
Stel jou voor dat jy aan die voorkant van 'n lang ry staan en wag op jou beurt en die ry draai
meteens om en die mense aan die agterkant staan nou aan die voorkant. Dit is net wat Jesus in
sy koninkryk doen. Hy maak die eerstes laaste en die laastes eerste. In hierdie wêreld is die
grootste persoon diegene wat die meeste gedien word deur ander, maar in God se koninkryk is
die grootste persoon diegene wat ander die meeste dien (Markus 10: 42-45).
Ons sal God nooit weer in hierdie wêreld weerspieël soos ons moet nie, tensy ons leer hoe om 'n
dienskneghart te hê teenoor die mense rondom ons.
Wat leer die Bybel vir ons?
1 Voor die viering van die paasmaaltyd het Jesus reeds geweet dat sy tyd aangebreek het om
van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Jesus was lief vir sy eie mense wat in die
wêreld gewoon het. Hy het hulle enduit liefgehad. 2 Gedurende die aandete het die duiwel
alreeds ’n saadjie in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, geplant om Jesus uit te
lewer. 3 Jesus het geweet dat die Vader alles tot sy beskikking gestel het, en dat Hy van God
gekom het en weer na God teruggaan. 4 Hy het toe van die tafel af opgestaan, sy bo-klere
uitgetrek, ’n doek gevat en dit om Hom vasgebind. 5 Daarna het Hy water in ’n wasskottel gegooi
en begin om die dissipels se voete te was en af te droog met die doek wat om Hom vasgebind
was. 6 Hy kom toe by Simon Petrus, wat vir Hom sê: “Here, gaan U mý voete was?” 7 Jesus
antwoord hom: “Wat Ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie, maar wanneer alles verby
is, sal jy dit verstaan.” "8 Petrus se onmiddellike reaksie was: “U sal tot in ewigheid nooit my
voete was nie!” Jesus antwoord hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.”" 9
Simon Petrus vra Jesus toe: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en kop.” 10
Jesus sê vir hom: “Iemand wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, behalwe om nog sy voete te
was. En julle is mos reeds skoon – nee, tog nie almal nie.” 11 Jesus het goed geweet wie Hom
sou uitlewer; daarom het Hy gesê: “Julle is nie almal skoon nie.” 12 Nadat Jesus hulle voete klaar
gewas het, het Hy sy bo-klere aangetrek en weer aangelê by die ete. Hy sê toe vir hulle:
“Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13 Julle noem My Leermeester en Here, en tereg só,
want Ek is dit. 14 As Ek dan, wat julle Here en Leermeester is, julle voete gewas het, moet julle
ook mekaar se voete was. 15 Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het,
moet julle ook doen. 16 Hoe waar is dit tog nie: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en ’n
gestuurde ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17 As julle hierdie dinge insien
en julle eie maak, sal julle geseënd wees as julle dit ook doen.” Johannes 13:1-17
Wat beteken dit vir my?
Waarom moet ons ander dien? Dit is liefde in aksie (v1). In God se koninkryk bestaan ons tot
voordeel van ander (v10). Jesus het dit gemodelleer en gesê dat ons dit moet doen (v15). As ons
ander dien, sal ons deur God geseën word (v17). Jesus het gesê dat dit meer 'n seën is om te
gee as om te ontvang (Handelinge 20:35).
Waarom moet ons mense dien? Ons moet mense dien omdat ons lief is vir hulle (v1). Ons moet
onthou wie ons in God is, en wie God in ons is. (V3). Hierdie kennis stel ons in staat om ons
veilig te laat voel, wat ons weer bemagtig om ons voor ander te verootmoedig.
Ons moet praktiese maniere vind om ander te dien (v5). Bediening is nie die weg na grootheid
nie. Dit is grootheid.
Wat kan ek doen?
Hoe voel jy daaroor om ander te dien? Wat hou jou terug? Op watter maniere kan jy die mense in
jou groep en die behoeftes van die groter kerk dien?
Wil jy verder lees?
Lees Markus 10: 42-45 en Filippense 2: 1-4 en 1 Petrus 4: 10-11
Wat is my volgende stap?
Ons glo dat ons almal 'n rol kan speel in die bou van 'n kerk wat help om hierdie land te bou. Ons
het 'n getroue weermag van vrywilligers wat ons help om kerk te laat gebeur. Dit is 'n wonderlike
geleentheid om in jou doel in te tree en om volgens jou geloof op te tree. Vind meer uit in die
"Welcome Home" kursus wat elke Sondag aangebied word.

DAG 20: SOSIALE AKSIE
Een van die tragiese foute in die kerk in die vorige eeu is die lering dat die Nuwe Testament dit
veral beywer om mense in die hemel te kry. Dis nie waar nie. Dink net aan Jesus se verklaring:
'Die koninkryk van God is hier.' En dink aan die gebed wat ons bedoel is om te bid: 'Laat U
koninkryk kom.' Dit is op die dag duidelik dat Jesus nie net gekom het om mense in die hemel te
kry nie, maar die hemel in mense. Eers begin ons self die heelheid van God in ons gebroke
lewens geniet. Dan word ons leidrade van daardie heelheid by ander mense, veral die mense
wat die meeste gebroke is in die samelewing.
Wat leer die Bybel vir ons?
25 Eendag het ’n wetskenner na vore gekom om Jesus te toets deur Hom hierdie vraag te vra:
“Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang?” 26 Jesus het geantwoord: “Wat
sê die wet van Moses? Wat lees jy daarin?” 27 Die man het geantwoord: “‘Jy moet die Here jou
God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand.’ En: ‘Jy moet jou
medemens liefhê soos jouself.’” 28 “Reg!” het Jesus vir hom gesê. “Doen dit en jy sal lewe!” 29
Maar die man wou homself regverdig en vra toe vir Jesus: “En wie is my medemens?” 30 En
Jesus antwoord: “’n Joodse man was op reis van Jerusalem na Jerigo toe hy deur rowers
aangeval is. Hulle het sy klere uitgetrek, hom aangerand en halfdood langs die pad laat lê. En
toe is hulle vort. 31 “Toevallig kom daar ’n Joodse priester verby, maar toe hy die man daar sien
lê, het hy aan die ander kant by hom verbygegaan. 32 “So het ook ’n Leviet daar aangekom, die
man een kyk gegee en ook aan die ander kant verbygegaan. 33 “Toe het ’n Samaritaan
verbygekom, en toe hy die man sien, het hy hom innig jammer gekry. 34 Die Samaritaan kniel toe
langs hom, behandel sy wonde met medisyne, en verbind dit. Toe het hy die man op sy eie
donkie gehelp en hom na ’n herberg geneem en daar verder versorg. 35 Die volgende dag gee
hy vir die herbergier twee silwermuntstukke en vra hom om die man te versorg. ‘As die rekening
meer as dit is,’ het hy gesê, ‘sal ek die verskil betaal wanneer ek weer hierlangs kom.’ 36 “Nou,
watter van hierdie drie sou jy sê, was ’n naaste vir die man wat deur die rowers aangeval is?” het
Jesus gevra. 37 Die man het geantwoord: “Die een wat aan hom medelye bewys het.” Toe het
Jesus gesê: “Gaan nou, en doen jy dieselfde.” Lukas 10:25-37
Wat beteken dit vir my?
Om Jesus te volg beteken dat ons leer om die mense rondom ons lief te hê (v27), veral mense
wat seerkry (v37). In hierdie verhaal was die godsdienstige mense (die priester en die Leviete) te
besig of onverskillig om te help, terwyl 'n persoon met 'n lae klas in die samelewing (die
Samaritaan) liefdevol gedoen het wat hy kon. God wil hê dat ons na die geleentheid toe moet
gaan en na die behoeftes omsien, doen wat ons kan en ander aanmoedig om aan te sluit (v35).
Om 'n Christen te wees handel nie net om God lief te hê nie. Dit gaan oor liefdevolle mense. Die
soort geloof 'wat God ons Vader as rein en foutloos aanneem, is dit: om na weeskinders en
weduwees in hul benoudheid om te sien' (Jakobus 1:27). Moenie die waarskuwing van Moeder
Teresa vergeet nie: 'Die armes het ons nie soveel nodig as wat ons die armes nodig het nie.' Dit
is omdat diens aan gebroke mense ons nader trek aan die God wat hulle liefhet.
Wat kan ek doen?
Hoe voel jy om meer medelydend te wees teenoor mense wat seermaak? Wat hou jou terug?
Hoe kan jy met wysheid ander help? Is daar deernis bedieninge in jou kerk waarin jy kan
betrokke raak?
Wil jy verder lees?
Lees Matteus 25: 31-40 en 1 Johannes 3: 11-18

DAG 21: VREDE MAAK
‘n Man bou een keer 'n heining tussen homself en sy buurman, waarvan hy nie hou nie. Toe sê
God vir hom om vrede te maak. Met trane in sy oë het hy die heining afgebreek en met dieselfde
hout 'n paadjie van sy deur na die buurman se deur gemaak. Ons wêreld is seer as gevolg van
die heinings van vyandigheid, vooroordeel en meerderwaardigheid. Rondom ons roep God ons
om heinings in paaie te verander.
Wat leer die Bybel vir ons?
8 Maar nou moet julle ook nog van al die volgende ontslae raak: kwaad wees, woedebuie,
gemeenheid, gevloek. Vuil taal moenie uit julle mond kom nie. 9 Moenie vir mekaar lieg nie. Julle
het mos die vorige mens en sy praktyke soos klere uitgetrek. 10 en die nuwe mens aangetrek.
Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en nuut gemaak om al meer soos
sy Skepper te lyk. 11 In hierdie nuwe lewe is daar nie langer sprake van Griek of Jood, besny of
onbesny, ongekultiveerd, barbaars, slaaf of vry man nie. Al wat saak maak, is Christus wat alles
in elkeen is. 12 Julle is die mense wat God uitgekies het wat Hy geheilig het en wat Hy liefhet.
Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid,
nederigheid, sagmoedigheid, geduld. 13 Verdra mekaar en as enigeen ’n klagte teen iemand
anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. 14 Die heel
belangrikste wat julle moet aantrek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. 15 Verder,
laat die vrede wat Christus bewerk het, in julle lewens die deurslag gee; want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep. En wees dankbaar. Kolossense 3:8-15
Wat beteken dit vir my?
Waarom verdeeldheid en vyandigheid tussen mense oorkom? As ons Jesus volg, word ons nie
meer hoofsaaklik geïdentifiseer deur ons klas, kultuur, ras of geslag nie, maar deur ons nuwe
identiteit in God (v10) as God se geliefde en uitverkore volk. Dit beteken dat 'n Christen in Nigerië
meer in gemeen het met 'n Christen in die VSA of China as met hul nie-Christelike Nigeriese
vriend! Ons is verenig deur ons gemeenskaplike verhouding met God. Daarom is ons ras,
kultuur, klas, geslag, vlak van opvoeding en welvaart nie voldoende om ons te verdeel nie.
Christus is alles en is in almal (v11). Hoe soek ons vrede? Word vry van woede en haat (v8).
Word medelydend. vriendelik, nederig, saggeaard, geduldig, vergewend en liefdevol (v12-13).
Die belangrikste is dat die liefde van God ons in eenheid en vrede kan bind (v14-15).
Verandering moet by die Kerk begin (v12). As God se volk nie weet hoe om vrede te maak nie, is
daar geen hoop nie. Word 'n vredemaker (Matteus 5: 9). Die Heilige Gees sal jou lei en versterk.
Wat kan ek doen?
Hoe het jy vooroordeeling of vyandigheid ervaar in jou gesin, gemeenskap of werksplek? Watter
veranderinge moet in jou hart plaasvind? Moet jy iemand vergewe of om vergifnis vra? Watter
praktiese stappe kan jy neem om 'n vredemaker te word?

Wil jy verder lees?
Lees Efesiërs 2: 14-22 vir meer inligting.
Wat is my volgende stap?
Moet jy iemand vergewe? Waarom stuur jy nie vir hulle 'n boodskap of bel hulle vandag nie en
neem die eerste stap om herstel in hierdie verhouding te bring.

WELKOM TUIS
Spesiale dank aan Terran Williams vir die geskrewe inhoud van hierdie 21-dae-gids.

BOU 'N KERK OM 'N NASIE TE BOU
Het jy enige vrae? INFO@HILLSONG.CO.ZA
Podcast:Hillsong Church South Africa (iTunes + Spotify)
Vind meer uit: HILLSONG.COM/SOUTHAFRICA

