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a. Uitdaging of uitnodiging 

 

Lukas 14:16-24 
16 Maar Hy antwoord hom: ’n Sekere man het ’n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. 17 En 

op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want 

alles is nou gereed. 18 En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom 

gesê: Ek het ’n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk Ek vra u, 

verskoon my tog.

 
19 En ’n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek 

vra u, verskoon my tog. 20 En ’n ander een het gesê: Ek het ’n vrou getrou en daarom kan ek nie kom 

nie. 21 En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die 

huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad 

en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in. 22 En die dienskneg het gesê: 

Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.23 Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan 

uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. 24 Want 

ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie.  

 

 

b. Vrugte van (slegs) fokus op resultate 

 

- Swaarmoedigheid van tyd tot tyd 

- Verwagtinge raak wette 

- Negatiwiteit 

 

 

c. Oorwinning deur: 

 

1. Wortels te skiet (op regte plek) 

 

Psalm 1:1-3 (NV) 
1 Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie 

met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, 2 maar wat in die woord van die Here sy 

vreugde vind, dit dag en nag oordink. 3 Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die 

regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.  

 

 

2. Danksegging 

 

Psalm 100:1-5 (NKJV) 
1 Make a joyful shout to the LORD, all you lands! 2 Serve the LORD with 

gladness; Come before His presence with singing. 3 Know that the LORD, 

He is God; It is He who has made us, and not we ourselves; We are His 

people and the sheep of His pasture. 4 Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts 

with praise. Be thankful to Him, and bless His name.5 For the LORD is good; His mercy is 

everlasting, And His truth endures to all generations. 

 

Jesaja 61:3 (NKJV) 
3 To console those who mourn in Zion, To give them beauty for ashes,  

The oil of joy for mourning, The garment of praise for the spirit of 

heaviness; That they may be called trees of righteousness, The planting 

of the LORD, that He may be glorified.”  
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3. Heeltyd in Hom te wees 

 

Johannes 15:4-5 
4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van 

homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. 5 Ek is die 

wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks 

doen nie.  

 

 

d. Bron gedrewe: 

 

1. Verstaan God se begeerte 

 

1 Timoteus 2:3-4 

Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat  

alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  

 

2. Luister en gehoorsaam 

 

1 Korintiërs 15:6 

Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, 

maar sommige al ontslaap het.  

 

Handelinge 1:15 

En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan — die  

skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd-en-twintig - en  

gesê:  

 

 

3. God se huis 

 

Psalm 92:13-15 
13 Die regverdige sal groei soos ’n palmboom; hy sal opgroei soos ’n 

seder op die Líbanon. 14 Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei 

in die voorhowe van onse God. 15 In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en 

groen wees.  

 

Psalm 92:14 (NV) 

Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel  

van ons God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


