
 



Johannes 1:1-5   
1In die begin was die Woord, en die 

Woord was by God, en die Woord 

was God.2Hy was in die begin by 

God.3Alle dinge het deur Hom 

ontstaan, en sonder Hom het nie 

een ding ontstaan wat ontstaan het 

nie.4In Hom was lewe, en die lewe 

was die lig van die mense.5En die 

lig skyn in die duisternis, en die 

duisternis het dit nie oorweldig nie.  
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Deuteronomium 6:1   

Dit is dan die gebod, die 

insettinge en die verordeninge 

wat die HERE julle God beveel 

het om julle te leer, sodat julle dit 

kan doen in die land waarheen 

julle oortrek om dit in besit te 

neem;  

Eienaarskap 



Deuteronomium 6:10-12   
10En as die HERE jou God jou 

inbring in die land wat Hy aan jou 

vaders, Abraham, Isak en Jakob, 

met ‘n eed beloof het om jou te 

gee—groot en mooi stede wat jy 

nie gebou het nie, 11en huise vol 

van allerhande goed wat jy nie 

gevul het nie, en uitgekapte 

Eienaarskap 



Deuteronomium 6:10   

reënbakke wat jy nie uitgekap, 

wingerde en olyfbome wat jy nie 

geplant het nie—en jy eet en 

versadig word, 12neem jou dan in 

ag dat jy die HERE nie vergeet 

wat jou uit Egipteland, uit die 

slawehuis, uitgelei het nie.  

Eienaarskap 



Johannes 14:2-3 
2In die huis van my Vader is daar 

baie wonings; as dit nie so was 

nie, sou Ek dit vir julle gesê het. 

Ek gaan om vir julle plek te 

berei. 3En as Ek gegaan en vir 

julle plek berei het, kom Ek weer 

en sal julle na My toe neem, 

sodat julle ook kan wees waar Ek 

is.  

 Eienaarskap 



Heb 11:13-16   
13In die geloof het hulle almal 

gesterwe sonder om die 

beloftes te verkry, maar hulle 

het dit uit die verte gesien en 

geglo en begroet, en het bely 

dat hulle vreemdelinge en 

bywoners op aarde was.  

Paroikos 



Heb 11:13-16   
14Want die wat sulke dinge sê, 

verklaar dat hulle ‘n vaderland 

soek.15En as hulle bly dink het 

aan dié vaderland waaruit hulle 

weggetrek het, sou hulle 

geleentheid gehad het om 

terug te keer.16Maar nou 

verlang 

Paroikos 



Heb 11:13-16   

hulle na ‘n beter een, dit is ‘n 

hemelse. Daarom skaam God 

Hom nie vir hulle om hulle God 

genoem te word nie, want Hy 

het vir hulle ‘n stad berei. 

Paroikos 



Josua 5:13-15   
13En terwyl Josua by Jérigo was, 

slaan hy sy oë op en kyk, en daar 

staan ‘n man teenoor hom met ‘n 

ontblote swaard in sy hand; en 

Josua het na hom gegaan en 

hom gevra: Behoort U by ons of 

by ons vyande?14En Hy sê: 

Nee, maar Ek is die leërowerste 

van die HERE; Ek het nou 

gekom. Toe val Josua 

Heilige grond 



Josua 5:13-15   

met sy aangesig op die grond en 

buig hom neer en vra Hom: Wat 

wil my Here aan sy dienskneg 

sê? 15Toe sê die leërowerste van 

die HERE vir Josua: Trek jou 

skoene van jou voete af, want 

die plek waar jy op staan, is 

heilig. En Josua het so gedoen.  

Heilige grond 



Psalm 23:5-6 (AOV)   
5U berei die tafel voor my 

aangesig teenoor my 

teëstanders; U maak my hoof vet 

met olie; my beker loop oor. 6Net 

goedheid en guns sal my volg al 

die dae van my lewe; en ek sal in 

die huis van die HERE bly in 

lengte van dae. 

God die Gasheer 



Matteus 18:5-6 (AOV)   
5En elkeen wat een van sulke 

kindertjies in my Naam ontvang, 

ontvang My; 6maar elkeen wat 

een van hierdie kleintjies wat in 

My glo, laat struikel, dit is vir hom 

beter dat ‘n meulsteen aan sy 

nek gehang word en hy wegsink 

in die diepte van die see.  

God die Gas 



Markus 7:6   

En Hy antwoord en sê vir hulle: 

Tereg het Jesaja oor julle, 

geveinsdes, geprofeteer soos 

geskrywe is: Hierdie volk eer 

My met die lippe, maar hulle 

hart is ver van My af.  

Gasvryheid in konteks 



Hebreërs 13:1-2 (AOV) 
1Die broederliefde moet bly. 
2Vergeet die gasvryheid nie, 

want daardeur het sommige, 

sonder om dit te weet, engele 

as gaste geherberg.   

 

Gasvryheid in konteks 



Rom 12:13 (AOV) 

Maak voorsiening in die 

behoeftes van die heiliges; 

streef na gasvryheid;  

 

Rom 12:13 (ISV)  

Supply the needs of the saints. 

Extend hospitality to 

strangers.  

Ons doel vir gasvryheid 



Matteus 10:14-15   
14En as iemand julle nie ontvang 

nie en na julle woorde nie luister 

nie, gaan uit daardie huis of 

daardie stad uit en skud die stof 

van julle voete af.15Voorwaar Ek sê 

vir julle, dit sal vir die land van 

Sodom en Gomorra verdraagliker 

wees in die oordeelsdag as vir 

daardie stad. 

Ongasvryheid se gevolge 



Ongasvryheid se gevolge 

Johannes 1:10-12  
10Hy was in die wêreld, en die 

wêreld het deur Hom ontstaan, en 

die wêreld het Hom nie geken 

nie.11Hy het na sy eiendom 

gekom, en sy eie mense het 

Hom nie aangeneem nie.12Maar 

almal wat Hom aangeneem het, aan 

hulle het Hy mag gegee om kinders 

van God te word, aan hulle wat in sy 

Naam glo;  



Matteus 25:41-46 
41Dan sal Hy ook vir dié aan sy 

linkerhand sê: Gaan weg van My, 

julle vervloektes, in die ewige 

vuur wat berei is vir die duiwel en 

sy engele.42Want Ek het honger 

gehad, en julle het My nie te ete 

gegee nie; Ek het dors gehad, en 

julle het My nie te drinke gegee 

nie.43Ek was ‘n vreemdeling, en 

Ongasvryheid se gevolge 



Matteus 25:41-46 

julle het vir My nie herberg gegee 

nie; naak, en julle het My nie 

geklee nie; siek en in die 

gevangenis, en julle het My nie 

besoek nie.44Dan sal hulle Hom 

ook antwoord en sê: Here, 

wanneer het ons U honger 

gesien of dors of ‘n vreemdeling 

of naak of siek of in die 

gevangenis, en U 

Ongasvryheid se gevolge 



Matteus 25:41-46 

nie gedien nie?45Dan sal Hy hulle 

antwoord en sê: Voorwaar Ek sê 

vir julle, vir sover julle dit nie 

gedoen het aan een van hierdie 

geringstes nie, het julle dit aan 

My ook nie gedoen nie.46En hulle 

sal weggaan in die ewige straf, 

maar die regverdiges in die ewige 

lewe.  

 

 Ongasvryheid se gevolge 



Hoop in die huis 

2 Korintiërs 5:1-8 (AOV)   
1Want ons weet dat as ons 

aardse tentwoning afgebreek 

word, ons ‘n gebou het van God, 

‘n huis nie met hande gemaak 

nie, ewig, in die hemele.2Want 

om hierdie rede sug ons ook en 

verlang om met ons woning uit 

die hemel oorklee te word,3as 

ons ten minste gekleed en nie 

naak bevind sal 



Hoop in die huis 

2 Korintiërs 5:1-8 (AOV)   

word nie.4Want ons wat nog in 

die tent is, sug en voel beswaard, 

omdat ons liewer nie ontklee nie, 

maar oorklee wil word, sodat die 

sterflike deur die lewe verslind 

kan word.5Maar Hy wat ons juis 

hiervoor toeberei het, is God, wat 

ons ook die Gees as onderpand 

gegee het.6Daarom het ons altyd 



Hoop in die huis 

2 Korintiërs 5:1-8 (AOV)   

goeie moed en weet dat as ons in 

die liggaam inwoon, ons van die 

Here uitwoon.7Want ons wandel 

deur geloof en nie deur 

aanskouing nie.8Maar ons het 

goeie moed en verkies om liewer 

uit die liggaam uit te woon en by 

die Here in te woon.  



1 Korintiërs 15:51-52 
51Kyk, ek deel julle ‘n 

verborgenheid mee: Ons sal wel 

nie almal ontslaap nie, maar ons 

sal almal verander word,52in ‘n 

oomblik, in ‘n oogwink, by die 

laaste basuin; want die basuin sal 

weerklink, en die dode sal 

onverganklik opgewek word; en 

ons sal verander word.  

Hoop in die huis? 



 


