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Title: Die Begin Punt II  

Pastor: Heinrich Titus 

Date: 8 Februarie 2009  

Time: 09:00 
 

 

Groot beloftes 

1 Korinthiërs 2:9-10 
9maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie 

opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 10Maar God het dit aan ons deur Sy Gees 

geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 

 

Die begin punt 

1. Elkeen het ‘n unieke kruis 

2. Koste beraming 

3. Middele opname 

4. Beraadslaag 

5. Beplan 

6. Kies jou “oorloë” 

•Kan ek wen? 
•Is dit die moeite werd? 
 

Die wekroep 

Nehemia 2:17-18 
17Daarop sê ek vir hulle: Julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met 

vuur verbrand is; kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer ‘n voorwerp van 

smaad kan wees nie.  

 

Dit begin tuis 

Nehemia 4:14 
14ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê: Julle moet 

nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte HERE, en veg vir julle broers, julle seuns 

en julle dogters, julle vroue en julle huise.                                                                                                                            

                                                             

Dit is nie sonder risiko’s 

Lukas 14:27-33 
31Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag 

of hy in staat is om met tien duisend die een te ontmoet wat met twintig duisend teen hom kom nie? 
32Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes. 33So kan dan 

ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie. 

 

Sterkte van gesin = sterkte van stad 

Nehemiah 7:1-4 

En toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit, en die poortwagters en die sangers en die 

Leviete is aangestel. 2En ek het my broer Hanáni en Hanánja, die owerste van die vesting, oor 

Jerusalem aangestel--want hy was 'n getroue man en godvresend bo baie - 3en ek het vir hulle gesê: 

Die poorte van Jerusalem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie; en terwyl hulle nog 

op wag staan, moet die deure toegesluit word, en julle moet dit dig grendel; en julle moet van die 

inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos en elkeen teenoor sy huis. 4 En die stad was 

wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie opgebou nie. 
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Ononderhandelbaar 

Deuteronomium 5:16 

Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en 

dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die HERE jou God aan jou gee. 

 

Die begin punt 

Deuteronomium 32:46-47 
46sê hy vir hulle: Gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jul kinders 

beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. 47Want dit is geen vergeefse woord vir 

julle nie, maar dit is julle lewe; en deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarheen 

julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. 

 

Deuteronomium 32:46 (Message) 

he said, "Take to heart all these words to which I give witness today and urgently command your 

children to put them into practice, every single word of this Revelation. 

 

Deuteronomium 32:46 (NKJV) 

and He said to them: "Set your hearts on all the words which I testify among you today, which you 

shall command your children to be careful to observe––all the words of this law. 

 

Dissipelskap in die huis 

 

Ons visie as vetrekpunt 

Om nasies en generasies te bereik deur dissipelskap, leierskapsontwikkeling en kerke te plant.   

 

Kinders met harte vir: 

1. die nasies 

2. generasies 

 

Kinders toegerus om: 

1. dissipels te word van Jesus (nie van myself) 

2. in dienende leiers te ontwikkel 

3. kerke te plant / te ondersteun 


