
 1 

Titel: Die Begin Punt III  

Pastoor: Heinrich Titus 

Datum: 1 Maart 2009  

Tyd: 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 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.  

 

Sterkte van gesin = sterkte van stad 

Nehemiah 7:1-4 
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. 4En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie 

opgebou nie. 

 

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. 

  

Dissipelskap in die huis 

 

Ons visie as vetrekpunt 

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

 

Kinders toegerus om: 

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

2. in dienende leiers te ontwikkel 

3. kerke te plant / te ondersteun 
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Ons hart vir die generasies 

Maleagi 4:5 
5Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE 

aanbreek. 6En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die 

kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. 

 

Ons hart vir die generasies 

Lukas 1:17 
17En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders 

terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, 

om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. 

 

“a people prepared for the Lord.“ NKJV 

 

Jonk en oud saam 

Jeremiah 31:10-13 
10Hoor die woord van die HERE, o nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê: Hy 

wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. 11Want die 

HERE het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. 12En 

hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die HERE, na 

die koring en die mos en die olie en na die jong skape en beeste; en hulle siel sal wees soos 

'n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. 13Dan sal die jonkvrou haar 

verheug in die koordans, ja, die jongmanne en die oues tesame; en Ek sal hulle rou in 

vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. 

 

The Message 
13Young women will dance and be happy, young men and old men will join in. I'll convert 

their weeping into laughter, lavishing comfort, invading their grief with joy.  

 

Joel 2:28-29 
28En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, 

julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. 29En ook op die diensknegte en op 

die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet. 

 

Vaders en jongmanne 

1 Johannes 2:13-14 
13Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, 

jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader 

ken. 14Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het 

aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle 

die Bose oorwin het. 

 

Die druk en die vrees 

‘n ware man is ‘n jagter en voorsiener: hy presteer. (Hy vrees mislukking) 

‘n ware man is ‘n hunk: vroue val oor hul voete. (Hy vrees verwerping) 

‘n ware man is ‘n vegter: hy weet hoe om met vyande en kompetisie te werk. (Hy vrees 

magteloosheid) 

  

Gee my ‘n man! 

1 Samuel 17:10-11 
10Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my 'n man, dat ons 

saam kan veg. 11Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle 

verskrik en baie bevrees. 
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1 Samuel 17:34-37 
34Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n 

leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, 35dan gaan ek uit agter hom aan 

en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit; en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en 

verslaan hom en maak hom dood. 36U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en 

met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die 

slagordes van die lewende God uitgedaag het. 37Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het 

uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie 

Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees! 

 

Vaders in die huis 

1 Johannes 2:13-14 
13Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, 

jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader 

ken. 14Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het 

aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle 

die Bose oorwin het. 


