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‘n Sweterige bestaan 

Genesis 3:17-19 
17En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom 

geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie-vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite 

sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. 18Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal 

die plante van die veld eet. 19In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die 

aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. 

 

Baie sweet: min vreugde 

1 Konings 17:10-12 
10Daarop het hy hom gereedgemaak en na Sarfat gegaan; en toe hy by die ingang van die stad kom, 

was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê: Gaan haal tog 

vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. 11Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na 

haar en sê: Bring tog vir my 'n stukkie brood saam. 12Maar sy antwoord: So waar as die HERE u God 

leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik; 

en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar; dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, 

dat ons dit kan eet en sterwe. 

 

Numeri 20:7-11 
7En die HERE het met Moses gespreek en gesê: 8Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy 

en jou broer Aäron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë; dan sal hy sy water gee. So moet jy dan 

vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. 10En Moses en Aäron 

het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê: Hoor tog, julle 

wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? 11Daarop tel Moses sy hand op en 

hy slaan die rots twee maal met sy staf.... 

 

Lukas 5:1-4 
1En toe die skare by Hom aandring om die woord van God te hoor, gaan Hy by die meer Gennésaret 

staan 2en sien twee skuite aan die kant van die meer lê; maar die vissers het van hulle af weggegaan 

en was besig om die nette uit te spoel. 3Toe klim Hy in een van die skuite wat aan Simon behoort 

het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en Hy het gaan sit en die skare van die skuit 

uit geleer. 4En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die diep water en laat julle 

nette sak om te vang. 

 

Die woord verander alles 

Lukas 5:5-7 
5En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang 

nie; maar op u woord sal ek die net laat sak.6En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte 

visse ingesluit; en hulle net wou skeur. 7Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle 

te kom help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. 

 

Ons daaglikse brood 

Matteus 6:9-11 
9Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; 10laat u 

koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 11gee ons vandag ons 

daaglikse brood 
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Meer kosbaar as brood 

Matteus 4:3-4 
3En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode 

word. 4Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar 

van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. 
 

Lukas 2:45-49 

45En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom gesoek. 46En ná drie 

dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister 

en hulle uitvra. 47En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. 48En 

toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het jy so met ons 

gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. 49En Hy sê vir hulle: Waarom het u My 

gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie? 

 

Die belofte 

Lukas 6:35-97 
35En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en 

wie in My glo, sal nooit dors kry nie. 36Maar Ek het vir julle gesê dat julle My gesien het, en tog glo 

julle nie. 37Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit 

uitwerp nie. 

 

Brood wat voed 

Johannes 4:31-34 
31 En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesê: Rabbi, eet. 32Maar Hy sê vir hulle: Ek het 

voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. 33Die dissipels sê toe vir mekaar: Het iemand dan vir 

Hom ete gebring? 34Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het 

en om sy werk te volbring. 

 

Kosbaarder as die lewe 

Matteus 14:34-36 
34 En Hy sê vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak. 35En toe Hy 'n bietjie 

verder gegaan het, val Hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, dié uur by Hom sou 

verbygaan. 36En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; 

nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil. 

 

Vreugdevolle arbeid 

Lukas 10:1-21 
1En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uit 

gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom. 2Hy sê toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die 

arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur. 3Gaan dan; kyk, Ek 

stuur julle soos lammers onder wolwe... 17En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: 

Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. 18Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan 

soos 'n bliksem uit die hemel sien val. 19Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te 

trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. 20Maar julle moenie 

daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in 

die hemele opgeskrywe is. 21In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, 

Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige 

mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. 

 

Vee af die sweet! 

Matteus 11:28-30 
28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en 

leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30want my 

juk is sag en my las is lig. 
 


