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 ’n Werk in wording 

Matteus 16:16-18 
16En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. 17Toe antwoord 

Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar 

nie, maar my Vader wat in die hemele is. 18En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek 

my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 

 

’n Hart vir Sy huis 

II Samuel 7:1 
1En terwyl die koning in sy huis woon, nadat die HERE hom rus gegee het van al sy vyande rondom, 
2sê die koning vir die profeet Natan: Kyk tog, ék woon in ‘n huis van sederhout, maar die ark van God 

woon binnekant ‘n tentdoek. 3Toe sê Natan aan die koning: Gaan heen, doen alles wat in u hart is, 

want die HERE is met u. 

 

1 Konings 8:17-18 
17Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was om ‘n huis te bou vir die Naam van die HERE, die 

God van Israel, 18het die HERE aan my vader Dawid gesê: Dat dit in jou hart was om vir my Naam ‘n 

huis te bou—daarin het jy goed gehandel, dat dit in jou hart was. 

 

Gewillige harte 

Eksodus 35:20-22 
20Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan. 21En elkeen wie se 

hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het, het gekom: hulle het die offergawe van 

die HERE gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige 

klere; 22die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was… 

 

Strek vorentoe 

Filippense 3:12-14 
12Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat 

ek ook deur Christus Jesus gegryp is. 13Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. 14Maar 

een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die 

prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. 

 

1. Gebed 

1 Thessalonicense 5:25 
25Broeders, bid vir ons. 

 

2. Finansies 

Maleagi 3:10-12 
10Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog 

hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en 

op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. 11Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die 

opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar 

wees nie, sê die HERE van die leërskare. 12En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die 

land van welbehae sal wees, sê die HERE van die leërskare. 
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3. Diens 

Haggai 1:1-12 
1In die tweede jaar van koning Daríus, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die 

HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubbábel, die seun van Seáltiël, die 

goewerneur van Juda, en tot Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en gesê: 2So spreek die 

HERE van die leërskare: Hierdie volk sê: Nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die 

HERE gebou moet word nie. 3So het die woord van die HERE dan gekom deur die diens van die 

profeet Haggai en gesê:4Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl 

hierdie huis in puin lê? 5So sê die HERE van die leërskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar 

het: 6julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geëet, maar nie tot versadiging nie; julle het 

gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar nie warm geword nie; en wie hom vir 

loon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stukkende beurs te steek.7So sê die HERE van die leërskare: 

Gee ag op wat julle wedervaar het! 8Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek 'n 

welgevalle daaraan hê en My verheerlik, sê die HERE. 9Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het 

min geword; en julle het dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die 

HERE van die leërskare. Ter wille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis 

hardloop.10Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrings 

teruggehou.11En Ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos 

en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer; en oor die mense en oor die diere en oor alle 

arbeid van die hande. 


