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Titel: Hoe Nugter is Ons 

Pastoor: Heinrich Titus 

Datum: 5 April 2009  

Tyd: 09:00 
 

 

Nugter en waaksaam 

1 Petrus 5:8-9 
8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en 

soek wie hy kan verslind. 9Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat 

dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. 

 

Nugter denkend re: 

 

1. God 

2. Jouself 

3. Jou roeping 

4. Jou vyand 

 

1. God 

Gereelde ontmoetings met God 

a. Abraham: Gen.15 – ons skild en beloning 

b. Josua: Josua 6:13-15 – ons opperbevelvoerder 

c. Gideon: Rigters 6:11-16 – ons krag 

d. Samuel: 1 Sam.3 – ons wysheid 

e. Esegiël: Es.1 – groter as ons wildste drome 

 

Nugter omtrent ons wapens 

Efesiërs 6:11-20 
11Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 
12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen 

die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. 13Daarom, 

neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, 

nadat julle alles volbring het, staande kan bly. 14Staan dan vas, julle lendene met die waarheid 

omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, 15en as skoene aan julle voete die bereidheid 

vir die evangelie van vrede. 16Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die 

vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. 17En neem aan die helm van verlossing en die swaard van 

die Gees--dit is die woord van God-- 18terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid 

in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges 19 en vir my, 

sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die 

verborgenheid van die evangelie bekend te maak, 20waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek 

daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. 

 

Waarheid: prioriteit vir God 

Psalm 51:6 
6Behold, You desire truth in the inward parts, And in the hidden part You will make me to know 

wisdom. 

 

Eksodus 18:21 
21Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige 

wins haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig 

en owerstes oor tien; 

 

able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness (NKJV) 
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Strategie van die vyand 

2 Korintiërs 2:3-4 
3Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, 4naamlik die 

ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die 

evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. 

 

Openbaring 3:17-18 
17Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is 

wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 18Ek raai jou aan om van My te koop 

goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die 

skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. 

 

Matteus 6:22-23 

22Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. 23Maar 

as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe 

groot is die donkerheid nie! 

 

Die waarheid beklee 

Genesis 3:24-25 
24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. 
25En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.  

 

Sienend blind 

Genesis 4:7-11 

 
7Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare 

aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak... 10En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin 

en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg. 11En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy 

naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? 

 

Sonder waarheid: skeiding 

Genesis 4:12-13 
12En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, 

en ek het geëet. 13Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou 

antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet. 

 

Lig verdring die duisternis 

Jesaja 50:10 
10Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van sy Kneg luister, wat in duisternisse 

wandel en geen ligstraal sien nie? --laat hy vertrou op die Naam van die HERE en steun op sy God! 

 

Waarheid bring hoop 

Jesaja 60 
1Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op. 2Want 

kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan, 

en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. 3En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende 

opgang. 4 Slaan jou oë rondom op en kyk--hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou seuns 

kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra. 

 

Waarheid bring voorsiening 

Genesis 22 :13-14 
13En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings 

vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy 

seun geoffer. 14En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê 

word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word. 
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Waarheid verlos van vrees 

2 Konings 6:15-17 
15En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leër met perde en 

strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak? 16Maar hy 

antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. 17En Elísa het gebid en 

gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy 

kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. 

 

Waarheid bring vryheid 

Johannes 8:31-32 
31En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my 

dissipels. 32En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. 

 

Gees-gebore waarheid 

Galasiërs 3:1-3 
1o, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle 

voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? 2Dit alleen wil ek van julle weet: 

het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? 3Is julle so 

onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? 

 

Honger vir die waarheid 

Markus 10:46-52 
46En hulle het in Jérigo gekom. En toe Hy en sy dissipels en 'n aansienlike skare uit Jérigo uitgaan, 

sit die blinde man, Bartiméüs, die seun van Timéüs, langs die pad en bedel. 47En toe hy hoor dat dit 

Jesus die Nasaréner was, begin hy om uit te roep en te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my 

barmhartig! 48En baie het hom bestraf, dat hy moet stilbly; maar hy het al harder uitgeroep: Seun van 

Dawid, wees my barmhartig! 49Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep 

die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. 50En hy gooi sy oorkleed af, 

staan op en kom na Jesus toe. 51En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou 

doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabbóni, dat ek mag sien. 52En Jesus sê vir hom: Gaan, jou 

geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. 

 


