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Titel: Rou Jesus 

Pastoor: Sias le Roux 

Datum: 17 Mei 2009  

Tyd: 09:00 
 

 

Johannes 1:14-17 
14En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n 

heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. 
15Johannes getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, het 

voor my geword, want Hy was eerder as ek. 16En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op 

genade. 17Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus 

gekom. 

 

Johannes 14:11-18 
11Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self. 
12Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal 

groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 13En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit 

sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 14As julle iets in my Naam vra, sal Ek 

dit doen. 15As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 16En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander 

Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: 17die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan 

ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly 

en in julle sal wees. 18Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 

 

Leef ons op gevoel of geloof? 

More interested in feeling and thinking than belief 

More interested in emotion than conviction 

Ergun Canner 

 

1: Jesus die middelpunt 

Hebreërs 1:1-2 
1Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, 

het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 2wat Hy as erfgenaam van alles aangestel 

het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. 3Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die 

afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die 

reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte 

 

Die Kruis 

a: Jesus het daar gesterf  

• ek/ons moet sterf 

b: Hy is nie meer daar nie  

• ek/ons het oorwin 

 

2: Hoe honger is jy? 

 

Die Woord van God 

Matteus 4:4 

Maar 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. 

 

Droogte vir die Woord – Amos 8:11 

Waarheid moet seëvier 
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Effektiewe, passievolle gebed van die regverdige – Jakobus 5:16 

 Kits samelewing? 

 

Honger en dors na geregtigheid 

Matteus 5:6 

Blessed are they who hunger and thirst after righteousness! For they shall be filled. 

 

3: Hoe rou is jy? 

Ware bekering “Repentance” 

Aanbidding sentraal - ‘n uitroep van die hart na die hart van God 

 

Maleagi 4:5-6 

Kyk, Ek stuur julle die profeet Elia 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.  

 

‘n Hart vir die verlore mense 

Lukas 10:2 
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. 

 


