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Titel: In die Hitte van die Stryd 

Pastoor: Phillip Boshoff 

Datum: 24 Mei 2009  

Tyd: 09:00 
 

Nugter en waaksaam 

1 Petrus 5:8 

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en 

soek wie hy kan verslind. 

 

Vorige weke 

• Heinrich – Nugter en waaksaam (reeks) 

• Phillip – Lowlands (ysterstrydwaens) 

• Lucille – Surf met God 

• Oom Danie – Sagte fluister 

• Phillip – Versterk jouself 

• Heinrich – A Time Such as This 

• Sias – Rou Jesus 

 

Versterk jouself 

1 Samuel 30:6 

En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig; want die 

siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters; maar Dawid het homself 

versterk in die HERE sy God. 

 

Die koninkryk kom 

Mattheus 11:12 

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, 

en bestormers gryp dit met geweld. 

 

Mattheus 11:12 (NV) 

Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n 

pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. 

  

‘n Goeie krygsman 

2 Timotheus 2:3-4 
3Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. 4Niemand wat 'n krygsman is, wikkel 

hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir 

die diens gewerf het. 

 

2 Timotheus 2:4 (NV) 

'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van 

die gewone lewe nie. 

 

Realiteit van die beloofde land 

Numeri 13:26-33 
26En hulle het weggegaan en by Moses en Aäron en die hele vergadering van die kinders van Israel 

gekom in die woestyn Paran, in Kades, en aan hulle berig gebring, en aan die hele vergadering en 

hulle die vrugte van die land laat sien. 27En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land 

waarheen u ons gestuur het; en waarlik, dit loop oor van melk en heuning, en dít is sy vrugte. 28Maar 

die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot; en ons het daar ook die 

kinders van die Enakiete gesien. 29Die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hetiete en 

Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaäniete woon by die see en aan die kant van 

die Jordaan. 30Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: Laat ons gerus optrek en 
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dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig. 31Maar die manne wat saam met hom opgetrek 

het, het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. 32So het hulle dan 

slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: Die 

land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer; en al die mense wat 

ons daarin gesien het, is groot manne. 33Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van 

die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë. 

 

‘n Mismoedige massa 

Numeri 14:1-10 
1Toe het die hele vergadering uitgeroep--hulle het hul stem verhef, en die volk het dié nag geween. 
2En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aäron, en die hele vergadering het 

aan hulle gesê: Ag, as ons maar in Egipteland gesterf het! Of as ons maar hier in die woestyn gesterf 

het! 3En waarom bring die HERE ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons 

kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? 4En hulle sê 

vir mekaar: Laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. 

 

Gefokus op die Here 

Numeri 14:1-10 
5Toe het Moses en Aäron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die 

kinders van Israel. 6En Josua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefúnne, twee van die wat 

die land verken het, het hulle klere geskeur 7en die hele vergadering van die kinders van Israel 

toegespreek en gesê: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie 

land.  8As die HERE 'n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n 

land wat oorloop van melk en heuning. 9Wees net nie teen die HERE opstandig nie, en wees julle nie 

bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en 

die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie! 10Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig 

moet word. Maar die heerlikheid van die HERE het in die tent van samekoms verskyn voor al die 

kinders van Israel. 

 

Meer as oorwinnaars 

Romeine 8:35-36 
35Wie sal ons skei van die liefde van Christus   verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of 

naaktheid of gevaar of swaard? 36Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is 

gereken as slagskape. 37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons 

liefgehad het. 

 


