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Ons opdrag 

Mattheüs 28:18-20 
18En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel 

en op aarde. 19Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. 

 

Die grootheid van die taak 

Mattheüs 9:35-38 
35En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van 

die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. 36En toe Hy die skare 

sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen 

herder het nie. 37Toe sê Hy vir Sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. 38Bid dan 

die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. 

 
 

Johannes 3:16 

16Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in 

Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 17Want God het Sy Seun in die 

wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 

 

Jesus se doelstelling 

Jesaja 61:1-3 
1Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring 

aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die 

gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; 2om uit te roep 

'n jaar van die welbehae van die HERE en 'n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te 

troos; 3om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie 

vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van 

geregtigheid, 'n planting van die HERE, tot Sy verheerliking. 

 

Genesing onder Sy vleuels 

Maleagi 4:2 
2Maar vir julle wat My Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder 

Sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. 

 

Hoe raak ek deel? 

1: Raak bewus 

2: Gebed 

3: Oikos 

4: Kerk 

 

1 Korinthiërs 12:27-28 (nkjv) 
27Now you are the body of Christ, and members individually. 28And God has appointed these in the 

church: first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, 

helps, administrations, varieties of tongues. 


