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Titel: Vader se Belange 

Pastoor: Heinrich Titus 

Datum: 26 Julie 2009  

Tyd: 09:00 
 

Vermis: seun van God 

Lukas 2:43-49 
43En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind Jesus in 

Jerusalem agtergebly; en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. 44Maar omdat hulle gedink het 

dat Hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder 

die bekendes gesoek. 45En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom 

gesoek. En ná drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leraars sit 

en na hulle luister en hulle uitvra. 47En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy 

antwoorde. 48En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het jy 

so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. 49En Hy sê vir hulle: Waarom het 

u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie? 50En hulle het die 

woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. 

 
49And He said to them, "Why did you seek Me? Did you not know that I must be about My Father's 

business?“ 
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Doel/visie: koninkryk hier en nou 

Mattheüs 6:9-10 
9Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; 10laat u 

koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 

 

Johannes 10:10 
10Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan 

hê. 

 

Doel/visie: koninkryk vir ewig 

Johannes 3:16-17 
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. 

 

Openbaring 5:9-10 
9Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want 

U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10en het 

ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. 
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Aksieplan 

2 Timotheus 3:16-17 
16Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot 

onderwysing in die geregtigheid, 17sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk 

volkome toegerus. 

 

“All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable…” NKJV 

 

Menslike hulpbronne: ek en jy 

2 Petrus 1:3-4 
3Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis 

van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, 4waardeur Hy ons die grootste en kosbare 

beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle 

die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. 

 

Mattheüs 4:17-19 
17 Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele 

het naby gekom. 18En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat 

genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi; want hulle was 

vissers. 19En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. 

 

Efesiërs 1:22-23 
22En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente 

gegee,23wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. 

 

Bestuur: Heilige Gees 

Johannes 16:13-14 
13Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want 

Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge 

aan julle verkondig. 14Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan 

julle verkondig. 

 

Produk: saad van die lewe 

Mattheüs 13:31-32 
31'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n 

mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai; 32wat wel die kleinste is van al die soorte saad, 

maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel 

kom en nes maak in sy takke. 

 

Afsetgebied: die hele aarde 

Romeine 8:19-21 

19Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 
20Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit 

onderwerp het 21in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die 

verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 

 

Die kompetisie 

Mattheüs 4:8-9 
8Weer neem die duiwel Hom saam na 'n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld 

en hulle heerlikheid, 9en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. 

 

Mattheüs 11:12 
12Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele 

bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. 
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Ons versekering 

Mattheüs 28:19-20 
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. 

 

Handelinge 18:9-10 
9En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en 

moenie swyg nie; 10want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te 

doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad. 

 

Laat u koninkryk kom 

• Myself 

• My gesin 

• My gemeente 

• My gemeenskap (oikos) 

 

Dividende 

Openbaring 17:4 
4Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en 

die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. 

 

Jakobus 1:12 
12Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die 

lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. 


