
 1 

Titel: Vader se Belange 2 

Pastoor: Heinrich Titus 

Datum: 2 Augustus 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?“ 

 

Die besigheidsplan 

• Doel/visie: koninkryk in die hemel so ook op die aarde 

• Produk: lewensveranderende goeie nuus van evangelie 

• Aksieplan: Woord van God 

• Hulpbronne: ek en jy 

• Bestuur: Heilige Gees 

• Afsetgebied: die wêreld (nie die tuin) 

• Versekering: Sy teenwoordigheid 

• Dividende: ewige skatte  

• Kompetisie: Lucifer 

 

Laat u koninkryk kom 

• Myself 

• My gesin 

• My gemeente 

• My gemeenskap (oikos) 

 

Na Sy beeld 

Genesis 1:27-28 
27En God het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou 

het Hy hulle geskape. 28En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en 

vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die 

hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

 

Gesag hand aan hand met verantwoordelikheid 

Genesis 1:16-17 
16En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry 

eet, 17maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die 

dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. 
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Sonde ontneem gesag 

Genesis 3:11-13 
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? 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. 

 

Geen verantwoordelikheid, geen genesing 

Genesis 4:3-9 
3En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die HERE 'n offer gebring. 4En Abel 

het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel 

en sy offer genadig aangesien, 5maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, 

en hy het sy hoof laat hang. 6En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou 

hoof hang? 7Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie--die sonde lê en 

loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. 8En Kain het met sy broer 

Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom 

doodgeslaan. 9Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek 

my broer se wagter? 

 

Geen verantwoordelikheid, geen heerskappy 

1 Samuel 15:13-23 
13Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die HERE: ek het die woord 

van die HERE uitgevoer. 14Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n geblêr van kleinvee is dit in my ore en 

'n gebulk van beeste wat ek hoor? 15En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die 

manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die 

ander het ons met die banvloek getref. 16Toe sê Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat 

die HERE vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek. 17En Samuel sê: Is jy, hoewel 

jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die HERE het jou as 

koning oor Israel gesalf. 18En die HERE het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die 

sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. 19Waarom het 

jy dan nie na die stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is 

in die oë van die HERE? 20Toe sê Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die HERE geluister en 

gegaan op die pad waar die HERE my op gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring; maar 

die Amalekiete het ek met die banvloek getref. 21Maar die manskappe het van die buit kleinvee en 

beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer. 22Daarop sê 

Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van 

die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van 

ramme. 23Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en 

beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. 

 

Verantwoordelikheid = vergifnis 

2 Samuel 12:9-14 
9Waarom het jy die woord van die HERE verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uría, die Hetiet, 

het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die 

swaard van die kinders van Ammon vermoor het. 10En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie 

wyk nie, omrede dat jy My verag het en die vrou van Uría, die Hetiet, geneem het om jou vrou te 

wees. 13En Dawid sê vir Natan: Ek het gesondig teen die HERE! En Natan sê vir Dawid: So het die 

HERE dan ook u sonde vergewe: u sal nie sterf nie. 14Maar omdat u die vyande van die HERE deur 

hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik 

sterwe.  
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Die perke van verantwoordelikheid 

2 Samuel 12:16-23 
16En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind, en Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne 

gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. 17Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou 

hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie; ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. 
18En op die sewende dag het die kind gesterwe; en die dienaars van Dawid was bevrees om hom te 

vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê: Kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met 

hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê: Die kind is dood! --

hy kan 'n verkeerde ding doen. 19Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het 

Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars: Is die kind dood? En hulle 

antwoord: Hy is dood. 20Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander 

klere aangetrek en in die huis van die HERE gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en 

gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit; en hy het geëet. 21Toe vra sy dienaars hom: Wat is dit vir 

'n ding wat u gedoen het? Ter wille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die 

kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. 22En hy sê: Toe die kind nog in die lewe was, het ek 

gevas en geween, want ek het gedink: Wie weet--die HERE kan my genadig wees, sodat die kind in 

die lewe bly. 23Maar nou is hy dood--waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek 

gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie.  

 

Verantwoordelikheid = restourasie 

2 Samuel 12:24 
24Daarna het Dawid sy vrou Bátseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n 

seun gebaar, en hy het hom Salomo genoem. En die HERE het hom liefgehad,  
 


