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Titel: Geplant en Gesalf 

Pastoor: Sias le Roux 

Datum: 6 September 2009  

Tyd: 09:00 
 

a. Geplant in Jesus 

Psalm 1:1-3 
1Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van 

die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2maar sy behae is in die wet van die HERE, 

en hy oordink sy wet dag en nag. 3En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy 

vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig 

uit. 

 

b. Geplant in God se huis 

Psalm 92:12-14 
12Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon. 13Geplant in 

die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God. 14In die gryse ouderdom sal 

hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, 

 

Jesaja 61:1-4 
1Die Gees van die 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. 4En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke 

uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. 

  

c. God kies die gewone 

 Handelinge 4:13 

En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en 

eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. 

 

1 Korinthiërs 1:18,23-25 
18Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered 

word, is dit die krag van God… 23maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die 

Jode en dwaasheid vir die Grieke; 24maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die 

krag van God en die wysheid van God. 25Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat 

swak is by God, is sterker as die mense. 

 

d. God plant 

1 Korinthiërs 12:18 

Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 

 

Johannes 15:16-17 
16Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra 

en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. 17Dit 

gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê. 

 

e. Medewerkers 

1 Korinthiërs 3:9 

Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. 
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Handelinge 2:42-47 
42En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die 

brood en in die gebede. 43En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die 

apostels plaasgevind. 44En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik 

besit. 45En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, 

volgens wat elkeen nodig gehad het. 46En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en 

van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 
47terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die 

gemeente gevoeg die wat gered is. 

 

Handelinge 6:5-7 
5En die Woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stefanus, ‘n man vol van 

geloof en van die Heilige Gees… 6 wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle 

die hande opgelê. 7 En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in 

Jerusalem baie vermeerder, en ‘n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. 

 

Handelinge 19:10 

En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor 

het, Jode sowel as Grieke. 

 

f. Ongeregtigheid 

Mattheus 7:22-23 
22Baie Sal daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam 

duiwels uitgedryf en in U Naam baie kragte gedoen nie? 23En dan sal ek aan hulle sê: Ek het julle 

nooit geken nie.Gaan weg van My, julle wat ongeregtigheid werk. 

 

g. Verseël met die Heilige Gees 

Efesiêrs.1:14 
13in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, 

in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 14wat die 

onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. 

 

h. Wakker die gawes aan 

1 Timoteus 4:14 

Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die 

handoplegging van die ouderlinge. 

 

2 Timoteus 1:6 

Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is 

deur die oplegging van my hande.  

 

i. Waar begin ons? 

1: Ons hoor klaar Sy stem - John 10 

2: Glo God wil ons gebruik - Hebreërs 11:6 

3: Gawes volgens die behoefte 

i. Basiese en Gespesialiseerde 

4: God gee begeerte en vermoë Fil.2:12-13 

5: Gehoorsaamheid 


