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Titel: Voor in die Koor 

Pastoor: Phillip Boshoff 

Datum: 20 September 2009  

Tyd: 09:00 
 

 ‘n Woord na die kerk 

Mattheüs 11:12 

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. 

 

In die regte seisoen 

2 Samuel 11:1 

In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir 

Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur... 

 

Nie lafhartig nie 

2 Timotheus 1:7 

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde 

en selfbeheersing. 

 

NIV 
7For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. 

 

Timidity 

•Easily frightened 

•Apprehensive (huiwerig) 

•Fear of the unknown or unfamiliar or fear of making decisions 

•Fearfulness in venturing into new and unknown places or activities 

 

Cowardice - lacking courage 

 

Laat u koninkryk kom! 

Mattheüs 6:9-13 
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; 11gee ons vandag ons 

daaglikse brood; 12en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; 13en lei ons nie 

in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die 

heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

 

Louwarm werke 

Openbaring 3:14-16 
14En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en 

waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: 15Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook 

nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! 16Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, 

sal Ek jou uit my mond spuug. 

 

Die realiteit van hierdie wêreld 

2 Korinthiërs 4:3-4 
3Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, 4naamlik die 

ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die 

evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. 
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Voor in die koor 

Jesaja 6:1-8 
1In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some 

die tempel gevul het. 2Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy 

aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. 3En die een het die 

ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy 

heerlikheid vol! 4En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol 

rook geword. 5Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is 'n man onrein van lippe en woon 

onder 'n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien! 
6Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang 

van die altaar af geneem het, 7en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe 

aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. 8Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: 

Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. 


