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Wat sien jy? 

 

2 Konings 6:13-17 
13En hy sê: Gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en 

gesê: Hy is daar in Dotan. 14So het hy dan daarheen perde en strydwaens en 'n swaar leër  gestuur, 

en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. 15En toe die dienaar van die man van God vroeg 

opstaan en uitgaan, was daar 'n leër met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir 

hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak? 16Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer 

as die wat by hulle is. 17En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die 

HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en 

waens van vuur rondom Elísa. 

 

 

Verhelderde geestesoë 

 

Efesiërs 1:15-23 
15Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die 

gelowiges, 16hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 
17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur Sy 

Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat 

Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom 

daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot Sy krag is 

wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van Sy mag 20wat Hy uitgeoefen het 

toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan Sy regterhand laat sit het: 21hoog bo 

elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in 

hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom 

bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23Die kerk is Sy liggaam, die volheid van Hom 

wat alles in almal vervul. 

 

Sien Hom werklik  

 

Openbaring 1:12-18 
12Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien 

ek sewe goue kandelaars, 13en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met 'n 

kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. 14Sy hoof en hare was 

wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, 15en sy voete soos blink koper wat gloei soos 

in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. 16En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, 

en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat 

skyn in sy krag. 17En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op 

my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste 18en die lewende; en Ek was 

dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die 

dood. 
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Openbaring 19:11-16 
11Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was 'n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 12En sy oë was soos 'n vuurvlam, 

en op sy hoof was baie krone; en Hy het 'n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy 

self. 13En Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. 
14En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. 15En uit 

sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 'n ysterstaf 

regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die 

Almagtige. 16En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die 

konings en die Here van die here. 

 

Sy doel 

 

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. 


