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Titel: Die heerlikheid van adellikes I 

Pastor: Fred May 

Datum: 28 Februarie 2010  

Tyd: 08:00 
 

 

Openbaring 1:5b-6a NV 
5 …Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6 en ons sy koninkryk gemaak, priesters 

vir God sy Vader…  

 

Openbaring 5:10 NV 
10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.  

 

a: Geliefde heerser – Dawid-gesag 

 

Spreuke 29:2 NKJV  
2 When the righteous are in authority, the people rejoice; But when a wicked man rules, the people 

groan. 

 

 Spreuke 8:15 NV 
15 Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied. 

 

Spreuke 8:12-14 NV 
12 Ek, Wysheid, het die verstand, ek het die kennis en die skranderheid.  13 Om die Here te dien, is 

om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse 

woorde.  14 Wie my het, het raad en behaal sukses, ek verleen insig, ek is die een wat die mag gee. 15 

Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied; 16 met my hulp heers die mense 

wat mag het, die leiers, elkeen wat reg regeer.17 Ek het dié lief wat my liefhet; dié wat my soek, vind 

my. 18 Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. 15 Met my hulp regeer 

konings goed en laat maghebbers reg geskied; 16 met my hulp heers die mense wat mag het, die 

leiers, elkeen wat reg regeer.17 Ek het dié lief wat my liefhet; dié wat my soek, vind my. 18 Wie my 

het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings.  

 

Kolossense 2:3 NV 
3 en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. 

 

Johannes 16:13-15 NV 
13 Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, 

sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle 

verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 15 Alles 

wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal 

Hy aan julle verkondig. 

 

⋅ Deur intimiteit 

 

Psalm 42:2 NV 
2 Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. 

 

Psalm 63:2-4 NV 
2 Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land 

sonder water. 3 Ek wil by U in die heiligdom wees om daar u mag en grootheid te ondervind. 4 U 

troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys.  

 

⋅ Deur genade 
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Spreuke 22:11 NV 
11 Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend.   

 

Prediker 8:4a OV 
4 Want die woord van die koning is magtig… 

 

Krag om wette te maak / te verorden   

 

Jakobus 3:10-12 
10 Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 11 'n Fontein laat tog nie 

uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 12 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, 

of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!  

 

Spreuke 18:21 OV 
21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.  

 

Ester 9:32 OV 
32 En die bevel van Ester het die voorskrifte vir hierdie Purim vasgestel, en dit is in ‘n boek geskrywe.  

 

 

 


