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Title Option 2
Wat is in jou hand

jaco van rooyen

Heading and Topic (See notes 

below slide)

Toe vra die Here vir hom: “Wat het jy in jou 

hand?” “n Kierie” antwoord Moses. “Gooi die 

kierie op die grond!” se die Here vir hom. Toe hy 

dit op die grond gooi, word dit n slang, en Moses 

het daarvoor padgegee. Die Here se toe vir 

Moses: “Steek jou hand uit en gryp hom aan sy 
stert.” 

be spent for your souls; though the more abundantly I love you, the less I am loved.  2 Cor 12:15be spent for your souls; though the more abundantly I love you, the less I am loved.  2 Cor 12:15

Moses steek sy hand uit en gryp hom, en 

skielik word dit weer n kierie in sy hand. Toe 

se die Here: Op grond hiervan sal hulle glo 

dat die Here die God van hulle voorvaders, 

die God van Abraham, die God van Isak, die 

God van Jakob, aan jou verskyn het.

Eks 4:2-5

Scripture: 1 Verse (See notes 

below slide)1. Moses se staf verteenwoordig sy 
IDENTITEIT.

Aan Hom wat deur sy krag wat in 
ons werk, magtig is oneindig meer 
te doen as wat ons bid of dink...            
Ef. 3:20 

Scripture: Multiple Verses (See 

notes below slide)Wat die oog nie gesien en die oor nie 
gehoor het nie, en wat in die hart van 
n mens nie opgekom het nie, dit het 
God gereed gemaak vir die wat Hom 
liefhet.
1 Kor 2:9
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Quote (See notes below slide)
Ek kondig vantevore aan wat later sal 

kom, lank tevore al wat nog nie 

gebeur het nie. Ek se wat Ek besluit 

het en dit gebeur, wat Ek wil, doen 

Ek. Jes 46:10

Heading and Bullet b1 (See 

notes below slide)
2. Moses verteenwoordig sy 
INKOMSTE.

3. Moses se staf verteenwoordig sy 
INVLOED

Vertrou liewer op die Here, en Hy sal jou gee 

wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die 

Here oor en vertou op Hom; Hy sal sorg. Hy

sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, 
jou reg soos die helder lig van die middag.

Ps. 37:3-5


