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Handelinge 16:14   
En ‘n vrou met die naam van 
Lídia, ‘n purperverkoopster 
van die stad Thiatíre, ‘n 
godsdienstige vrou, het 
geluister; die Here het haar 
hart geopen om ag te gee op 
wat deur Paulus gesê is.  
 

Lukas 24:44-45   
Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die 
betekenis van die woorde wat Ek 
vir julle gesê het toe Ek nog by 
julle was, naamlik dat alles vervul 
moet word wat in die wet van 
Moses en in die profete en 
psalms oor My geskrywe is.” 
45Toe open Hy hulle verstand om 
die Skrif te verstaan. 

 
 

Exodus 7:3   
Maar Ek sal die farao 

hardkoppig maak, sodat Ek 

baie tekens en wonders in 
Egipte kan doen. 
 

Psalm 199:18   
Maak my oë oop dat ek die 

kragtige werking van u wet 

ervaar.  
 
 

1 Johannes 5:20   
En ons weet dat die Seun van 
God gekom het en ons 
verstand gegee het om die 
ware God te ken; en ons is in 
die ware God, in sy Seun, 
Jesus Christus. Hy is die ware 
God en die ewige lewe.  
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Esra 1:1   
En ‘nIn die eerste regeringsjaar 
van koning Kores van Persië is die 
belofte vervul wat die Here by 
monde van Jeremia uitgespreek 
het: die Here het koning Kores 
van Persië laat besluit om 
dwarsoor sy ryk 'n proklamasie te 
laat afkondig.  

 
 

Esra 6:22   
Hulle het die fees van die 
ongesuurde brood sewe dae met 
vreugde gevier. Die Here het 
hulle dié vreugde geskenk toe Hy 
die gesindheid van die koning van 
Assirië teenoor hulle verander 
het, en dié hulle hande gesterk 
het in die werk aan die tempel 
van die God van Israel.  

 
 

Handelinge 9:17   
Ananias het toe gegaan en in 
daardie huis gekom. Hy het 
Saulus die hande opgelê en 
gesê: “Saul, broer, die Here 
Jesus wat aan jou verskyn het 
toe jy op pad hierheen was, het 
my na jou toe gestuur sodat jy 
weer kan sien en met die 
Heilige Gees vervul kan word 

 

1Sa 16:7   
Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk 
nie na sy voorkoms en sy hoë 
gestalte nie, want Ek ag hom te 
gering. Want nie wat die méns 
sien, sien God nie; want die mens 
sien aan wat voor oë is, maar die 
HERE sien die hart aan.  

 

 

Handelinge 9:18 & 20   
Onmiddellik het daar iets 
soos skille van Saulus se oë 
afgeval en kon hy weer sien. 
Toe het hy opgestaan en hy is 
gedoop; 20en dadelik in die 
sinagoges begin verkondig 
dat Jesus die Seun van God is.  
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