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Begin Punt 
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Here my Herder 
 
Ps 23 – Herstel my Siel 

 
Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 

2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters 

waar rus is, lei Hy my heen. 

3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van 

geregtigheid, om sy Naam ontwil. 
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Here my Herder 
 
Ps 23 – Doodskaduwee 

 

4Al gaan ek ook in ‟n dal van doodskaduwee, ek 

sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u 

stok en u staf dié vertroos my. 

5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my 

teëstanders; U maak my hoof vet met olie; 

my beker loop oor. 

6Net goedheid en guns sal my volg al die dae 

van my lewe; en ek sal in die huis van 

die HERE bly in lengte van dae. 
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Hoekom leef ons dit nie? 
 

Christelike vryheid of self regverding 
Galasiers 5 

 
1STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons 

vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van 

diensbaarheid (bondage) bring nie. 

2Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, 

Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. 

3En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat 

besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te 

onderhou. 

4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is 

losgemaak van Christus; julle het van die genade 

verval. 6 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis 

nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof 

wat deur die liefde werk. 

 
 5 



Satan - Aanklaer van ons broeders 
 

Openbaaring 12v10 

 

10Toe hoor ek ‟n groot stem in die hemel sê: 

Nou het die heil en die krag en die koningskap 

die eiendom van onse God geword, en die mag 

van sy Christus; want die aanklaer van ons 

broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag 

voor onse God, dag en nag. 

11En hulle het hom oorwin deur die bloed van 

die Lam en deur die woord van hulle getuienis, 

enhulle het tot die dood toe hulle lewe nie 

liefgehad nie. 
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Ons Eie verandwoordlikheid 
 

Onvergewensgesindheid 

 

Mattheus 6 v 14-15 

 

14 Want as julle die mense hulle oortredinge 

vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook 

vergewe. 

15 Maar as julle die mense hulle oortredinge nie 

vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook 

nie vergewe nie. 
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Jesus is ons Leidsman en Voleinder 
 

Hebrews 12 

 

 1DAAROM dan, terwyl ons so ’n groot wolk van 

getuies rondom ons het, laat ons ook elke las 

aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en 

met volharding die wedloop loop wat voor ons 

lê, 

2die oog gevestig op Jesus, die Leidsman 

en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde 

wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die 

skande verag het en aan die regterkant van die 

troon van God gaan sit het. 
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Name (karakter) van God 
 
• El Roi - Die God wat sien wat gebeur.  

• El Shaddai -God Almagtig.   

• Emmànuel/Immanuel - God met ons  

• Jesus/Yeshua - Verlosser, messias.  

• Yahweh Jireh   - Die HERE wat voorsien. 

• Yahweh Nissi - Die HERE my banier/vaandel 

• Yahweh Mkadesh - Die Here wat ons heilig/ Die 

HERE ons reiniger.  

• Yahweh Rohi - Die HERE is my Herder.  

• Yahweh Rapha - Die HERE wat jou genees.  

• Yahweh Tsevaoth - Die HERE van die Leërskare. 

(God of Hosts) 

• Yahweh Shalom - Die HERE is vrede 

• Yahweh Shammah - Die HERE is daar 

• Yahweh Tsidkenu - Die HERE ons geregtigheid.Hy is 

„n regter. 

• Alef en Tav / Alfa en Omega 
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Sy Heilige Gees in ons 

 
2 Timotheus 7 

7Want God het ons nie ‟n gees van vreesagtigheid 

gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 
 

• Gees van wysheid  

• Gees van raad en sterkte 

• Gees van kennis 

• Gees van die geloof 

• Gees van die heerlikheid 

• Gees van genade en smekinge 

• Gees van die lewe 

• Gees van die profesie 

• Gees van die waarheid 
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Gevolgtrekking   
 

Blydskap van die Here is ons krag 

 

Nehemia 8 v10 

Die mense het begin huil toe hulle hoor wat in die boek 

staan. 

Toe het Nehemia vir die goewerneur, die priester en 

skrywer Esra en vir die Leviete wat die gebooie vir die 

mense verduidelik het, gesê: “Julle moenie treur of huil 

nie, vandag is ‟n spesiale dag wat aan die Here, julle 

God, gewy is.” 

10Hy het ook vir hulle gesê: “Gaan eet ‟n lekker maaltyd 

en drink soet drankies. Deel ook van die kos met mense 

wat niks voorberei het nie. Hierdie is ‟n dag wat aan ons 

God toegewy is. Moenie terneergedruk wees nie, want 

die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees!” 
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Gevolgtrekking   
 

Nuwe Natuur = Vrug van die Gees   
 

22Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, 

getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 

23 Teen sulke dinge is die wet nie. 

24Maar die wat aan Christus behoort, het die 

vlees met sy hartstogte en begeerlikhede 

gekruisig. 

25 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur 

die Gees wandel. 
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