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10 Hulle moet dan ’n ark 

van akasiahout maak. 

Twee en ’n half el moet 

sy lengte, en anderhalf 

el sy breedte, en 

anderhalf el sy hoogte 

wees. 11 En jy moet dit 

oortrek met suiwer 

goud, van binne en van 

buite moet jy dit 

oortrek. En jy moet 

daaraan ’n goue krans 

maak rondom. 12 En giet 

daarvoor vier goue 

ringe, en sit dit aan 

sy vier voete vas, só 

dat twee ringe aan die 

een kant en twee ringe 

aan die ander kant is. 



13 En maak draaghoute 

van akasiahout, en trek 

dit oor met goud.14 En 

steek die draaghoute in 

die ringe aan 

weerskante van die ark 

om die ark daarmee te 

dra. 15 Die draaghoute 

moet in die ringe van 

die ark bly; hulle mag 

daar nie uit weggeneem 

word nie. 16 Daarna moet 

jy in die ark die 

Getuienis sit wat Ek 

aan jou sal gee. 





 

Romeine 1:16-17 16 Want 

ek skaam my nie oor die 

evangelie van Christus 

nie, want dit is ’n 

krag van God tot 

redding vir elkeen wat 

glo, eerste vir die 

Jood en ook vir die 

Griek.17 Want die 

geregtigheid van God 

word daarin geopenbaar 

uit geloof tot geloof, 

soos geskrywe is: Maar 

die regverdige sal uit 

die geloof lewe.  



1 Korinthiërs 1:5-6  5 dat 

julle in alle opsigte in 

Hom ryk gemaak is, in 

elke woord en alle 

kennis; 6 soos die 

getuienis aangaande 

Christus bevestig is 

onder/in julle,  

 

 

Openbaring 12:11 11 En 

hulle het hom oorwin deur 

die bloed van die Lam en 

deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het 

tot die dood toe hulle 

lewe nie liefgehad nie.  
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Markus 5:15-20 
1953 vertaling 

 

Jesus genees die 

besetene van Gedara 



15Toe kom hulle by Jesus 

en sien die besetene 

sit, gekleed en by sy 

verstand — die een wat 

die legioen gehad het. 

En hulle was bevrees.17 

En hulle het Hom begin 

smeek om weg te gaan uit 

hulle gebied. 18En toe Hy 

in die skuit klim, het 

die man wat van die 

duiwels besete gewees 

het, Hom gesmeek om by 

Hom te kan bly.  



19Maar Jesus het hom dit 

nie toegelaat nie, maar 

vir hom gesê: Gaan na 

jou huis na jou mense 

toe, en vertel hulle 

watter groot dinge die 

Here aan jou gedoen het, 

en dat Hy jou barmhartig 

was. 20En hy het 

weggegaan en in 

Dekápolis begin 

verkondig watter groot 

dinge Jesus aan hom 

gedoen het, en almal was 

verwonderd. 

.  



Johannes 4:25-

42 
1953 vertaling 

 

Jesus en die 

Samaritaanse vrou 



25Die vrou sê vir Hom: Ek 

weet dat die Messías 

kom, Hy wat Christus 

genoem word. Wanneer Hy 

kom, sal Hy ons alles 

verkondig 26Jesus sê vir 

haar: Dit is Ek wat met 

jou spreek! 27En op dié 

oomblik het sy dissipels 

gekom en hulle verwonder 

dat Hy met ’n vrou in 

gesprek was. Tog het 

niemand gesê: Wat 

verlang U nie? of: 

Waarom spreek U met 

haar?  
28Die vrou het toe haar 

waterkan laat staan en 

na die stad gegaan en 

vir die mense gesê 



29Kom kyk ’n man wat my 

alles vertel het wat ek 

gedoen het. Is Hy nie 

miskien die Christus 

nie? 30Hulle het toe uit 

die stad gegaan en na 

Hom gekom. 31EN intussen 

het sy dissipels by Hom 

aangedring en gesê: 

Rabbi, eet. 32Maar Hy sê 

vir hulle: Ek het 

voedsel om te eet waar 

julle nie van weet nie. 
33Die dissipels sê toe 

vir mekaar: Het iemand 

dan vir Hom ete gebring? 
34Jesus sê vir hulle: My 

voedsel is om die wil te 

doen van Hom wat My 

gestuur het en om sy 

werk te volbring.  



35Sê julle nie: Dit is 

nog vier maande, dan kom 

die oes nie? Kyk, Ek sê 

vir julle, slaan julle 

oë op en aanskou die 

lande dat hulle al wit 

is vir die oes.  



39 En baie van die 

Samaritane uit daardie 

stad het in Hom geglo oor 

die woord van die vrou 

wat getuig het: Hy het my 

alles vertel wat ek 

gedoen het. 40 Toe die 

Samaritane dan by Hom 

kom, het hulle by Hom 

aangedring om by hulle te 

bly; en Hy het daar twee 

dae gebly. 41En baie meer 

het op grond van sy woord 

geglo 42 en aan die vrou 

gesê: Ons glo nie meer op 

grond van wat jy gesê het 

nie, want ons het self 

gehoor en ons weet dat Hy 

waarlik die Christus, die 

Saligmaker van die 

wêreld, is. 

 
 



LEUENS WAT ONS GLO  

OF 

VERSKONINGS 

 

• Ek het nie n waardige 

radikale getuieniss nie 

– dit is nie 

doeltreffend nie 

• My situasie is uniek en 

dit het net met my 

gebeur 

• Ek weet nie hoe om my 

getuieniss te deel nie, 

ek is te skaam 

• Dis persoonlik en 

tussen my en God 



Die Verskonings van 

Moses 

 

Exodus 3 

 

• 11 Maar Moses het tot 

God gespreek: Wie is 

ek, dat ek na Faroa sou 

gaan en dat ek die 

kinders van Israel uit 

Egipte sou lei?  

 



Die Verskonings van 

Moses 

 

Exodus 3 

 

• 13 Hierop het Moses tot 

God gespreek: Maar as 

ek by die kinders van 

Israel kom en aan hulle 

sê: Die God van julle 

vaders het my na julle 

gestuur, en hulle my 

vra: Hoe is sy naam? — 

wat moet ek hulle 

antwoord?  

 



Die Verskonings van 

Moses 

 

Exodus 4 

 

• 1 Toe antwoord Moses en 

sê: Maar as hulle my 

nie glo en na my stem 

nie luister nie, maar 

sê: Die HERE het nie 

aan jou verskyn nie?  

 



Die Verskonings van 

Moses 

 

Exodus 4 

 

• 10 Toe sê Moses aan die 

HERE: Ag, Here, ek is 

nie ’n man van woorde 

nie — van gister of van 

eergister of vandat U 

met u kneg gespreek het 

nie; want ek is swaar 

van mond en swaar van 

tong.  

 



Die Verskonings van 

Moses 

 

Exodus 4 

 

• 13 Maar hy sê: Ag, Here, 

stuur tog deur wie U 

wil stuur 



Leuens wat ek geglo 

het 

 

• My situasie is uniek en 

dit het net met my 

gebeur  

• Wat gaan die mense sê  

     - Vrees van mens 

• Dit is persoonlik en 

dis tussen my en God 



Leuens wat ons glo 

of 

verskonings wat ons 

maak 

• Die duiwel gebruik 

dieselfde tegniek oor 

en oor. Hy is nie 

oorspronklik nie 

• God maak dit moontlik, 

nie jy nie (Vertrou 

Hom) 

• Ons is maar net gebroke 

persone geroep vir 

ander gebroke persone 

na perfekte liefde en 

genesing toe te lei. 

• Jou lewe is nie jou eie 

nie dit is om vir God 

glorie te gee en so ook 

jou getuienis 

 



Leuens wat ons glo 

of 

verskonings wat ons 

maak 

 

• Ons word geroep 

vanaf ‘n plek van 

pyn om ander se pyn 

te genees. 

• Die goedheid van 

God. 

 

 



1 Korinthiërs 

1:27-29 
1953 vertaling 

 
27maar wat dwaas is by 

die wêreld, het God 

uitverkies om die wyse 

te beskaam; en wat swak 

is by die wêreld, het 

God uitverkies om wat 

sterk is, te beskaam; 
28en wat onedel is by die 

wêreld en wat verag is, 

het God uitverkies, en 

wat niks is nie, om wat 

iets is, tot niet te 

maak, 29sodat geen vlees 

voor Hom sou roem nie. 

 



2 Korinthiërs 
12:9-10 
1953 vertaling 

 
9En Hy het vir my gesê: 

My genade is vir jou 

genoeg, want my krag 

word in swakheid 

volbring. Baie liewer 

sal ek dus in my 

swakhede roem, sodat die 

krag van Christus in my 

kan woon. 10Daarom het ek 

behae in swakhede, in 

mishandelinge, in node, 

in vervolginge, in 

benoudhede, om Christus 

wil. Want as ek swak is, 

dan is ek sterk.  



Dawid – was n skaapwagter 

wat geroep was om ‘n 

Koning te wees 

 

Moses – Het gesukkel om 

te praat en was geroep om 

te praat. Hy moes vir 

Faroa sê om God se mense 

vry te laat 

 

Amos – was ‘n veewagter 

en kweker van 

wildevyebome en die Here 

het vir hom gevra om vir 

Isreal te profeteer omdat 

daar geen opregte profete 

meer was nie. 



Handelinge 4:31 31En toe 

hulle gebid het, is die 

plek geskud waar hulle 

saam was, en hulle is 

almal vervul met die 

Heilige Gees en het die 

woord van God met 

vrymoedigheid gespreek.  

 

 

Mattheus 9:37-38 37Toe sê 

Hy vir sy dissipels: Die 

oes is wel groot, maar 

die arbeiders min. 38 Bid 

dan die Here van die 

oes, dat Hy arbeiders in 

sy oes mag uitstuur 


