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Lukas 19: 12 - 27 

 
12 Hy het dan gesê: 'n Man van 

hoë geboorte het na 'n ver land 

gereis om vir homself 'n 

koningskap te ontvang en dan 

terug te kom. 13 En nadat hy tien 

van sy diensknegte geroep het, 

gee hy hulle tien ponde en sê vir 

hulle: Dryf handel daarmee 

totdat ek kom.  

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
16 En die eerste het verskyn en 

gesê: Meneer, u pond het tien 

ponde wins gemaak.  

 

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
17 En hy sê vir hom: Mooi so, 

goeie dienskneg; omdat jy in die 

minste getrou gewees het, moet 

jy gesag hê oor tien stede.  

 

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
18 En die tweede kom en sê: 

Meneer, u pond het vyf ponde 

verdien. 
19 En hy sê ook vir hierdie een: 

En jy moet wees oor vyf stede.  

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
20 En 'n ander een kom en sê: 

Meneer, hier is u pond wat ek in 

'n doek weggesit het; 
21 want ek was bang vir u, 

omdat u 'n strawwe man is; u 

neem weg wat u nie uitgesit het 

nie, en maai wat u nie gesaai 

het nie.  

 

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
22 Toe sê hy vir hom: Uit jou 

mond sal ek jou oordeel, slegte 

dienskneg! Jy het geweet dat ek 

'n strawwe man is wat wegneem 

wat ek nie uitgesit het nie, en 

maai wat ek nie gesaai het nie.  

 

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
23 Waarom het jy dan nie my 

geld aan die wisselaars gegee 

nie? Dan kon ek dit by my koms 

met rente ingevorder het. 
24 En aan die wat daarby staan, 

sê hy: Neem die pond van hom 

weg en gee dit aan hom wat die 

tien ponde het —  

 

 

 

 



Lukas 19: 12 - 27 

 
25 en hulle sê vir hom: Meneer, 

hy het tien ponde 
26 want ek sê vir julle: Aan 

elkeen wat het, sal gegee word, 

maar van hom wat nie het nie, 

sal weggeneem word ook wat 

hy het.  

 

 

 

 



Effesiërs 4: 11 - 16 

 
11 En Hy het gegee sommige as 

apostels, ander as profete, 

ander as evangeliste, ander as 

herders en leraars, 12 om die 

heiliges toe te rus vir hulle 

dienswerk, tot opbouing van die 

liggaam van Christus, 13 totdat 

ons almal kom tot die eenheid 

van die geloof en van die kennis 

van die Seun van God, tot 'n 



Effesiërs 4: 11 - 16 

 

volwasse man, tot die mate van 

die volle grootte van Christus; 14 

sodat ons nie meer kinders sou 

wees nie wat soos golwe 

geslinger en heen en weer 

gedryf word deur elke wind van 

lering, deur die bedrieëry van 

die mense, deur sluheid om 

listiglik tot dwaling te bring;  



Effesiërs 4: 11 - 16 

 
15 maar, terwyl ons in liefde die 

waarheid betrag, in alles sou 

opgroei in Hom wat die Hoof is, 

naamlik Christus, 16 uit wie die 

hele liggaam — goed 

saamgevoeg en saamverbind 

deur die ondersteuning wat elke 

lid gee volgens die werking van 

elke afsonderlike deel in sy 

 

 



Effesiërs 4: 11 - 16 

 

mate — die groei van die 

liggaam bevorder vir sy eie 

opbouing in liefde.  

 

 



Isaiah 1: 11 - 19 

 
11 Wat het Ek aan die menigte 

van julle slagoffers? sê die 

HERE. Ek is sat van die 

brandoffers van ramme en die 

vet van vetgemaakte kalwers; 

en Ek het geen behae in die 

bloed van stiere of lammers of 

bokke nie.  



Isaiah 1: 11 - 19 

 
12 As julle kom om voor my 

aangesig te verskyn, wie het dit 

van julle hand geëis — om my 

voorhowe te vertrap? 13 Bring 

nie meer skynheilige offergawes 

nie; gruwelike reukwerk is dit vir 

My. Nuwe mane en sabbatte, 

die uitroep van samekomste — 

Ek verdra geen ongeregtigheid 

en feestyd nie! 



Isaiah 1: 11 - 19 

 
14 Julle nuwemane en julle 

feestye haat my siel; hulle is My 

'n oorlas. Ek is moeg om dit te 

dra. 15 En as julle jul hande 

uitbrei, bedek Ek my oë vir julle; 

ook as julle die gebed 

vermenigvuldig, luister Ek nie: 

julle hande is vol bloed.  



Isaiah 1: 11 - 19 

 
16 Was julle, reinig julle, neem 

die boosheid van julle 

handelinge voor my oë weg, hou 

op om kwaad te doen, 17 leer 

om goed te doen, soek die reg, 

beteuel die verdrukker, doen reg 

aan die wees, verdedig die saak 

van die weduwee.  



Isaiah 1: 11 - 19 

 
18 Kom nou en laat ons die 

saak uitmaak, sê die HERE: al 

was julle sondes soos 

skarlaken, dit sal wit word soos 

sneeu; al was dit rooi soos 

purper, dit sal word soos wol. 19 

As julle gewillig is en luister, sal 

julle die goeie van die land eet. 



Spreuke 22: 6 

 
6 Oefen die seun volgens die eis 

van sy weg; dan sal hy, ook as 

hy oud word, daar nie van afwyk 

nie.  



Effesiërs 5: 8 - 20 

 
8 Want vroeër was julle 

duisternis, maar nou is julle lig in 

die Here — wandel soos kinders 

van die lig. 9 Want die vrug van 

die Gees bestaan in alle 

goedheid en geregtigheid en 

waarheid. 10 En beproef wat die 

Here welbehaaglik is;  

 

 

 



Effesiërs 5: 8 - 20 

 
14 Daarom sê Hy: Ontwaak, jy 

wat slaap, en staan op uit die 

dode, en Christus sal oor jou 

skyn. 15 Pas dan op dat julle 

nougeset wandel, nie as onwyse 

nie, maar as wyse;  

 

 



Effesiërs 5: 8 - 20 

 
16 en koop die tyd uit, omdat 

die dae boos is. 17 Daarom 

moet julle nie onverstandig 

wees nie, maar verstaan wat 

die wil van die Here is. 18 

Moenie dronk word van wyn nie 

— daarin is losbandigheid; maar 

word met die Gees vervul.  



Effesiërs 5: 8 - 20 

 
19 Spreek onder mekaar met 

psalms en lofsange en 

geestelike liedere; en sing en 

psalmsing in julle hart tot eer 

van die Here, 20 terwyl julle God 

die Vader altyd vir alles dank in 

die Naam van onse Here Jesus 

Christus,  



1 Joh 3: 21 - 22 

21 Geliefdes, as ons hart 

ons nie veroordeel nie, dan 

het ons vrymoedigheid 

teenoor God; 22  en wat ons 

ook al bid, ontvang ons van 

Hom, omdat ons sy gebooie 

bewaar en doen wat 

welgevallig is voor Hom. 



Jakobus 4: 3  

 
3  Julle bid en julle ontvang 

nie, omdat julle verkeerd bid, 

om dit in julle welluste deur 

te bring. 



1 Korintiërs 13: 1 - 12 

 
1 Al sou ek die tale van mense 

en engele spreek, en ek het nie 

die liefde nie, dan het ek 'n 

klinkende metaal of 'n luidende 

simbaal geword. 2 En al sou ek 

die gawe van profesie hê en al 

die geheimenisse weet en al die 

kennis, en al sou ek al die 

geloof hê, sodat ek berge kon 

versit, en ek het nie die liefde 



1 Korintiërs 13: 1 - 12 

 

nie, dan sou ek niks wees nie  
3 En al sou ek al my goed 

uitdeel, en al sou ek my liggaam 

oorgee om verbrand te word, en 

ek het nie die liefde nie, dan sou 

dit my niks baat nie. 4 Die liefde 

is lankmoedig en vriendelik; die 

liefde is nie jaloers nie; die liefde 

praat nie groot nie, is nie 

opgeblase nie,  



1 Korintiërs 13: 1 - 12 

 
5 handel nie onwelvoeglik nie, 

soek nie sy eie belang nie, word 

nie verbitterd nie, reken die 

kwaad nie toe nie, 6 is nie bly 

oor die ongeregtigheid nie, maar 

is bly saam met die waarheid. 7  

Dit bedek alles, glo alles, hoop 

alles, verdra alles.  



1 Korintiërs 13: 1 - 12 

 
11 Toe ek 'n kind was, het ek 

gepraat soos 'n kind, gedink 

soos 'n kind, geredeneer soos 'n 

kind; maar nou dat ek 'n man is, 

het ek die dinge van 'n kind 

afgelê. 12 Want nou sien ons 

deur 'n spieël in 'n raaisel, maar 

eendag van aangesig tot 

aangesig. Nou ken ek ten dele, 

maar eendag sal ek ten volle is.  



1 Korintiërs 13: 1 - 13 

 

ken, net soos ek ten volle geken 

is. 

13 En nou bly geloof, hoop, 

liefde — hierdie drie; maar die 

grootste hiervan is die liefde. 



1 Samuel 15: 20 - 23 

 
20 Toe sê Saul vir Samuel: Ek 

het na die stem van die HERE 

geluister en gegaan op die pad 

waar die HERE my op gestuur 

het, en Agag, die koning van 

Amalek, gebring; maar die 

Amalekiete het ek met die 

banvloek getref.  

 



1 Samuel 15: 20 - 23 

 
21 Maar die manskappe het van 

die buit kleinvee en beeste 

geneem, die beste van die 

bangoed, om aan die HERE u 

God in Gilgal te offer.  

 



1 Samuel 15: 20 - 23 

 
22 Daarop sê Samuel: Het die 

HERE behae in brandoffers en 

slagoffers soos in 

gehoorsaamheid aan die stem 

van die HERE? Kyk, om 

gehoorsaam te wees is beter as 

slagoffer, om te luister beter as 

die vet van ramme.  



1 Samuel 15: 20 - 23 

 
23 Want wederstrewigheid is 'n 

sonde van waarsêery, en 

eiesinnigheid is afgodery en 

beeldediens. Omdat jy die 

woord van die HERE verwerp 

het, het Hy jou as koning 

verwerp.  



1 Samuel 15: 20 - 23 

 
23 Want wederstrewigheid is 'n 

sonde van waarsêery, en 

eiesinnigheid is afgodery en 

beeldediens. Omdat jy die 

woord van die HERE verwerp 

het, het Hy jou as koning 

verwerp.  



Matt 7:21: “Not everyone 

who says to me, ‘Lord, Lord,’ 

will enter the kingdom of 

heaven, but the one who 

does the will of my Father 

who is in heaven. 22: On 

that day many will say to 

me, ‘Lord, Lord, did we not 

prophesy in your name, and 

cast out demons in your 

name, and do many mighty 

works in your name? 

 



Matt 7:23: And then will I 

declare to them, ‘I never 

knew you; depart from me, 

you workers of lawlessness.’  

 

Matthew 24:12: And 

because lawlessness will be 

increased, the love of many 

will grow cold. 



1 Petrus 5:5  Net so moet julle, 
jongeres, aan die oueres 
onderdanig wees; en wees 
almal met ootmoed bekleed in 
onderdanigheid aan mekaar, 
want God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die 
nederiges gee Hy genade.  



6  Verneder julle dan onder die 
kragtige hand van God, sodat 
Hy julle kan verhoog op die 
regte tyd. 7  Werp al julle 
bekommernis op Hom, want Hy 
sorg vir julle. 8  Wees nugter en 
waaksaam, want julle 
teëstander, die duiwel, loop 
rond soos 'n brullende leeu, en 
soek wie hy kan verslind. 



 9  Hom moet julle teëstaan, 
standvastig in die geloof, 
omdat julle weet dat dieselfde 
lyding opgelê word aan julle 
broederskap wat in die wêreld 
is.  



10  En mag die God van alle 
genade self, wat ons geroep 
het tot sy ewige heerlikheid in 
Christus Jesus, nadat ons 'n 
kort tyd gely het, julle volmaak, 
bevestig, versterk en grondves!  



Psalm 51: 10 - 19 

 
10 Laat my vreugde en blydskap 

hoor; laat die gebeente juig wat 

U verbrysel het. 11 Verberg u 

aangesig vir my sondes en delg 

uit al my ongeregtighede. 12 

Skep vir my 'n rein hart, o God, 

en gee opnuut in die binneste 

van my 'n vaste gees.  



Psalm 51: 10 - 19 

 
13 Verwerp my nie van u 

aangesig nie en neem u Heilige 

Gees nie van my weg nie. 14 

Gee my weer die vreugde van u 

heil, en ondersteun my deur 'n 

gewillige gees. 15 Ek wil die 

oortreders u weë leer, dat die 

sondaars hulle tot U kan 

bekeer...  



Psalm 51: 10 - 19 

 
16 Red my van bloedskuld, o 

God, God van my heil! Laat my 

tong u geregtigheid uitjubel. 17  

Here, open my lippe, dat my 

mond u lof kan verkondig. 18  

Want U het geen lus in slagoffer 

nie, anders sou ek dit gee; in 

brandoffer het U geen behae 

nie.  



Psalm 51: 10 - 19 

 
19 Die offers van God is 'n 

gebroke gees; 'n gebroke en 

verslae hart sal U, o God, nie 

verag nie! Doen goed aan Sion 

na u welbehae; bou die mure 

van Jerusalem op. Dan sal U 'n 

welbehae hê in die offers van 

geregtigheid, in brandoffer en 

voloffer; dan sal hulle stiere offer 

op u altaar..  


