
Hy maak alles nuut 
Theo Potgieter 



2 Kor 5:17 
 
Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ‘n nuwe 
skepsel; die ou dinge het 
verbygegaan, kyk, dit het 
alles nuut geword.  



Op 21:5 
 
En Hy wat op die troon sit, 
het gesê: Kyk, Ek maak alles 
nuut. En Hy het aan my 
gesê: Skryf, want hierdie 
woorde is waaragtig en 
betroubaar.  



1 Pet 1 
3 Wedergebore 
4 Vervang wat oud is, 

erfenis 
7 Toets 
8 Hoop 



1 Pet 1 
3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus 
Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die 
wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die 
opstanding van Jesus Christus uit die dode, 4  sodat ons ‘n 
onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan 
verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons 5  wat in die krag 
van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat 
gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. 6  
Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—
’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, 7  
sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder 
is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, 
bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die 
openbaring van Jesus Christus; 8  vir wie julle, al het julle 
Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom 
nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en 
heerlike blydskap, 9  en die einddoel van julle geloof, die 
saligheid van julle siele, verkry.  



Kol 3:10 
 
en julle jul met die nuwe 
mens beklee het wat 
vernuwe word tot kennis 
na die beeld van sy 
Skepper,  



2 Kor 4:16 
 
Daarom gee ons nie moed 
op nie, maar al vergaan ons 
uiterlike mens ook, nogtans 
word die innerlike mens dag 
ná dag vernuwe.  



1 Kor 4: 5 
 
Daarom moet julle nie voor die 
tyd oordeel, voordat die Here 
kom nie, wat die verborge 
dinge van die duisternis in die 
lig sal bring en die bedoelinge 
van die harte openbaar sal 
maak; en dan sal elkeen lof 
van God ontvang.  



Esegiel 36:25-27 
 
Dan sal Ek skoon water op julle giet, 
sodat julle rein kan word; van al jul 
onreinhede en van al jul drekgode sal 
Ek julle reinig. 26  En Ek sal julle ‘n 
nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul 
binneste gee; en Ek sal die hart van 
klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n 
hart van vlees gee. 27  En Ek sal my 
Gees in jul binneste gee en sal maak 
dat julle in my insettinge wandel en 
my verordeninge onderhou en doen.  



Titus 3: 4-5 
 
4  Maar toe die goedertierenheid 
van God, ons Verlosser, en sy 
liefde tot die mens verskyn het 5  
nie op grond van die werke van 
geregtigheid wat ons gedoen het 
nie, maar na sy barmhartigheid 
het Hy ons gered deur die bad 
van die wedergeboorte en die 
vernuwing deur die Heilige Gees  



Rom 8:11   
 
En as die Gees van Hom wat 
Jesus uit die dode opgewek 
het, in julle woon, dan sal Hy 
wat Christus uit die dode 
opgewek het, ook julle sterflike 
liggame lewend maak deur sy 
Gees wat in julle woon.  
 



Wat word benodig 
Nederigheid 
• Jak 4:6 
• Maar Hy gee groter genade; 

daarom sê Hy: God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die 
nederiges gee Hy genade.  

Gebroke Hart 
• Psalm 34:18 
• Die HERE is naby die wat 

gebroke is van hart, en Hy verlos 
die wat verslae is van gees.  

 



Rom 7 & 8 
 
7:21-24 
8: 9 
8: 13 
 
 
 



Verwisseling 
Jes 61: 1-3 
 
om vir die treurendes in 
Sion te beskik dat aan 
hulle gegee word sieraad 
vir as  
 
 



Versoening (2 Kor 5) 
 
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n 
nuwe skepsel; die ou dinge het 
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword. 18  En dit alles is uit God wat 
ons met Homself versoen het deur Jesus 
Christus en ons die bediening van die 
versoening gegee het, 19  naamlik dat 
God in Christus die wêreld met Homself 
versoen het deur hulle hul misdade nie 
toe te reken nie en die woord van die 
versoening aan ons toe te vertrou.  
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