
Draers van Vrede 

 
Theo Potgieter 



Mat 5: 9 

9 Salig is die vredemakers, want 
hulle sal kinders van God 
genoem word.  

9 “Blessed [spiritually calm with 
life-joy in God’s favor] are the 
makers and maintainers of 
peace, for they will [express His 
character and] be called the sons 
of God. 



Deut 30:19 

Ek neem vandag die hemel 
en die aarde as getuies teen 
julle; die lewe en die dood, 
die seën en die vloek het ek 
jou voorgehou. Kies dan die 
lewe, dat jy kan lewe, jy en 
jou nageslag,  



2 Kor 5:20 

Ons tree dan op as gesante 

om Christus wil, asof God 

deur ons vermaan. Ons bid 

julle om Christus wil: Laat 

julle met God versoen.  



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. 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.  



Mat 10 

Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en 
hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan 
op pad na die heidene nie, en moenie 
ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; 
6  maar gaan liewer na die verlore skape 
van die huis van Israel. 7  En gaan preek 
en sê: Die koninkryk van die hemele het 
naby gekom. 8  Maak siekes gesond, 
reinig melaatses, wek dooies op, dryf 
duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, 
verniet moet julle dit gee.  



Mat 10 

Moenie vir julle goud of silwer of koper in 
julle beurse aanskaf nie; 10  geen reissak 
vir die pad of twee kledingstukke of 
skoene of ‘n stok nie; want die arbeider is 
sy voedsel werd. 11  En in watter stad of 
dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek 
wie daarin waardig is, en bly dáár totdat 
julle vertrek. 12  En as julle die huis 
ingaan, groet dit; 13  en as die huis dit 
waardig is, laat julle vrede daarop kom, 
maar as dit nie waardig is nie, laat julle 
vrede na julle terugkeer.  



Mat 10 

En as iemand julle nie ontvang 
nie en na julle woorde nie luister 
nie, gaan uit daardie huis of 
daardie stad uit en skud die stof 
van julle voete af. 15  Voorwaar 
Ek sê vir julle, dit sal vir die land 
van Sodom en Gomorra 
verdraagliker wees in die 
oordeelsdag as vir daardie stad.  



Luk 17:21  

En hulle sal nie sê: Kyk hier! 

of: Kyk daar! nie; want die 

koninkryk van God is binne-

in julle.  



Gal 4:1,7  

Maar ek sê: So lank as die 
erfgenaam ‘n kind is, verskil hy 
niks van ‘n dienskneg nie, al is 
hy heer van alles; … Daarom is 
jy nie meer dienskneg nie, 
maar kind; en as jy kind is, dan 
ook erfgenaam van God deur 
Christus.  



Geestelike en Morele 
Dapperheid  

Rom 1:16 

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. 



Geestelike en Morele Moed 

Jos1:6   

Wees sterk en vol moed; 

want jy sal hierdie volk die 

land laat erwe wat Ek hulle 

vaders met ‘n eed beloof het 

om aan hulle te gee.  


