
toegewy aan God
ross van niekerkross van niekerk



goddelike nageslag
hoe verseker ons dit?

1.modelleer.
2. liefde.
3. instruksie.3. instruksie.
4.dissipline.
5.meedeling.

psalm 127:3  
Kyk, kinders is ’n erfdeel van die HERE; die 

vrug van die moederskoot is ’n beloning. 



’n kind is gebore
God se reddende doel – ’n baba!

jesaja 9:5-6
Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan 
ons gegee; en die heerskappy is op sy ons gegee; en die heerskappy is op sy 
skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, 
Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, 
Vredevors – tot vermeerdering van die 
heerskappy en tot vrede sonder einde, op die 
troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit 
te bevestig en dit te versterk deur reg en deur 
geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. 



’n kind is gebore
’n kind as God se antwoord

•Moses [eksodus 2:23-25]
•Simson  [rigters 13:3-5, 24]
•Samuel [1 samuel 1:12-17, 27-28]
•Jeremia [jeremia 1:5]
• Johannes  [lukas 1:13-17]
•Jesus [lukas 1:30-34]
•Paulus [galasiërs 1:15-16]



aan God toegewy
Samuel

1 samuel 1:17, 27-28  
Na ‘n jaar het Hanna ‘n seun gebaar en hom 
Samuel genoem; want, het sy gesê, ek het Samuel genoem; want, het sy gesê, ek het 
hom van die HERE gebid. 
Om hierdie seun het ek gebid, en die HERE 
het my bede aan my gegee wat ek van Hom 
gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die 
HERE al die dae wat hy leef; hy is aan die 
HERE afgestaan. 



aan God toegewy
Johannes die doper

lukas 1:76-79  
En jy, kindjie, sal ‘n profeet van die Allerhoogste 
genoem word, want jy sal voor die aangesig van genoem word, want jy sal voor die aangesig van 
die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om 
kennis van saligheid aan sy volk te gee in die 
vergifnis van hulle sondes, deur die innige barm-
hartigheid van onse God waarmee die opgaande 
Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor 
die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons 
voete na die pad van vrede te rig. 



aan God toegewy
Jesus die Christus

lukas 2:27-35
En Simeon het deur die Gees in die tempel 
gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus 
inbring..., het hy Hom in sy arms geneem en 
God geloof en gesê: Nou laat U, Here, u 
dienskneg gaan in vrede volgens u woord, 
omdat my oë u heil gesien het, wat U berei het 
voor die oë van al die volke – ‘n lig tot verligting 
van die nasies en tot heerlikheid van Israel. 



aan God toegewy
Jesus die Christus

lukas 2:27-35
En Josef en sy moeder het hulle verwonder 
oor die dinge wat van Hom gesê is. oor die dinge wat van Hom gesê is. 
En Símeon het hulle geseën en aan Maria, sy 
moeder, gesê: Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 
‘n val en ‘n opstanding van baie in Israel en tot 
‘n teken wat weerspreek sal word—ja, ‘n 
swaard sal deur jou eie siel gaan—sodat die 
gedagtes uit baie harte openbaar kan word. 



aan God toegewy
wat beteken dit?

1. Erken God as die gewer van lewe.
2. Eren God het ’n lewensdoel met die kind.2. Eren God het ’n lewensdoel met die kind.
3. Erken dat die kind sal ewig lewe voor God.
4. Erken aanspreeklikheid teenoor God.
5. Erken God se genade.
6. Erken my afhanklikheid van God se hulp.



reggemaak vir sy doel
1: doelgerig

spreuke 22:6
Oefen die seun volgens die eis van sy weg; 
dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van 
afwyk nie. 



reggemaak vir sy doel
2: wysheid

psalm 111:10
Die vrees van die HERE is die beginsel van 
die wysheiddie wysheid



reggemaak vir sy doel
2: wysheid = ewige aanspreeklikheid

prediker 12:13-14
Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: 
Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld 
vir alle mense. 
Want God sal elke werk bring in die gerig wat 
kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. 



reggemaak vir sy doel
2: wysheid = ewige aanspreeklikheid

prediker 8:13
Die vrees van die HERE is om te haat wat 
sleg is; hoogmoed en trotsheid en ‘n slegte sleg is; hoogmoed en trotsheid en ‘n slegte 
wandel en ‘n huigelagtige mond haat ek. 



reggemaak vir sy doel
2: wysheid = ewige aanspreeklikheid

psalm 34:12-15
Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die 
vrees van die HERE leer. Wie is die man wat vrees van die HERE leer. Wie is die man wat 
lus het in die lewe, wat dae liefhet om die 
goeie te sien? 
Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou 
lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. 
Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat 
goed is; soek die vrede en jaag dit na. 



reggemaak vir sy doel
3: om God lief te hê en te gehoorsaam

deuternomium 6:4-7
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige 
HERE.  Daarom moet jy die HERE jou God HERE.  Daarom moet jy die HERE jou God 
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel 
en met al jou krag.  En hierdie woorde wat ek 
jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en 
jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor 
spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is 
en as jy gaan lê en as jy opstaan.



’n kind is gebore
God se reddende doel – ’n baba!

sagaria 4:10
Want wie verag die dag van klein dinge?


