
onthou die armes
ross van niekerkross van niekerk



onthou die armes

galasiërs 2:10
alleen moes ons aan die armes dink, wat ek 
my juis ook beywer het om te doen.my juis ook beywer het om te doen.

deuteronomium 15:11
Want die arme sal in die land nie ontbreek 
nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet 
jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die 
ellendige en die arme in jou land. 



wat verwag God van my?

miga 6:8
Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed 
is; en wat vra die HERE van jou anders as is; en wat vra die HERE van jou anders as 
om reg te doen en liefde te betrag en 
ootmoedig te wandel met jou God? 

miga 6:8 (NIV)
…act justly and to love mercy and to walk 
humbly with your God.



wat verwag God van my?
om reg te doen

Definisie :

om die verwagtinge van die wet die vervul.om die verwagtinge van die wet die vervul.

- om nie verkeerd te doen nie.

- om wel goed te doen.



wat verwag God van my?
om nie verkeerd te doen nie

eksodus 22:21 -24
Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom 
verdruk nie, want julle was vreemdelinge in verdruk nie, want julle was vreemdelinge in 
Egipteland. Julle mag geen weduwee of wees
verdruk nie. As jy hulle op enige manier 
verdruk, waarlik, dan sal Ek, as hulle na My 
roep, hulle geroep sekerlik hoor. En my toorn 
sal ontvlam, en Ek sal julle met die swaard 
ombring, sodat julle vroue weduwees en julle 
kinders wese word. 



wat verwag God van my?
om nie na te laat wat reg is nie

lukas 10:25 -29
…Maar die wetsgeleerde wou homself 
regverdig, en sê vir Jesus: “En wie is my regverdig, en sê vir Jesus: “En wie is my 
naaste?” 

spreuke 31:9
Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en 
verskaf reg aan die ellendige en die 
behoeftige.



wat verwag God van my?
om genade te betoon

Definisie :
Onverdiende goedheid en guns.
- om straf te weerhou.- om straf te weerhou.
- om guns te bewys sonder rede.

hosea 6:6
Want Ek het ’n behae in liefde [barmhartig-
heid] en nie in offerande nie, en in kennis van 
God meer as in brandoffers. 



wat verwag God van my?
om genade te betoon

matthew 25:34 -40
Dan sal die Koning vir die wat aan sy 
regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van 
my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 
berei is van die grondlegging van die wêreld 
af. Want Ek het honger gehad, en julle het My 
te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het 
My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, 
en julle het My herberg gegee; Ek was naak, 
en julle het My geklee…; 



wat verwag God van my?
om genade te betoon

matthew 25:34 -40
…Ek was siek, en julle het My besoek; in die 
gevangenis was Ek, en julle het na My gevangenis was Ek, en julle het na My 
gekom. Dan sal die regverdiges Hom 
antwoord en sê: Here, wanneer het ons…?

En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: vir 
sover julle dit gedoen het aan een van die 
geringstes van hierdie broeders van My, het 
julle dit aan My gedoen. 



wat verwag God van my?
om genade te betoon

spreuke 3:27
Hou ’n weldaad nie terug van hom aan wie 
dit toekom as dit in jou mag is om dit te dit toekom as dit in jou mag is om dit te 
doen nie.



seën op die wat die armes help

• Welgeluksalig is hy wat ag gee op die 
arme; die HERE sal hom red in die dag 
van onheil. (Psa 41:1) van onheil. (Psa 41:1) 

• Hy wat medelyde het met die ellendiges, 
hy is gelukkig. (Spr 14:21)

• Wie hom ontferm oor die arme, leen aan 
die HERE; en Hy sal hom sy weldaad 
vergelde. (Spr 19:17)



seën op die wat die armes help

• Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy 
van sy brood aan die arme gee. (Spr 22:9)

• Wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie. 
(Spr 28:27)

• Cornelius en Sy huishouding kom besoek 
omdat sy “gebede en jou aalmoese het voor 
God in gedagtenis gekom”. (Acts 10:4)



-Erediens
-Gebed en bediening
-Kos uitdeel
-Geskenkpakkies uitdeel
-Voete was
-Hare was en sny
-Naels en hande versorg


