
Herstel Hoop: 
Verlig die oë 



Romeine 4:17-21 
“So sal jou nageslag wees.”  





1 Petrus 1:3-5 
In Sy groot ontferming het Hy ons 
die nuwe lewe geskenk deur die 
opstanding van Jesus Christus uit 
die dood. Nou het ons 'n LEWENDE 
HOOP  op die onverganklike, 
onbesmette, onverwelklike erfenis 
wat in die hemel ook vir julle in 
bewaring gehou word... ook julle 
word bewaar... 



Efessiërs 1:17 
[ek bid dat God] deur sy Gees aan 
julle wysheid gee en Hom so aan 
julle openbaar dat julle Hom 
werklik kan ken, dat Hy julle 
geestesoë so verhelder dat julle 
kan weet watter hoop sy roeping 
inhou, en watter rykdom daar is in 
die heerlike erfenis wat Hy vir die 
gelowiges bestem het... met krag...  



2 Konings 6:14-17 
[Die Siriese koning stuur 'n sterk 
mag daarheen wat Elisa se dorp in 
die nag kom omsingel.] Die môre 
vroeg het die slaaf van die man van 
God opgestaan, en toe hy uitgaan, 
sien hy 'n leër rondom die stad, met 
perde en strydwaens. “Ag, Meneer!” 
sê die slaaf vir Elisa, “wat gaan ons 
nou maak?” 



2 Konings 6:14-17 
Hy het geantwoord: “Moenie bang 
wees nie, dié wat by ons is, is meer 
as wat hulle is.” Elisa het gebid: 
“Here, maak tog sy oë oop dat hy 
kan sien.” Die Here het die oë van 
die slaaf oopgemaak, en hy het 
gesien: die berge rondom Elisa was 
vol perde en strydwaens van vuur.  



Matthéüs 6:22-25 
Die lamp van die liggaam is die oog. 
As jou oog goed is, sal jou hele 
liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg 
is, sal jou hele liggaam sonder lig 
wees. As die lig in jou donker is, 
hoe donker moet dit dan nie wees 
nie! ...Moet julle nie bekommer oor 
julle lewe nie... 



Filippense 4:6-8 
Moet oor niks besorg wees nie, 
maar maak in alles julle begeertes 
deur gebed en smeking en met 
danksegging aan God bekend.  En 
die vrede van God wat alle 
verstand te bowe gaan, sal oor julle 
harte en gedagtes die wag hou in 
Christus Jesus. 



Filippense 4:6-8 
Verder, broers, alles wat waar is, 
alles wat edel is, alles wat reg is, 
alles wat rein is, alles wat mooi is, 
alles wat prysenswaardig is – 
watter deug of lofwaardige saak 
daar ook mag wees – daarop moet 
julle julle gedagtes rig.  



Efessiërs 3:20 
Aan Hom wat deur sy krag wat in 
ons werk, magtig is om oneindig 
meer te doen as wat ons bid of 
dink, aan Hom kom die eer toe... 



Herstel Hoop: Verlig die oë 
 
• Werp alle bekommernisse op Hom 
• Verklaar jou hoop in die Here 
 Maak jou verwagtinge duidelik 
• Waak waarna jy kyk en luister 
• Plaas ’n wag voor jou mond 
• Bid vir openbaring van hoop 



Romeine 15:13 
Mag God, die bron van hoop, julle 
deur julle geloof met alle vreugde 
en vrede vervul, sodat julle hoop al 
hoe sterker kan word deur die krag 
van die Heilige Gees! 
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