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"Vra, en vir julle 
sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, 
ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 



dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af

En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom 
sê: Vriend, leen my drie brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het 
niks om aan hom voor te sit nie-- en dié van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val 
nie; die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed; ek kan nie opstaan om vir 
jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, 
sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En Ek sê 
vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak 
word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak 
word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n 
vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee; of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee? 
As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die 
hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? 
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En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: 
Vriend, leen my drie brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan 
hom voor te sit nie-- en dié van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val nie; die deur is al 
gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed; ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir 
julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy 
onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee 
word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy 
wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun 
brood vra, en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee; of ook as 
hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te 
gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? ” (Lukas 11:5-13) 
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STAP 2: VERSTAAN DIE STORIE - SOEK



KEN VERSTAANND, 
ONTDEK.

 

 

 
.    

 
Ontdekings Vrag 1:

 
 

Ontdekings Vrag 2:

 

STAP 3: ONTDEK DIE WAARHEDE - KLOP
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 WEES VRUGBAAR EN VERMEERDER

 1 - WVEV IS N BYBEL STORIE BASEERDE LEERPLAN

Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het Hy vir hulle 
niks gesê nie; sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond 
open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die 
wêreld af

 2 - DIE WVEV METODE IS TOESTEMMING BASEERD



3 - DIE WVEV METODE IS ONTDEKING BASEERD.

4 - DIE WVEV METODE IS GEHOORSAAMHEID BASEERD

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Want as iemand 'n 
hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël 
sien; want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien 
in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is 
nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.

Die hele Skrif is deur God ingegee en is "nuttig tot lering", tot weerlegging, tot teregwysing, tot 
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk 
volkome toegerus



        

        

Grond

WEES VRUGBAAR EN VERMEEN
VYF STAPPE  VAN ELKE LES

Vermeerdering

Vrug

 Snooi Saad

Water

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad

ONTDEKINGS PROSESS - Water en Bevrug

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi

TOEPASING VRAE EN AFSLUITING - Oes Vrugte 



ONS IS GAWES GEGEE
OEFENING

LESS TEMA - Berei die Grond voor

Sleutel Skrif So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien informasie om te help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier
Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings 
toevertrou. En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan 
elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die vyf talente ontvang het, 
het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. Net so het die een wat die twee ontvang het, self 
ook twee ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld 
van sy heer weggesteek. En ná 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle 
afgereken. En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: Meneer, 
vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir 
hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. 
Gaan in in die vreugde van jou heer. En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: 
Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. Sy 
heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou 
aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en 
sê: Meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en 
bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die 
grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte 
en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek 
nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms 
wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een 
wat die tien talente het; want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van 
hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose dienskneg 
uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.

ONDDEKINGS PROSESS- Water en Fertilize 

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi

TOEPASING VRAE - Oes  Vrugte (2 Timoteus 3:16-17)
AFSLUITING



OM GOD LIEF TE HET

LESS TEMA - Berei die Grond voor

Sleutel Skrif:   En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor redetwis, en wis dat 
Hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir Hom: Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus 
antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige 
Here; en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele 
verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy 
moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie. (Markus 12:28-31) 

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien informasie om te help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier
En op hulle reis het Hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het Hom in 
haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van 
Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom 
toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar 
dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en 
verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van 
haar nie weggeneem sal word nie.

ONDDEKINGS PROSESS- Water en Fertilize 

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi

TOEPASING VRAE - Oes  Vrugte (2 Timoteus 3:16-17)
AFSLUITING

OEFENING



OM GETROU GOD SE WOORD TE SAAI

LESS TEMA - Berei die Grond voor

Sleutel Skrif: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. (Psalms 119:105) 
 

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien informasie om te help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier
'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai; en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, 

en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval; en nadat dit 
opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het 
tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander 
deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. Toe Hy dit gesê 
het, roep Hy uit: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor daarna kom die duiwel en neem die woord 
uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En dié op die rots is hulle wat die 
woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle 
net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het--dit is 
die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van 
die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val--dit is die wat, nadat hulle gehoor 
het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. 

ONDDEKINGS PROSESS- Water en Fertilize 

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi

TOEPASING VRAE - Oes  Vrugte (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING

OEFENING
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OM N HUIS TE BOU WAT GOD IN SAL LEWE

Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk 
met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en 
huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self 
die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in 
wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees.



HOEKOM IS DIE WVEV GEVORM?

WIE HET WVEV ONTWIKKEL?

DRIE ONVERANDERLIKE OORTUIGENGE



1

DIE HOEKSTEEN

Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat 
Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur 
die bloed van sy kruis--ek sê deur Hom--die dinge op die aarde sowel as die 
dinge in die hemele.  (Kolossense 1:19-20)

Inhoud
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GOD, DIE SKEPPER VAN
HEMEL EN AARDE

LES TEMA - Berei die Grond voor

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug

TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING

En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende 
diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere 
van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die 
grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê: Laat Ons mense 
maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van 
die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het 
die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle 
geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul 
die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die 
diere wat op die aarde kruip.

Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Sleutel skrif Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, die wêreld gegrond het deur sy wysheid 
en die hemel uitgespan het deur sy verstand.

BYBEL STORIE - Saai die Saad

Die Bybel Storie begin hier.

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi 



DIE SPESIALE SKEPPING 
VAN MENSE

En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die 
lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die HERE God gesê: Dit is nie 
goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die HERE God het 
uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens 
gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, 
so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die 
hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom 
pas nie. Toe het die HERE God 'n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een 
van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou die rib 
wat Hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens.

Sleutel vers: Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is...

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi 

TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING



SATAN DIE VERLEIER

Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir 
die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die 
vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte 
van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit 
nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe 
nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees 
deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus 
was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte 
en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.Daarop sê die HERE God aan die vrou: 
Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die 
HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere 
van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En Ek sal 
vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop 
vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt”

Sleutel skrif: Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe 
en oorvloed kan hê.

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi 

TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING



ADAM EN EVA IS 
ONGEHOORSAAM TEENOOR GOD

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 
'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man 
by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle 
het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die HERE God 
gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir 
die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin. Toe roep die HERE God na die mens 
en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is 
naak; daarom het ek my verberg. En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet 
van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord: Die vrou wat U 
gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die HERE 
God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het 
geëet.Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met 
smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die 
mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het 
waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie--vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy 
daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die 
plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die 
aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”

Sleutel Skrif Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde 
die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi 

TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING



DIE GEKIESDE
FAMIELIE

Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek 
is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En Ek wil my verbond sluit 
tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abram op sy aangesig, en God het met 
hom gespreek en gesê: Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n 
menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees 
Abraham, want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon 
vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond 
oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n 
God te wees en vir jou nageslag ná jou.Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy 
nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En Ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun 
gee; ja, Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom. Toe 
val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, 
'n kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God: Ag, 
mag Ismael lewe voor u aangesig! Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun 
baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy 
nageslag ná hom. 

Sleutel Skrif En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou 
vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en 
jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom 
vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.
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GOD TOETS VIR
ABRAHAM

Sleutel skrif Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat 
die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, 0.aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag 
genoem word--want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; daaruit het 
hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.

Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría en offer hom 
daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg 
klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en 
hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. 
Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy 
dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle 
terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die 
vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader 
Abraham en sê: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die 
hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam 
vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek 
wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het hy 
sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en 
neem die mes om sy seun te slag. Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep 
en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek! En Hy sê: Moenie jou hand na die seun 
uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van 
My nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die 
bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in 
die plek van sy seun geoffer.
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DAAR SAL LEWE NA DIE 
DOOD WEES

Sleutel Skrif Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die 
ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. (Romeine 6:23)
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JESUS CHRISTUS

Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat 
hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy 
regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van 
haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n 
droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem 
nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus 
noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord 
vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n 
seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. En toe Josef 
uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by 
hom geneem; en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom 
Jesus genoem. (Matteus 1:18-25)

Sleutel Skrif: Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word 
en 'n seun baar en hom Immánuel noem. (Jesaja 7:14)
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GOD SE VERSOENINGS 
PLAN VIR DIE MENSDOM

Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele 
leërafdeling teen Hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om Hom; n hulle vleg 'n kroon van 
dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees 
gegroet, Koning van die Jode! En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op sy hoof. En nadat hulle Hom 
bespot het, trek hulle Hom die mantel uit en trek Hom sy klere aan en lei Hom weg om gekruisig te word. En toe hulle 
uitgaan, kry hulle 'n man van Ciréne, met die naam van Simon; hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het 
gekom op 'n plek wat Gólgota genoem word--dit beteken: Plek van die Hoofskedel-- en vir Hom asyn, met gal gemeng, 
gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy nie drink nie. En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere 
verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar 
verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy 
beskuldiging in skrif opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. Toe word daar saam met Hom twee 
rowers gekruisig, een aan die regter-- en een aan die linkerkant. En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor 
die hele aarde tot die negende uur toe; Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. (Matteus 
27:27-38, 45, 50) 

Skeutel Skrif: Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose 
gesterwe. (Romeine 5:6)
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JESUS HET DIE
DOOD OORWIN

Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat 
gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar 
die Here gelê het; en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor 
julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig 
weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te 
vertel. (Matteus 28:5-8)

Sleutel Skrif: Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat 
Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die 
derde dag opgewek is volgens die Skrifte; (1 Korintiërs 15:3-4)
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WAT MOET EK DOEN OM 
GERÊD TE WORD ?

En Thomas wat genoem word Dídimus, een van die twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom 
het nie. Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As 
ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en 
my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en 
Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde 
gestaan en gesê: Vrede vir julle! Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my 
hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En 
Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God! Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, 
Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het 
Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie; maar hierdie is beskrywe, dat 
julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in 
sy Naam. (Johaness 20:24-31)

Sleutel Skrif: Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy 
Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom 
gered kan word. (Johannes 3:16-17)
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HOE REAGEER ONS 
NA GOD SE LIEFDE

En Hy het in Jérigo gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggéüs, 'n 
hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar 
vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n 
wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want Hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by 
die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet 
vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang. En toe almal 
dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by 'n sondige man tuisgegaan. Maar Saggéüs het 
gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek 
van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar 
redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die Seun 
van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was (Lukas 19:1-10)

Sleutel Skrif: God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral 
dat hulle hul moet bekeer,  (Handelinge 17:30)
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EK IS N FRIEND
VAN JESUS

Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so 
lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. 
En hoe sê jy: Toon ons die Vader?Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly 
in hierdie liefde van My. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die 
gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle 
kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos 
Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. 
Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, 
omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek
alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.  (Johannes 14:8-9; 15:9-15)

Sleutel Skrif My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.
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2

DIE VONDASIE

Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van 
homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie 
bly nie. (Johannes 15:4) 
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WORD GEDOOP

En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig. En die skare het 
eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. 
Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n 
groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. En daar was groot 
blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met 
towery omgegaan en die bevolking van Samaría verbyster deur te sê dat hy iets besonders was. En 
almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê: Hy is die groot krag van God. En hulle het hom 
aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towerye verbyster het. Maar toe hulle Filippus 
geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus 
verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword, en 
nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly; en hy was verbaas toe hy die tekens en groot 
kragte sien gebeur. (Handelinge 8:5-13)

Sleutel Skrif: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
(Matteus 28:19)
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Sleutel Skrif: Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word 
nie; en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die 
staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle 
julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.  (Matteus 5:14-16)

ONS IS DIE LIG 
VAN DIE WÊRELD

Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê: Kom kyk 
'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe 
uit die stad gegaan en na Hom gekom. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in Hom 
geglo oor die woord van die vrou wat getuig het: Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die 
Samaritane dan by Hom kom, het hulle by Hom aangedring om by hulle te bly; en Hy het daar 
twee dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo en aan die vrou gesê: Ons glo nie 
meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat Hy waarlik die 
Christus, die Saligmaker van die wêreld, is (Johannes  4:28-30, 39-42)
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WORD VERSOEN 
NA ANDERE

Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou 
afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was. 
En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders 
en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê: 
Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie dienskneg het innig 
jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie dienskneg 
uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan 
die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en 
smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het 
gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy 
medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer 
meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte dienskneg, al 
daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; moes jy nie jou mededienskneg ook 
barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee 
aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader 
aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. (Matthew 18:23-35)

Sleutel Skrif: laat jou ofergawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou 
broeder, en kom dan en bring jou gawe.Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy 
nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die 
regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.  (Matteus 
5:23-24)
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MOENIE
EGBREEK NIE

Daarom het die HERE Natan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom: Daar was twee 
manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en 
beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop 
en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het; dit het van sy 
stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. 
En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir 
die reisiger wat by hom gekom het, iets te berei; daarom het hy die ooilam van die arm man geneem 
en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan 
Natan gesê: So waar as die HERE leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe! En die ooilam moet 
hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê 
Natan vir Dawid: U is die man! So sê die HERE, die God van Israel: Ék het jou as koning gesalf oor 
Israel, en Ék het jou gered uit die hand van Saul; en Ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en 
die vroue van jou heer in jou skoot, en Ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee; en as dit te 
min was, sou Ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die 
HERE verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uría, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan,
en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon 
vermoor het"' (2 Samuel 12:1-9)

Sleutel Skrif: Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek 
nie.Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met 
haar egbreuk gepleeg het.(Matteus 5:27-28)
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HUWELIK IS 
HEILIG VIR GOD

Toe kom die Fariseërs na Hom om Hom te versoek, en sê vir Hom: Is dit 'n man geoorloof om oor 
allerhande redes van sy vrou te skei? En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat 
hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede 
sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; 
sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei 
nie. Hulle sê vir Hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy 
antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue 
te skei; maar van die begin af was dit nie so nie. Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, 
behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg
egbreuk. (Matteus 19:3-9)

Sleutel Skrif: Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, 
maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. (Matteus 5:32)
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REAGEERING
NA ONREG

En terwyl Hy nog spreek, kom daar 'n skare; en hy wat Judas genoem word, een van die twaalf, het 
voor hulle uit geloop en nader gekom na Jesus om Hom te soen. En Jesus sê vir hom: Judas, 
verraai jy die Seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom Hom was, sien wat gaan 
gebeur, sê hulle vir Hom: Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle het die dienskneg 
van die hoëpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê: Hou op, dit 
is genoeg! En Hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters 
en hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen Hom gekom het: Het julle uitgetrek soos teen 'n 
rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was Ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die 
hande teen My uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis" (Lukas 22:47-53)

Sleutel Skrif: Maar Ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as 
iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na 
die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry. En elkeen wat van 
jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam. (Matteus 5:39-41)
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WEES LIEF VIR 
JOU VYANDE

En toe hulle Hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Ciréne wat van die veld af gekom het, en 
sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het Hom 
gevolg, en vroue wat rou bedryf en Hom beklaag het.En daar is nog twee ander, kwaaddoeners, 
weggelei om saam met Hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel 
genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter-- en een aan 
die linkerkant. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle 
het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die 
owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos; laat Hy Homself verlos as 
Hy die Christus, die uitverkorene van God, is. En die soldate het Hom ook bespot en gekom en vir 
Hom asyn gebring en gesê: As U die Koning van die Jode is, verlos Uself. En daar was ook 'n 
opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING 
VAN DIE JODE. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: As U 
die Christus is, verlos Uself en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jy 
ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? -- ons tog regverdiglik, want ons ontvang die 
verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus: Dink aan 
my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag 
sal jy saam met My in die Paradys wees. (Lukas 23:26-27, 32-43)

Sleutel Skrif: Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, 
doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle 
kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en 
goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. (Matteus 5:44-45)
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GEE
AAN ANDERE

Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou 
heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het 
nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat 
aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en 
bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my 
behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; want aan elkeen wat het, sal 
gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose
dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid 
kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle 
van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. 
Dan sal die Koning vir die wat aan sy 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; Ek was siek, en julle het My besoek; in die 
gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en
gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons 
U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit 
gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: 
Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie 
te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; 
naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, 
wanneer het ons U honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle 
antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie 
gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. (Matteus 25:32-46) 

Sleutel Skrif: Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand 
doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene 
sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde. (Matteus 6:3-4)
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GEBED

So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom 
opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen twee soldate geslaap, met twee kettings 
geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n 
lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: Staan gou op! En die boeie het van 
sy hande afgeval. En die engel sê vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir 
hom: Gooi jou bo-kleed om en volg my! En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die 
engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die 
tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En 
hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself 
en sê: Nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die 
verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder 
van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was. En toe Petrus aan die deur van die 
poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rhodé gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus 
herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort 
staan. Maar hulle sê vir haar: Jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle: Dit is sy 
engel. En Petrus het aangehou met klop; en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het vir hulle 
met die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. En hy sê: 
Vertel dit aan Jakobus en die broeders. En hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. (Handelinge 12:5-17)

Sleutel Skrif: Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader 
wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar 
vergelde. (Matteus 6:6)
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STOOR SKAT OP
IN DIE HEMEL

En Jesus het ses dae voor die pasga na Betánië gekom waar Lasarus was, wat dood gewees het en 
wat Hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir Hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het 
bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, 
baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. 
En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy dissipels, Judas Iskáriot, die seun 
van Simon, wat Hom sou verraai: Waarom is hierdie salf nie vir drie honderd pennings verkoop en 
die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, 
maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus: Laat 
haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, 
maar My het julle nie altyd nie.  (Johannes 12:1-8)

Sleutel Skrif: Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en 
waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen 
mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal 
julle hart ook wees. (Matteus 6:19-21)
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MOET NIE 
BEKOMMER NIE

En toe dit aand geword het op daardie dag, het Hy vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander 
kant. En hulle het die skare verlaat en Hom, net soos Hy was, saamgeneem in die skuit; en daar 
was ook ander skuitjies by Hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit 
geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. 
En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? 
En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan 
lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle 
dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is 
Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is! (Markus 4:35-41)

Sleutel Skrif: Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag 
het genoeg aan sy eie kwaad. (Matteus 6:34)
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MOENIE ANDERE 
OORDEEL NIE

En vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en Hy het gaan 
sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom 
gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op 'n 
daad van egbreuk betrap; en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê 
U? En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het 
neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom 
opgerig en vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer 
het Hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir 
een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar 
tussen hulle in gestaan het. En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: 
Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, 
Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. (Johannes 8:2-11) 

Sleutel Skrif: Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel 
waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir 
julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou 
eie oog merk jy nie op nie? (Matteus 7:1-3)
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VRA, SOEK, KLOP

en gesê: Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar 
was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: Doen reg aan my 
teenoor my teëparty. En 'n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself gesê: Al vrees ek 
God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan 
haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here: Hoor wat 
die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom 
roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; 
maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind? (Lukas 18:2-8)

Sleutel Skrif: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal 
oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 
oopgemaak word. (Matteus 7:7-8)
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3

DIE MURE

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat 
hulle lewe en oorvloed kan hê.   (Johannes 10:10) 
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En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie! En as julle 'n lam of 'n siek dier 
bring, is dit geen kwaad nie! Bring dit tog vir jou goewerneur! Sal hy 'n welgevalle aan jou hê of 
jou goedgesind wees? sê die HERE van die leërskare. Smeek dan nou tog die aangesig van God, 
dat Hy ons genadig kan wees! Sulke dinge is deur julle gedoen--sal Hy dan om julle ontwil 
goedgesind wees? sê die HERE van die leërskare. Ag, was daar maar iemand onder julle wat die 
deure wou sluit, sodat julle nie tevergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie! Ek het in julle geen 
welgevalle nie, sê die HERE van die leërskare, en in 'n offer uit julle hand het Ek geen behae nie. 
Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in 
elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en 'n rein offer; want my Naam is groot 
onder die heidene, sê die HERE van die leërskare. Julle daarenteen ontheilig dit as julle sê: Die 
tafel van die HERE is verontreinig, en wat sy opbrings betref--sy spys is veragtelik. En julle sê: 
Kyk, wat 'n moeite! En julle verag dit, sê die HERE van die leërskare; en julle bring geroofde en 
lam en siek diere--so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem? 
sê die HERE. Vervloek is ook die bedrieër wat, terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n 
gelofte doen en tog iets wat vermink is, aan die HERE offer; want Ek is 'n groot Koning, sê die 
HERE van die leërskare, en my Naam is gedug onder die heidene. (Maleagi 1:8-14)

Sleutel Skrif: Van die einde van die aarde af hoor ons lofgesange: Glorie aan die regverdige! 
Maar ek sê: Ek teer weg, ek teer weg, wee my! Die ontroues handel troueloos, en in 
troueloosheid handel die ontroues troueloos. (Jesaja 24:16)
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VOLG VIR 
CHRISTUS

En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek 
die ewige lewe kan hê? En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, 
behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra Hom: 
Watter? En Jesus sê--dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy 
mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself. Die jongman sê vir Hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog 
kort? Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die 
armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. Maar toe die jongman dié woord 
hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad. (Matteus 19:16-22)

Seutel Skrif: Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 
verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar 
elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. (Matteus 16:24-25)
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VOLG
VIR CHRISTUS

En Hy het weer uitgegaan langs die see, en die hele skare het na Hom gekom, en Hy het hulle 
geleer. En toe Hy verbygaan, sien Hy Levi, die seun van Alféüs, by die tolhuis sit en sê vir hom: 
Volg My. En hy het opgestaan en Hom gevolg. En terwyl Hy in sy huis aan tafel was, kom daar 
baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy dissipels aan tafel; want daar was baie, en hulle 
het Hom gevolg. En toe die skrifgeleerdes en die Fariseërs Hom saam met die tollenaars en 
sondaars sien eet, sê hulle vir sy dissipels: Wat is dit dat Hy saam met die tollenaars en sondaars 
eet en drink? En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie 
nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars 
tot bekering. (Markus 2:13-17)

Sleutel Skrif: Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 
verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar 
elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. (Matteus 16:24-25)

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug
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VERTEL ANDERE
OOR JESUS

En toe die skare by Hom aandring om die woord van God te hoor, gaan Hy by die meer 
Gennésaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê; maar die vissers het van hulle 
af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim Hy in een van die skuite wat aan 
Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en Hy het gaan sit en die 
skare van die skuit uit geleer. En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die diep 
water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die 
hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe 
hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur. Daarop 
wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en altwee die 
skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die 
knieë van Jesus en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man! Want verbaasdheid het 
hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het; en net so 
ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir 
Simon: Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land 
gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg. (Lukas 5:1-11)

Sleutel Skrif: Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in 
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe 
kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die 
wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
(Romeine 10:14-15)

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
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VERTEL ANDERE 
OOR JESUS

En Paulus het 'n gesig in die nag gesien--daar staan 'n Macedóniër wat hom smeek en sê: Kom 
oor na Macedónië en help ons! En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na 
Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan 
hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothráce, en die 
volgende dag na Neápolis, en daarvandaan na Filíppi, wat die eerste stad is van daardie deel van 
Macedónië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring.  En op die sabbatdag 
het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruiklike bidplek was, en ons het 
gaan sit en met die vroue gespreek wat daar bymekaargekom het. En 'n vrou met die naam van 
Lídia, 'n purperverkoopster van die stad Thiatíre, 'n godsdienstige vrou, het geluister; die Here 
het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop 
is, het sy by ons aangedring en gesê: As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en 
bly daar. En sy het ons gedwing (Handelinge 16:9-15)

Sleutel Skrif: Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in 
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe 
kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die 
wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
(Romeine 10:14-15)

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug
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TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)
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VERTEL ANDERE
OOR JESUS

En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uit 
gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom. Hy sê toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die 
arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan; kyk, Ek 
stuur julle soos lammers onder wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet 
niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: Vrede vir hierdie huis! 
En as dáár 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer. Bly 
dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie 
van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul ontvang, eet wat 
aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: Die koninkryk 
van God het naby julle gekom.  (Lukas 10:1-9)

Sleutel Skrif: Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in 
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe 
kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die 
wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
(Romeine  10:14-15)
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BYBEL STORIE - Saai die Saad
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OM GOD 
LIEF TE HÊ

En op hulle reis het Hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het Hom in 
haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van 
Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom 
toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar 
dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en 
verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van 
haar nie weggeneem sal word nie. (Lukas 10:38-42)

Sleutel Skrif: en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou 
hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. (Markus 12:30)
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OM GOD
LIEF TE HÊ

Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. 
Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 
Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en 
weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en 
oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die 
huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom 
en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die 
huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en 
Ek ken my eie en word deur my eie geken. (Johannes 10:7-14)

Sleutel Skrif: en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou 
hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.  (Markus 12:30)
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BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.
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OM ANDERE 
LIEF TE HÊ

En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u 
woord te spreek, deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van 
u heilige Kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en 
hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid 
gespreek. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het 
gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met 
groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot 
genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat 
besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan 
die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het.
(Handelinge 4:29-35)

Sleutel Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. (Markus 12:31)
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OM ANDERE
LIEF TE HÊ

En Jesus antwoord en sê: 'n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo en onder rowers 
verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En 
bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby. En 
net so het ook 'n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar 'n sekere 
Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, 
en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie 
pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre 
weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg 
vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van 
hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy 
wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. (Lukas 
10:30-37)
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OM DISSIPELS
TE MAAK

Jesus sê vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: Wie is U 
nie? omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan 
hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het 
nadat Hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir 
Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord 
Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 
die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U 
weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun 
van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My 
lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my 
skape wei. (Johannes 21:12-17)

Sleutel Skrif: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, 
maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; (1 Petrus 5:2)
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Die Bybel Storie begin hier.
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OM DISSIPELS 
TE MAAK

En die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle 
Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met 
hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak 
dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae 
tot aan die voleinding van die wêreld. Amen  (Matteus 28:16-20)

Sleutel Skrif: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, 
maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;(1 Petrus 5:2)

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug

ADDITIONELE STUDIE SKRIFTE - Snooi 

TOEPASSING VRAE - Oes vrug (2 Timoteus 3:16-17)

AFSLUITING



OM DISSIPELS 
TE MAAK 

Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag 
saam met Bárnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 
'n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikónium en Antiochíë, en die 
siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur 
baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle 
ouderlinge gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het.
(Handelinge 14:20-23)

Sleutel Skrif: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, 
maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid (1 Petrus 5:2)

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
Die Inleiding voorsien inligting wat jou help om die storie te verstaan.

Die Bybel Storie begin hier.

ONDEKKINGS PROSESS - Water en Bevrug
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4

DIE DAK

"En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. "
(Johannes 8:32)
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GOD

Paulus gaan toe in die middel van die Areópagus staan en sê: Atheners, ek sien dat julle in elke 
opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek 
ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer 
sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat 
daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook 
word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal 
lewe en asem en alles gee. En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor 
die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel 
het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van 
elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters 
ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat 
die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is 
nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle 
hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel 
deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die 
dode op te wek. (Handelinge 17:22-31)

Sleutel Skrif: die Here, onse God, is 'n enige Here (Markus 12:29)
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JESUS

En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n 
hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig 
het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle 
Moses en Elía in gesprek met Hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê: Here, dit is goed dat ons hier 
is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en een vir Elía. Terwyl hy 
nog spreek, oordek 'n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 'n stem uit die wolk: Dit is my 
geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister na Hom! En toe die dissipels dit hoor, het hulle op 
hul aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê: 
Staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus 
alleen.  (Matteus 17:1-8)

Sleutel Skrif: En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die 
profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom 
Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (Matteus 1:22-23)
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HEILIGE GEES

En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar 
kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul 
waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op 
elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in 
ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode 
gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het 
die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal 
spreek; en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan 
nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en 
Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië, 
Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en 
Jodegenote, Kretense en Arabiere--ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God 
spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees? 
Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy 
stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle 
weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog 
maar die derde uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste 
dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal 
profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.  (Handelinge 
2:1-17)

Sleutel Skrif: En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot 
in ewigheid die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie 
sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
(Johannes 14:16-17)
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LIEFDE EN VERGIFNIS

En vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en Hy 
het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk 
betrap was, na Hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: 
Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap; en Moses het ons in die wet bevel gegee 
om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U? En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle 
iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond 
geskrywe. Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat dié 
een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het Hy neergebuk en op 
die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een 
weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat 
daar tussen hulle in gestaan het. En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê 
Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy 
antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en 
sondig nie meer nie.   (Johannes 8:2-11)

Sleutel Skrif: Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. 
 (Johannes 15:12)
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GEREGVERDIG
VOOR GOD

"Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 'n Fariseër en die ander 'n tollenaar. 
En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander 
mense is nie--rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer 
in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou 
selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, 
sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as 
die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, 
sal verhoog word. " (Lukas 18:10-14)

Sleutel Skrif: want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
(Romeine 3:23)
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DIE KONINGRYK 
VAN GOD

En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, 'n owerste van die Jode. Hy 
het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God 
gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus 
antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, 
kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is, 
gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word 
nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en 
Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en 
wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer 
gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy 
kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. (Johannes 3:1-8)

Sleutel Skrif: Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het 
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (2 Korintiërs 5:17)
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DIE BYBEL

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat 
Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die versoeker het 
na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy 
antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke 
woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en 
laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself 
af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande 
dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy 
mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel Hom saam na 'n baie hoë berg en 
wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge 
sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar 
is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom 
laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.  (Matteus 4:1-11)

Sleutel Skrif: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir 
elke goeie werk volkome toegerus.. (2 Timoteus 3:16-17)
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DIE KERK

En in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan van die 
Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die 
hoof gesien is. En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg 
dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na sewe manne 
uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak 
kan aanstel; maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het 
byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, 'n man vol van geloof en van die 
Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, 'n 
Jodegenoot uit Antiochíë, wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die 
hande opgelê. En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem 
baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. 
(Handelinge 6:1-7)

Sleutel Skrif: En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en 
die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. (Matteus 16:18)
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LIG VAN
DIE WÊRELD

Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle 
spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het 
hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die 
sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi 
en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, 
kan nie weggesteek word nie; en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer 
nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die 
mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. 
(Matteus 5:11-16)

Sleutel Skrif: Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle 
Vader wat in die hemele is, verheerlik.  (Matteus 5:16)
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EWIGHEID

"En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig 
gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. 
En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs 
die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra 
na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die 
doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy 
boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt 
van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar 
Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus 
die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n 
groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár 
is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te 
stuur-- want ek het vyf broers--om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek 
van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié 
luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal 
hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie 
oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan." (Lukas 16:19-31)

Sleutel Skrif: Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in 
die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van 
die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.(Johannes
5:28-29)
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DIE VEROORDEELAAR

Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil. 
Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat 
almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader 
wat Hom gestuur het nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat 
My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood 
in die lewe. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode 
die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader 
lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê. En Hy het Hom 
mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder 
nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die 
wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die 
opstanding van die veroordeling. Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my 
oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur 
het.. (Johannes 5:21-30)

Sleutel Skrif: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 
aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste 
opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die 
Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie 
woorde. (1 Tessalonisense 4:16-18)
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DIE NAGMAAL

Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie maar ten 
kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe 
onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat 
die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle 
die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het 
honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle 
die gemeente van God, en maak julle dié beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek 
julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle 
oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat 
Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek 
word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is 
die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die 
Here totdat Hy kom.

Sleutel Skrif Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle 
en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis. Net so neem Hy 
ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle 
uitgestort word. 
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DOOPING

Toe het Jesus van Galiléa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar 
Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na 
my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle 
geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit 
die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n 
duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 
wie Ek 'n welbehae het.

Sleutel Skrif En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die 
Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees 
ontvang

LES TEMA - Berei die Grond voor

BYBEL STORIE - Saai die Saad
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Die roep na 
WEES VRUGBAAR EN VERMEERDER

En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder 
en vul die aarde

"Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees 
gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees"

"En Jesus het nader gekom en met hulle 
gespreek en gesê: "Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels 
van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende 
woord van God wat tot in ewigheid bly


