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Welkom
ONS IS VERHEUG dat jy besluit het om by ons aan te sluit met hierdie Bybelstudie! Eerstens, weet 
asseblief dat daar vir jou gebid is! Dit is geen toeval dat jy aan hierdie studie deelneem nie. 

Ons gebed vir jou is eenvoudig: dat jy nader aan God sal groei soos wat jy elke dag in Sy Woord 
delf! Soos jy die dissipline ontwikkel om daagliks tyd in God se Woord te spandeer, bid ons dat dat jy 
Hom meer en meer sal liefkry terwyl jy tyd spandeer om die Bybel te lees.

Elke dag, voordat jy begin om die aangewese Bybelverse te lees, bid en vra God om jou te help om 
dit te verstaan. Vra Hom om met jou te praat deur Sy Woord. Luister dan. Dit is Sy werk om te spreek 
tot jou, en jou werk om te luister en te gehoorsaam.

Neem tyd om die verse oor en oor te lees. Ons lees in die Bybel: Soek en jy sal vind.  “Soek dit soos 
jy silwer sou soek, spoor dit op soos ‘n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy 
ontdek wat dit is om God te ken.” (Spreuke 2:4)

Ons is opgewonde om hierdie verskeidenheid van hulpbronne vir jou te verskaf terwyl jy deelneem 
aan ons aanlyn Bybelstudie:

 - God met Ons Studie Boek

 - Leesplan

 - Weeklikse Blogs (Maandae, Woensdae en Vrydae)

 - Weeklikse Memoriseerverse

 - Weeklikse Videos op Maandae

 - Weeklikse Uitdagings

 - Aanlyn Gemeenskap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Almal van ons hier by Love God Greatly kan nie wag vir jou om te begin nie, en ons hoop om jou 
by die wenstreep te sien. Volhard, druk deur — en moenie opgee nie! Kom ons eindig sterk met wat 
ons vandag mee begin. Ons sal elke tree van die pad hier wees om jou aan te moedig! Ons is saam in 
hierdie proses. Streef daarna om vroeg op te staan, om die spanning van die dag opsy te skuif, om alleen 
te sit en tyd te spandeer in God se Woord! Kom ons sien wat God vir jou wil leer in hierdie studie! Reis 
saam met ons soos ons leer om God heelhartig met ons lewens lief te hê!



Kopiereg © 2016 deur LoveGodGreatly.com

Toestemming word verleen om hierdie dokument af te druk en te reproduseer vir die doel 
om die God met Ons aanlyn Bybelstudie te voltooi.

Moet asseblief nie hierdie dokument op enige manier verander nie.
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Ons Gemeenskap
LOVE GOD GREATLY bestaan uit ‘n pragtige gemeenskap van vrouens wat ‘n verskeidenheid van tegnologie 
gebruik om mekaar verantwoordbaar te hou in God se Woord.

Ons begin met ‘n eenvoudige Bybel leesplan, maar dit eindig nie daar nie.

Sommige kom bymekaar in hulle plaaslike huise en kerke, terwyl ander aanlyn met vroue van reg 
oor die wêreld inskakel. Watter metode ons ookal gebruik, ons neem mekaar se hande liefdevol en 
verenig vir hierdie doel… 

Om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

In vandag se vinnig-veranderende, tegnologie-gedrewe wêreld, is dit maklik om God se Woord te 
bestudeer in ‘n geïsoleerde omgewing wat nie aanmoediging en ondersteuning bied nie, maar dit is 
nie die doel hier by Love God Greatly nie. God het ons geskape om in gemeenskap met Hom en die 
mense rondom ons te leef.  

Ons het mekaar nodig, en ons leef die lewe beter saam. 

Sal jy dit oorweeg om uit te reik en hierdie sessie saam met iemand anders te bestudeer?

Almal van ons ken vrouens in ons lewens wat vriendskap en aanspreeklikheid nodig het, en wat ‘n 
begeerte het om dieper in God se Woord te delf.  Wees verseker dat ons reg hier saam met jou die studie 
gaan doen – ons gaan saam met jou leer, jou aanmoedig, die soete samesyn geniet, en van oor tot oor 
glimlag soos ons sien hoe God vrouens saamsnoer – doelgerig harte en gedagtes saambind tot Sy eer. 

Dit is nogal onwerklik – hierdie geleentheid wat ons het om nie net nader aan God te groei deur 
hierdie studie nie, maar ook aan mekaar. 

So hier is die uitdaging: betrek jou moeder, jou suster, jou ouma, die vrou oorkant die straat of die 
universiteitsvriendin aan die ander kant van die land. Betrek ‘n groep vrouens van jou kerk of werk, 
of ontmoet in ‘n koffiewinkel met vriende wat jy nog altyd beter wou leer ken. Gebruik die wonder 
van die internet vir inspirasie en aanspreeklikheid, en gebruik geleenthede om persoon tot persoon te 
ontmoet wanneer jy kan.

Arm om arm en hand in hand, Kom ons doen dit … saam
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Hoe om te SOAP
EK IS TROTS OP JOU.

Ek wil hê dat JY dit weet.

Ek is trots op jou dat jy die besluit geneem het om tyd in God se Woord deur te bring…..om dit 
elke dag te lees en toe te pas op JOU lewe......die pragtige lewe wat ons God vir JOU gegee het.

Met elke sessie verskaf ons ‘n studiejoernaal wat saamgaan met die verse wat ons lees. Hierdie 
studiejoernaal is ontwerp om jou te help om interaksie te hê met God se Woord en om jou te leer hoe 
om dieper te delf – om jou aan te moedig om tydsaam te oordenk wat God regtig vir jou sê op daardie 
dag.

By Love God Greatly, gebruik ons die S.O.A.P Bybelstudie metode. Voordat ons begin, wil ons 
graag tyd neem om hierdie metode te verduidelik, en deel HOEKOM ons aanbeveel dat jy dit gebruik 
tydens jou stiltetyd. 

Hoekom moet ek die S.O.A.P. metode gebruik?

Dit is een ding om net die Skrif te lees. Maar wanneer jy interaksie het met die Woord, doelbewus jou 
tyd neem om REGTIG daaroor te bepeins, dan staan woorde skielik uit.  Die SOAP metode maak dit 
vir jou moontlik om dieper te delf in die verse en meer te sien as wanneer jy net eenvoudig die verse 
lees en dan aangaan. Ons wil jou aanmoedig om jou tyd te gebruik om die daaglikse verse te S.O.A.P. 
en vir jouself te sien hoeveel meer jy sal kry uit jou daaglikse stiltetyd……. jy sal verbaas wees.

Wat beteken S.O.A.P.?

S- Die S staan vir Scripture- Skryf die teksverse neer. Jy sal verbaas wees om te sien wat God aan jou 
wil openbaar deur net die tyd te neem om die verse neer te skryf!

O- Die O staan vir Observation- wat sien jy in die verse wat jy lees? Wie is die gehoor? Is daar ‘n 
herhaling van woorde? Watter woorde staan vir jou uit?

A- Die A staan vir Application- dit is wanneer die Woord van God persoonlik word. Wat sê God vir 
my vandag? Hoe kan ek dit wat ek nou net gelees het toepas in my eie lewe? Watter veranderinge moet 
ek maak? Is daar iets wat ek moet doen?

P- Die P staan vir Prayer. Bid God se Woord terug na Hom. Spandeer tyd om Hom te bedank. As Hy 
iets aan jou geopenbaar het gedurende hierdie tyd wat jy in Sy Woord spandeer het, bid daaroor. Bely 
as Hy vir jou gewys het op sonde in jou lewe. En onthou, Hy het jou innig lief!

Om God se Woord te bestudeer kan so min of so veel tyd neem as wat jy het. Sommige dae kan dit 
10 – 15 minute wees, ander dae langer.
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Hoe S.O.A.P. ek?  Hier is ‘n voorbeeld!

Lees: Kolossense 1:5-8

S- Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word 
en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die 
evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, 
gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het 
soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue 
dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur 
die Gees in julle gewek is.

O- Wanneer jy geloof en liefde kombineer, kry jy hoop.
 - Ons moet onthou dat ons hoop in die hemel is......dit wag op ons.
 - Die evangelie is die Woord van Waarheid.
 - Die evangelie dra vrugte en groei van die eerste dag tot die laaste.
 - Dit neem net een persoon om ‘n hele gemeenskap te verander….Epafras.

A- God het een man, Epafras, gebruik om ‘n hele dorp te verander! Ek was daaraan herinner dat 
ons net geroep is om ander van Christus te vertel…….. God sal die evangelie laat versprei…… 
om dit te laat groei en vrugte te dra.  Ek voel dat vandag se verse direk spreek to LGG…“en 
net soos dit in die hele wereld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van 
die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos wat dit werklik is.”

Dit is wonderlik wanneer God se Woord so lewendig word en ons aanmoedig, in ons huidige 
omstandighede! My passionate desire is dat al die vroue wat betrokke is met hierdie Bybelstudie, 
God se genade sal verstaan en sal dors na Sy Woord. Gemotiveer deur hierdie kwotasie in my Bybel 
kommentaar: “God se Woord is nie net vir ons informasie nie, dit is vir ons transformasie.”

P- Liewe Here, help my asseblief om ‘n “Epafras” te wees - om ander mense van U te vertel, en 
die resultate dan in U liefdevolle hande te los. Help my asseblief om dit wat ek gelees het, te 
verstaan en toe te pas in my persoonlike lewe, sodat ek elke dag meer en meer soos U kan word. 
Help my om ‘n lewe te lei wat vrugte dra van geloof en liefde. Anker my hoop in die hemel, nie 
hier op die aarde nie. Help my om te onthou dat die BESTE nog voorlê!

Onthou, die mees belangrikste bestandele in the S.O.A.P. metode is JOU interaksie met die Woord 
van God en jou TOEPASSING van SY Woord in JOU lewe.

Dit gaan goed met die mens wat “in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag 
oordink. Hy is soos ‘n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra 
en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.” ~ Psalm 1:2-3
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Soap Leesplan
Week 1 - Die Belofte van ‘n Verlosser (soos gesien reg deur die OT) 

  Lees SOAP

  Genesis 3:14-15 Genesis 3:15

  Miga 5:2-5 Miga 5:2

  Jesaja 9:5-6  Jesaja 9:5

  Jesaja 7:14 Jesaja 7:14

  2 Samuel 7:10-13  2 Samuel 7:12-13

Week 2 - Die Koms van ons Verlosser
  Lees SOAP

 Dit het beteken om die Hemel te verlaat 2 Korintiërs 8:9; Johannes 6:38 Johannes 6:38

 Dit het beteken om vlees aan te neem Johannes 1:1-5;14 Johannes 1:14 

 Dit het beteken om Sy heerlikheid te versluier Filippense 2:5-7 Filippense 2:5-7 

 Dit het beteken om verwerp te word deur mense Johannes 1:9-13 Johannes 1:11 

 Dit het beteken om deur God verlaat te word Matteus 27:46 Matteus 27:46

Week 3 - Die Rede vir Sy koms
  Lees SOAP

 Om die verlorenes te verlos Galasiërs 4:4-5 Galasiërs 4:4-5 

 Om goeie nuus te bring aan díe wat beproef word Jesaja 61:1-3 Jesaja 61:1 

 Om vir Homself ‘n volk te koop Titus 2:14; Open. 5:9 Open. 5:9

 Om ‘n koninkryk te bou Daniël 7:13-14 Daniël 7:14 

 Om Sy naam te verheerlik Romeine 11: 33-36; Lukas 2:14 Romeine 11:36

Week 4 – Die Reaksie
  Lees SOAP

 Maria Lukas 1:46-56 Lukas 1:46-49  

 Die Herders Lukas 2:8-20  Lukas 2:20

 Die Engele Hebreërs 1:6; Lukas 2:8-14 Lukas 2:13-14; Hebreërs 1:6

 Die Wyse Manne Matteus 2:1-12 Matteus 2:10-11 

 Sy Mense Openbaring 7:9-10; 19:6-10 Openbaring 7:7-10 

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag
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Doelwitte
ONS GLO DAT DIT belangrik is om doelwitte neer te skryf vir elke sessie. Neem nou tyd om drie doelwitte 
neer te skryf waarop jy wil fokus tydens hierdie sessie, soos ons elke dag opstaan en in God se Woord 
delf. Maak seker dat jy terugverwys na hierdie doelwitte tydens die volgende agt weke, om jou te help 
om gefokus te bly. JY KAN DIT DOEN!!!!

My doelwitte vir hierdie sessie is:

1.

2.

3.

Handtekening: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Inleiding
“COME, THOU LONG EXPECTED JESUS”

HET JY AL OOIT gewonder wat God besig was om te doen al die jare voor die vleeswording? Of waarom 
Hy gekies het om so lank te wag as wat Hy het voor die vleeswording ‘n werklikheid geword het? Ek 
het. Maar God se plan van verlossing deur die geboorte en dood van Jesus was nie iets waaraan hy 
gedink het in ‘n oomblik van verveling nie. Dit was ‘n plan wat bepaal is voor die grondlegging van die 
wêreld.’n Plan wat uiters ingewikkeld was en steeds is. 

God het stuksgewys die Verlosser wat sou kom om sy volk van hulle sondes te red, geopenbaar.  
Hierdie Advent het begin in Genesis en het voortgeduur deur die hele Ou Testament. Soos die 
“Children’s Story Book Bible” sê, “Elke storie fluister sy naam.” Die tyd van die Ou Testament was ‘n 
seisoen van voorbereiding en wag.

Ken jy hierdie gesang?

Come, Thou long expected Jesus

Born to set Thy people free;

From our fears and sins release us,

Let us find our rest in Thee.

Israel’s strength and consolation,

Hope of all the earth Thou art;
Hierdie Kersgesang beskryf pragtig die verlange wat die mense van die Ou Testament moes gevoel 

het. Maar nou kan ons juig omdat die langverwagte Verlosser gebore is! Hierdie is ‘n goeie tyding van 
groot blydskap, want dit beteken redding het gekom en sonde is verslaan.

In die Ou Testament het die volk van God in afwagting uitgesien na die koms van die Messias. 
Hierdie Advent het baie wag, vertroue en geduld vereis.

Selfs nou is ons in ‘n seisoen van Advent, nê? Ons wag in volle verwagting vir ons Verlosser om terug 
te keer. Om ons eens en vir altyd te red van die teenwoordigheid van sonde en vrees, om alle dinge reg 
en mooi te maak, en vir ons om in sy koninkryk te woon en vir ewig aan Sy sy te wandel. Die Advent 
waarin ons is vereis ook wag, vertroue en geduld.

Die hoop wat Israel gehad het is dieselfde hoop wat ons ook vandag het. Hulle het volle vertroue 
gehad in die beloftes van God en in ‘n Messias wat sou kom om sy volk te red.

In ons 2016 Advent studie gaan ons kyk na sommige van die Ou Testament se beloftes van die 
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Verlosser en die nederigheid wat hom sou kenmerk. Ons sal leer waarom Hy gekom het en die reaksie 
van verskeie mense in die Kersverhaal, insluitend hoe ons ook moet reageer op Jesus. 

“Die Kersboodskap is dat daar hoop is vir ‘n verdorwe mensdom - hoop van kwytskelding, hoop 
van vrede met God, hoop van heerlikheid - want deur die Vader se wil het Jesus arm geword, en is Hy 
gebore in ‘n stal sodat Hy dertig jaar later kan hang aan ‘n kruis.”

J.I. Packer
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Week 1
Week 1 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Familie

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

LiefGodGrootliks.wordpress.com



Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun 
gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: 

Wonderbare Raadsman, Magtige God, 
Ewige Vader, Vredevors.

JESAJA 9:5
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Teksverse vir Week 1
MAANDAG GENESIS 3:14-15

14En die Here God sê vir die slang:

“Omdat jy dit gedoen het,

is jy vervloek onder al die diere.

Op jou maag sal jy seil

en stof sal jy eet, jou lewe lank.
15Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou,

tussen jou nageslag en haar nageslag.

Haar nageslag sal jou kop vermorsel

en jy sal hom in die hakskeen byt.”

DINSDAG  MIGA 5:2-5

2Hy sal sy mense ‘n kort rukkie prysgee,

so lank as dit ‘n vrou neem om ‘n kind in die wêreld te bring.

Dan sal dié uit sy familie wat die ramp oorleef het,

terugkom na die Israeliete toe.
3Hy sal na vore kom en sy volk lei

deur die krag wat die Here hom gee,

deur die sterkte van die Naam van die Here sy God.

Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde,

want hulle leier sal sterk wees.
4Hy sal vrede bring.

Wanneer Assirië ons land binneval,

wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan,

sal ons baie leiers,

genoeg generaals, teen hom uitstuur.
5Hulle sal Assirië platloop met die swaard,

die land van Nimrod met swaarde

wat reg is om te steek.
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Die regeerder uit Betlehem sal ons red

uit die mag van Assirië

wanneer Assirië ons land binneval,

wanneer hy ons gebied binnekom.

WOENSDAG  JESAJA 9:5-6

5Vir ons is ‘n Seun gebore,

aan ons is ‘n Seun gegee;

Hy sal heers, en Hy sal genoem word:

Wonderbare Raadsman,

Magtige God,

Ewige Vader,

Vredevors.

6Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon 
van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur 
reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here 
die Almagtige sorg.

DONDERDAG JESAJA 7:14

14Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die 
wêreld bring en sy sal hom Immanuel

VRYDAG 2 SAMUEL 7:10-13 

10Ek het ‘n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek 
kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen 11toe Ek leiers oor my volk 
Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat Ek 
vir jou ‘n koningshuis gaan vestig. 12Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal 
Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom ‘n bestendige koningskap gee. 
13Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Genesis 3:14-15
Genesis 3:15

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

17

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Miga 5:2-5
Miga 5:2

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

20

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Jesaja 9:5-6 
Jesaja 9:5

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Jesaja 7:14
Jesaja 7:14

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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2 Samuel 7:10-13 
2 Samuel 7:12-13

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Soek die woord “proto-evangelie” op, of “google” dit. Hoekom word Gen. 3:15 die proto-evangelie 
genoem?

2. Wat is ‘n paar van die profesieë wat ons sien in die Ou Testament oor die koms van Jesus?

3. Jesaja 9:5 gee vir ons ‘n aantal name en funksies van Jesus. Elkeen word voorafgegaan deur ‘n 
byvoeglike naamwoord (hy is nie net Raadsman nie, maar Wonderbare Raadsman...). Lys al die 
byvoeglike naamwoorde en wat dit vir ons van Jesus vertel. 

4. Wat beteken die naam Immanuel en hoe behoort dit jou alledaagse lewe te beïnvloed?

5. Wag is moeilik. Hoe dink jy het die mense in die Ou Testament hul hoop lewendig gehou? Hoe hou 
jy jou hoop lewendig soos jy wag vir Jesus om terug te keer?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 2 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Land

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Die Woord het mens geword en onder ons 
kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, 
die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun 
van die Vader het, vol genade en waarheid.

JOHANNES 1:14
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Teksverse vir Week 2
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MAANDAG 2 KORINTIËRS 8:9

9Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle 
arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word.

 JOHANNES 6:38

38Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My 
gestuur het.

DINSDAG JOHANNES 1:1-5

1In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy 
was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat 
bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig 
vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

 JOHANNES 1:14

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die 
heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

WOENSDAG FILIPPENSE 2:5-7

5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

6Hy wat in die gestalte van God was,

het sy bestaan op Godgelyke wyse

nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,

7maar Hy het Homself verneder

deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem

en aan mense gelyk te word.
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DONDERDAG JOHANNES 1:9-13

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld — 
die wêreld het deur Hom tot stand gekom — en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy 
het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan 
almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God 
te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n 
man nie, maar hulle is uit God gebore.

VRYDAG MATTEUS 27:46

46Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, 
waarom het U My verlaat?



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

2 Korintiërs 8:9; Johannes 6:38
Johannes 6:38

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

33

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

34

LEES:
SOAP:
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 Johannes 1:1-5;14
Johannes 1:14 

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

36

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

 Filippense 2:5-7
Filippense 2:5-7 

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

37

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Johannes 1:9-13
Johannes 1:11 

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

40

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

 Matteus 27:46
Matteus 27:46

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Vrydag
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1. Behalwe om die hemel te verlaat, wat anders het Jesus “agterlaat” om op die aarde te woon? (Lees 2 
Kor 8:9 vir hulp.)

2. Het Jesus menslik voorgekom of regtig mens geword? Hoekom is dit belangrik?

3. Jesus was volkome mens en volkome God, so wat beteken dit dat hy homself verneder het?

4. Jesus het gekom om die verlorenes te red, maar hy is deur baie verwerp. Lees Johannes 3:19-21 vir 
meer insig. Op watter maniere verwerp ons as gelowiges vir Jesus?

5. Aan die kruis het Jesus ervaar om deur die Vader verlaat te word. Wat dink jy beteken dit? Hoe is 
dit goeie nuus vir ons?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 3 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Vriende

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal 
het, aangebreek het, het Hy sy Seun 

gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy 
geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 

om ons, wat aan die wet onderworpe was, 
los te koop sodat ons as kinders van God 

aangeneem kon word.
GALASIËRS 4:4-5
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Teksverse vir Week 3
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MAANDAG GALASIËRS 4:4-5

4Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is 
uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die 
wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.

DINSDAG JESAJA 61:1-3

1Die Gees van die Here my God het oor my gekom;

die Here het my gesalf

om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood,

Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur,

om vir die gevangenes vrylating aan te kondig,

vryheid vir dié wat opgesluit is,
2om aan te kondig dat die tyd gekom het

waarop die Here genade betoon,

die dag waarop ons God sy vyande straf

maar almal wat treur, vertroos,
3die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur,

eer gee in plaas van smart,

vreugde in plaas van droefheid,

blydskap in plaas van hartseer.

Hulle sal genoem word: Bome van Redding.

Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.

WOENSDAG TITUS 2:14 

14Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van 
sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.
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 OPENBARING 5:9

9Toe sing hulle ‘n nuwe lied:

“U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met 
u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

DONDERDAG DANIËL 7:13-14

13“My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 
‘n menslike wese. Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring.

14“Aan dié menslike wese is die heerskappy

en eer en koningskap gegee

sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien.

Sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy,

dit sal nie tot niet gaan nie;

sy koningskap sal nie ophou nie.

VRYDAG ROMEINE 11: 33-36

33O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!

Hoe ondeurgrondelik is sy oordele,

hoe onnaspeurlik sy weë!
34“Wie ken die bedoeling van die Here?

Wie gee Hom raad?
35Wie bewys Hom ‘n guns,

sodat Hy verplig is om iets terug te doen?”
36Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.

Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.

 LUKAS 2:14

14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde

vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

48

LEES:
SOAP:
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 Galasiërs 4:4-5
Galasiërs 4:4-5 

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

49

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Jesaja 61:1-3
Jesaja 61:1 

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

52

LEES:
SOAP:
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 Titus 2:14; Open. 5:9
Open. 5:9

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Daniël 7:13-14
Daniël 7:14 

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Romeine 11: 33-36; Lukas 2:14
Romeine 11:36

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Lys al die redes waarom Jesus aarde toe gekom het.

2. Hoe is die nuus van Christus se geboorte “goeie nuus aan die armes”? Hoe “verbind dit die gebrokenes,” 
“verkondig vrylating aan die gevangenes” en open “die gevangenis vir diegene wat gebonde is”? Met 
watter een van hierdie kan jy die meeste mee identifiseer?

3. Jesus het gekom om vir Homself ‘n koninkryk te bou. Hoe sal hierdie koninkryk wees? Na watter 
dele sien jy die meeste uit? 

4. Hoekom red Jesus mense? (Kyk na 1 Petrus 2:9 vir hulp.) 

5. Hoe verheerlik die geboorte van Jesus vir God?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 4 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Kerk

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Skielik was daar saam met die engel ‘ 
n menigte engele uit die hemel wat God prys 

en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel,  
en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘ 

n welbehae het!”
LUKAS 2:13-14
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Teksverse vir Week 4
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MAANDAG LUKAS 1:46-56

46En Maria het gesê:

“Ek besing die grootheid van die Here,
47ek juig oor God, my Verlosser,
48omdat Hy na my

in my geringheid omgesien het.

Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem,
49omdat Hy wat magtig is,

groot dinge aan my gedoen het.

Heilig is sy Naam!
50Hy bewys ontferming

van geslag tot geslag

aan dié wat Hom eer.
51Kragtige dade het Hy met sy arm verrig:

hoogmoediges in hulle eiewaan

het Hy uitmekaargejaag;
52maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog;
53behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes

en rykes met leë hande weggestuur.
54Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom

deur te dink aan sy beloftes van ontferming
55soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders,

aan Abraham en sy nageslag

tot in ewigheid.”
56Maria het omtrent drie maande by Elisabet gebly en daarna teruggegaan huis toe.

DINSDAG LUKAS 2:8-20

8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle 
skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid 
van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: 
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“Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir 
die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, 
Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai 
is en in ‘n krip lê.”

13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:

14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde

vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: 
“Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons 
bekend gemaak het.”

16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 
17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat 
dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles 
wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe 
teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was 
alles net soos dit vir hulle gesê is

WOENSDAG HEBREËRS 1:6

6En wanneer God die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy:

“Al die engele van God moet Hom aanbid.”

 LUKAS 2:8-14

8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle 
skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid 
van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: 
“Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir 
die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, 
Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai 
is en in ‘n krip lê.”

13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
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14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde

vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

DONDERDAG MATTEUS 2:1-12

1Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se 
geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat 
as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom 
hulde te bewys.”

3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig 
ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep 
en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In 
Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe:

6“En jy, Betlehem, gebied van Juda,

jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.

Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.”

7Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel 
wanneer die ster verskyn het. 8Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan 
doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan 
Hom hulde kan gaan bewys.”

9Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom 
het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10Toe hulle die 
ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy 
moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke 
oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12En omdat God hulle in 
‘n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ‘n ander pad 
na hulle land toe teruggegaan.

VRYDAG OPENBARING 7:9-10

9Hierna het ek ‘n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, 
stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, 
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en daar was palmtakke in hulle hande. 10Hulle het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons 
God, wat op die troon sit, en van die Lam!”

 OPENBARING 19:6-10

6Ek het toe iets gehoor soos die geluid van ‘n groot menigte, soos die gedruis van ‘n groot 
watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep:

“Prys die Here!

Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning.

7Laat ons bly wees en juig

en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek,

en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.

8God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.”

Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.

9Toe sê die engel vir my: “Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam 
uitgenooi is.”

Verder sê hy vir my: “Dit is die woorde van God, en hulle is waar.”

10Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid.

“Pas op, moenie!” sê hy toe vir my. “Ek is ‘n mededienaar van jou en van jou medegelowiges 
wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die 
getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het.”



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Lukas 1:46-56
Lukas 1:46-49  

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Lukas 2:8-20 
Lukas 2:20

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Hebreërs 1:6; Lukas 2:8-14
Lukas 2:13-14; Hebreërs 1:6

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Matteus 2:1-12
Matteus 2:10-11 

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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 Openbaring 7:9-10; 19:6-10
Openbaring 7:7-10

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Wat beteken dit om iets “te verheerlik”? Op watter maniere kan ons die Here in ons lewens verheerlik? 

2. Die Herders het God geprys vir alles wat hulle gesien en gehoor het. Wat was daardie dinge? Wat 
sien en hoor jy in jou lewe waarvoor jy vir God kan loof?

3. Die engele sing oor vrede op die aarde en prys God daarvoor. Maar as ons kyk na die wêreld lyk dit 
asof vrede ontbreek. Van watter vrede praat hulle?

4. Die Wyse Manne bring geskenke van goud, wierook en mirre. Wat is die betekenis van elkeen? 
https://www.crossway.org/blog/2010/12/whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html

5. Dit is maklik om vasgevang te word in al die plesier van die vakansie. Noem een of twee dinge wat 
ons kan doen om te help om ons oë op Jesus te hou.

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Ken hierdie waarhede van God se Woord…

God het jou lief. 

Selfs as jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, jou – en Hy het jou 
vir ‘n groot doel geskape. 

God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié 
wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16).

Ons sonde skei ons van God.

Ons is almal van nature en deur keuses sondaars, en as gevolg van dit, is ons geskei van God, wat heilig 
is.

God se Woord sê, “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie” (Rom. 
3:23).

Jesus het gesterf sodat jy die lewe kan hê.

Die gevolg van sonde is die dood, maar jou storie hoef nie daar te eindig nie! God se gratis geskenk 
van verlossing is aan ons beskikbaar, want Jesus het die straf vir ons sonde gedra toe Hy aan die kruis 
gesterf het.

God se Woord sê, “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is 
die ewige lewe in Christus” (Rom. 6:23); “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat 
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom. 5:8).

Jesus leef!

Die dood kon Hom nie vashou nie, en drie dae nadat Sy liggaam in die graf geplaas is, het Hy 
opgestaan, en sonde en die dood vir ewig oorwin! Hy leef vandag in die hemel en is besig om ‘n plek 
in die ewigheid voor te berei vir almal wat in Hom glo.

God se Woord sê, “In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou 
Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en 
vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan 
wees waar Ek is” (Joh. 14:2-3).

Hoe Kan Jy Weet Dat Jy Vergewe Is?
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Ja, jy kan WEET dat jy vergewe is.

Aanvaar Jesus as die enigste weg na verlossing…

Om Jesus as jou Verlosser te aanvaar is nie oor wat jy kan doen nie, maar eerder om geloof te hê 
in wat Jesus alreeds gedoen het. Dit verg dat jy herken dat jy ‘n sondaar is, glo dat Jeus vir jou sondes 
gesterf het, en vra vir vergifnis deur jou volle vertroue te plaas in Jesus se werk aan die kruis vir jou. 

God se Woord sê, “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat 
God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word 
vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered” (Rom. 10:9-10).

Hoe lyk dit prakties? Met ‘n opregte hart kan jy ‘n eenvoudige gebed soos hierdie bid:

God, 
Ek weet dat ek ‘n sondaar is. 

Ek wil nie nog ‘n dag leef sonder om die liefde en vergifnis wat U vir my het met ope arms aan te neem nie. Ek 
vra vir U vergifnis. 

Ek glo dat U gesterf het vir my sondes en opgestaan het uit die dood. Ek gee alles wat ek is oor, en vra U om 
Here van my lewe te wees. Help my om weg te draai van my sonde en U te volg. 

Leer my om te weet wat dit beteken om in vryheid te wandel soos ek onder U genade leef, 
en help my om te groei in U weë terwyl ek nastreef om U beter te ken. 

Amen.
As jy nou net hierdie gebed gebid het (of iets soortgelyk in jou eie woorde), sal jy ons e-mail by info@
lovegodgreatly.com? Ons sal jou graag wil help om te begin met hierdie opwindende reis as ‘n kind 
van God!


