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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:

 - Gebroke & Verlos 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 © 2017 deur LoveGodGreatly.com

Toestemming word verleen om hierdie dokument af te druk en te reproduseer vir die doel 
om die Gebroke & Verlos 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 - Naomi – Verlies / Eensaamheid

 Lees: Rut 1 SOAP: Rut 1:20-21
 Lees: Psalms 119:25-32 SOAP: Psalms 119:28
 Lees: Psalms 34 SOAP: Psalms 34:17-18
 Lees: Openbaring 21:1-6 SOAP: Openbaring 21:4 
 Lees: Psalms 42 SOAP: Psalms 42:11

WEEK 2 - Moses – Vrees en Swakheid
 Lees: Eksodus 3:1-15 SOAP: Eksodus 3:11-14
 Lees: Eksodus 4:1-17 SOAP: Eksodus 4:10-13
 Lees: Deuteronomium 31:1-8 SOAP: Deuteronomium 31:7-8
 Lees: Jesaja 40:28-31 SOAP: Jesaja 40:28-31
  Lees: Jesaja 41:9-10 SOAP: Jesaja 41:10

WEEK 3 - Sara – Onvrugbaarheid
 Lees: Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15 SOAP: Genesis 18:12-14a
 Lees: Psalms 55 SOAP: Psalms 55:23
 Lees: Psalms 73 SOAP: Psalms 73:25-26
 Lees: Psalms 119:68; Psalms 34:9-12 SOAP: Psalms 119:68
 Lees: 2 Korintiërs 4:7-11 SOAP: 2 Korintiërs 4:7-9

WEEK 4 - Paulus – Misplaaste Ywer en Trots
 Lees: Galasiërs 1:11-14 SOAP: Galasiërs 1:14
 Lees: Galasiërs 6:11-16 SOAP: Galasiërs 6:14-15
 Lees: 1 Korintiërs 1:26-31 SOAP: 1 Korintiërs 1:30-31
 Lees: Jakobus 4:6-10 SOAP: Jakobus 4:6
 Lees: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14

WEEK 5 – Die Owerspelige Vrou 
 Lees: Johannes 8:1-11 SOAP: Johannes 8: 10-11
 Lees: Romeine 8:1-11 SOAP: Romeine 8:1-2
 Lees: Psalms 103 SOAP: Psalms 103:11-13
 Lees: Psalms 27 SOAP: Psalms 27:7-8
 Lees: Jakobus 4:1-4 SOAP: Jakobus 4:4

WEEK 6 - Jesus – Gebroke en Opgestaan
 Lees: Jesaja 53 SOAP: Jesaja 53:4-5
 Lees: Matteus 26:17-29 SOAP: Matteus 26:26-27
 Lees: Johannes 19:16-30 SOAP: Johannes 19:28-30
 Lees: Hebreërs 12:1-3 SOAP: Hebreërs 12:3
 Lees: 1 Korintiërs 15:1-4 SOAP: 1 Korintiërs 15:3,4
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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 ses 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
Gebroke

DIT BETEKEN OM beskadig te wees, of nie meer in 'n behoorlike werkende toestand te wees nie. Jy 
sien dit in siekte wat 'n energieke en lewendige liggaam verwoes. Jy sien dit in families waar huwelike 
verbrokkel. Jy sien dit in verhoudings wat ly as gevolg van opsetlike, of selfs onopsetlike wonde. 
Gebrokenheid word geïdentifiseer in trane en dood, in lyding en hartseer, in skade en verval. Dit lei 
dikwels tot woede of hebsug, in selfsug of alleenheid, of selfs in wanhoop. 

Gebrokenheid is oral rondom ons. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons kan dit nooit 
ontvlug nie, want ons dra almal gebrokenheid in ons. 

En dit is alles weens sonde.

In C.S. Lewis se boek, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, verander 'n bose heks dié met wie sy 
ontevrede is, in standbeelde van klip. Haar slagoffers is lewendig, maar hulle kan niks doen nie. Hulle 
moet gered word. Dit is wat sonde aan ons harte gedoen het. Harte wat vroeër vir die liefde van God 
geklop het, het so hard geword dat hulle God nie waarlik kan liefhê nie. Sonde het 'n wig gedryf tussen 
die mens en God en tussen mens en mens. Die verskil is dat 'n heks dit nie aan ons gedoen het nie. 
Ons het dit aan onsself gedoen. 

Soos 'n tronkbewaarder, het sonde ons vasgemaak in kettings en ons met 'n stempel van skuld 
gemerk wat ons nie kan breek of verwyder nie. Sonde is geheel en al donkerheid, afskuwelikheid en 
boosheid. Alles op aarde is gevange geneem deur hierdie vloek en dit verwoes alles wat dit aanraak.

Regdeur die Skrif lees ons verhale van gebroke mense. Van Adam tot die apostel Paulus, was op 
hulle eie sonder hoop. Maar die skoonheid van God se Woord is dat dit nie net 'n verhaal van tragedie 
is nie. Reg deur die Bybel is ook die grootste verhaal van verlossing geweef.

Verlos

MAAR GOD!

Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.  
Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, 

 saam met Christus lewend gemaak. 
 Uit genade is julle gered! 

- Efesiërs 2:4-5
In God is daar altyd goeie nuus. Hy het nie Sy skepping in sonde gelos nie. Hy het nie die 

gebrokenheid van Sy mense geïgnoreer nie. 
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In die weke wat voorlê gaan ons die goedheid van God sien, deurdat Hy nie vir Sara vergeet het 
tydens haar jare van onvrugbaarheid nie. Ons sal sien hoe Hy vir Naomi sorg wanneer sy verlies en 
eensaamheid moet hanteer. Kom sien ons groot God wat vir Moses moed gegee het, vir Paulus ware 
ywer, en vir die vrou wat egbreuk gepleeg het, vergifnis en die kans op 'n nuwe lewe. 

Terwyl ons die genade en goedheid van God in hierdie verhale sien, is hulle net tydelike hulp. Die 
kwessie van ons gebrokenheid strek verder as ons fisiese en geestelike welsyn. Al die mense wat ons 
gaan bestudeer - en ons ook ingesluit - het harte en siele wat redding nodig het; ondersins gaan ons 
gebrokenheid nooit eindig nie. In God se werk van vernuwing, ervaar ons liefde, vreugde, tevredenheid 
en vryheid deur Jesus Christus. Ons sal sien dat die antwoord op al ons gebrokenheid, maak nie 
saak wat dit is nie, Christus self is. 

Regdeur die Ou Testament vind ons God se belofte dat 'n Redder gaan kom -  'n Verlosser wie 
se opoffering, die ketting van sonde gaan breek, en wie se bloed die hart van klip sal smelt. Terwyl 
gebrokenheid - in die sin waarin ons dit hier op aarde sien - nie langer 'n deel van ons realiteit in die 
hemel sal wees nie, sal ons die bewys van Christus se gebrokenheid vir ons op 'n daaglikse basis sien. 
Sy hande, Sy voete en Sy sy sal vir altyd die letsels dra van daardie verskriklike dood wat Hy vir ons 
deurgegaan het. Die bewys van ons verlossing sal vir altyd voor ons wees, en ons sal verjeug wees! 

Neem jou gunsteling koeldrank of tee of koffie, maak jou Bybel oop, en laat ons saam verjeug met 
die gebrokenes en verlosdes van God. 
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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
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As die regverdiges om hulp roep,  
hoor die Here hulle en red Hy hulle  

uit al hulle benoudhede.
PSALM 34:18
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Teksverse vir Week 1
NAOMI – VERLIES / EENSAAMHEID

MAANDAG
RUT 1

1 In die tyd van die leiers was daar op ‘n keer 
hongersnood in die land, en ‘n man met sy 
vrou en twee seuns het uit Betlehem in Juda 
weggetrek om ‘n heenkome te soek in die 
gebied van Moab.
2 Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en 
sy twee seuns Maglon en Kiljon.  Hulle was 
afkomstig uit Efrata in Betlehem in Juda.  
Hulle het in Moab aangekom en hulle daar 
gevestig.
3 Toe Naomi se man, Elimelek, sterf, het sy 
en haar twee seuns alleen agtergebly.
4 Die twee seuns het later getrou met die 
Moabitiese meisies Orpa en Rut.  Naomi 
en haar seuns het omtrent tien jaar in Moab 
gebly.
5 Toe haar twee seuns Maglon ek Kiljon ook 
sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar 
seuns en sonder haar man.
6 Toe sy verneem dat die Here vir Sy volk 
uitkoms gebring het deur vir hulle ‘n goeie 
oes te gee, het sy en haar skoondogters 
klaargemaak om van Moab af terug te gaan.
7 Sy en haar skoondogters het saam vertrek 
uit die plek waar hulle gebly het, op pad na 
Juda toe.
8 Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters: 
“Julle moet liewer teruggaan na julle 
ouerhuise toe.  Mag die Here Sy liefde aan 
julle bewys, soos julle aan die oorledenes en 
aan my liefde bewys het.

9 Mag die Here vir julle elkeen weer ‘n goeie 
man en ‘n goeie heenkome gee.”  Toe sy van 
hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil
10 en vir haar gesê: “Nee, ons wil met Ma 
saamgaan na Ma se volk toe.”
11 Maar Naomi het weer vir hulle gesê: 
“Gaan terug, my dogters.  Waarom sou julle 
saam met my wou kom?  Het ek nog enige 
hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat 
julle met hulle sou kon trou?
12 Gaan asseblief maar terug, my dogters, ek 
is te oud om weer te trou; selfs al sou ek sê 
daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag 
by ‘n man slaap, al sou ek nog seuns in die 
wêreld bring,
13 sou julle kon wag tot hulle groot is?  Sou 
julle julle ondertussen daarvan kon weerhou 
om te trou?  Dit is onmoontlik, my dogters.  
Nee, my lot is swaarder as julle s’n; die Here 
het teen my gedraai.
14 Toe het Naomi se skoondogters weer begin 
huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, 
maar Rut het by haar gebly.
15 Toe sê Naomi: “Kyk, jou skoonsuster het 
teruggegaan na haar volk en na haar gode 
toe.  Gaan jy nou ook saam met haar terug.”
16 Maar Rut het geantwoord: “Moet my 
tog nie dwing om van u af weg te gaan en 
om om te draai nie, want waar u gaan, sal 
ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my 
volk; u God is my God;
17 waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek 
begrawe word.  Ek lê ‘n eed af voor die Here, 
net die dood sal ons skei.”
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18 Naomi het besef dat Rut vasbeslote was 
om saam met haar te gaan en sy het opgehou 
om haar te probeer ompraat.
19 Hulle twee is toe saam na Betlehem toe.  
Met hulle aankoms in Betlehem was daar 
groot opgewondenheid in die stad, en die 
vrouens het gesê: “Maar dis mos Naomi!”
20 Hierop het Naomi vir hulle gesê: “Moet 
my asseblief nie meer Naomi noem nie, 
noem my Mara, want die Almagtige het die 
lewe vir my baie bitter gemaak.
21 My lewe was vol toe ek hier weg is, 
maar die Here het my leeg laat terugkom.  
Waarom noem julle my nog Naomi?  Die 
Here het dan teen my gedraai, die Almagtige 
het ‘n ramp oor my gebring.”  So het 
Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar 
Moabitiese skoondogter, was by haar.  Hulle 
het in Betlehem aangekom aan die begin van 
die garsoes.

DINSDAG
PSALM 119:25-32

25 Ek verkeer in doodsgevaar,
     gee my nuwe lewe soos U in U woord 
beloof het.
26 Ek het my lewensloop aan U bekend 
gemaak en U het my gebed verhoor,
     leer my U voorskrifte.
27 Leer my hoe om U bevele uit te voer,
     ek wil van U magtige dade vertel.
28 Ek kwyn weg van kommer,
     skenk my krag soos U in U woord beloof 
het.
29 Hou valsheid ver van my af,
     wees my genadig, leer my U wet.
30 Ek kies die betroubare pad,
     ek lewe volgens U bepalings.
31 Ek hou vas aan U verordeninge, Here,

     moet tog nie dat my lewe ‘n teleurstelling 
word nie.
32 Ek is gretig om U gebooie te gehoorsaam,
     want U verryk my lewe.

WOENSDAG
PSALM 34

1 ‘n Lied van Dawid.  Hy het hom 
kranksinning gehou by Abimelek.  Die het 
hom weggejaag en hy het padgegee.
2 Ek sal die Here altyd weer prys,
   Sy lof sal altyd op my lippe wees.
3 Ek sal die roem van die Here sing;
   die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor 
bly wees.
4 sing saam met my oor die grootheid van die 
Here,
   en laat ons saan Sy Naam prys.
5 Ek het die Here aangeroep en Hy het my 
geantwoord,
   Hy het my gered uit alle doodsgevare.
6 die wat swaar kry, sien op na Hom en straal 
van blydskap,
   hulle word nie teleurgestel in hulle 
verwagting nie.
7 ek is een van die ellendiges wat geroep het.
   Die Here het gehoor, uit al my 
benoudhede het Hy my gered.
8 die Engel van die Here slaan sy laer op 
rondom die wat die Here dien, en red hulle.
9 Kom ondervind en sien self dat die Here 
goed is!
   Dit gaan goed met die mens wat by Hom 
skuil.
10 Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!
     Wie Hom dien, het geen gebrek nie.
11 Selfs leeus ly gebrek en kry honger, 
     maar wie die Here se hulp vra, kom niks 
kort van al die goeie dinge nie.
12 Kom, kinders, luister na my!
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     Ek will julle leer hoe om die Here te dien.
13 As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe 

begeer om die goeie te geniet,
14 moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat 

en sy lippe van leuens.
15 Bly weg van die kwaad af en doen wat 

goed is, soek vrede en jaag dit na!
16 Die Here sorg vir die regverdiges 

     en luister na hulle hulpgeroep.
17 Maar Hy tree op teen die wat kwaad doen

     en vee selfs die herinnering aan hulle van 

die aarde af.
18 As die regverdiges om hulp roep, hoor die 

Here hulle

     en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.
19 Die Here is naby die gebrokenes,

     Hy help die moedeloses
20 Al word die regverdige ook deur hoeveel 

rampe getref,

     Die Here red hom uit almal.
21 Die Here sorg vir die hele liggaam van die 

regverdige:

     Geen been word gebreek nie.
22 Die kwaad wat die goddelose doen, 

     bewerk sy eie ondergang; 

     vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy 

boet.
23 Die Here maak sy dienaars vry.

     Wie by Hom skuil, sal nie as skuldige 

behandel word nie.

DONDERDAG
OPeNBARING 21:1-6

1 Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde 
gesien.  Die eerste hemel en die eerste aarde 
het verdwyn, en die see het nie meer bestaan 
nie.  
2 En ek het die hielige stad, die nuwe 
Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien 
afkom.  Die stad was gereed soos ‘n bruid 
wat vir haar man versier is.  
3 Toe het ek ‘n harde stem van die troon af 
hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou 
by die mense.  Hy sal by hulle bly; hulle sal 
Sy volke wees, en God self sal by hulle wees 
as hulle God.  4 Hy sal al die trane van hulle 
oë afdroog.  Die dood sal daar nie meer 
wees nie.  Ook leed, smart en pyn sal daar 
nie meer wees nie.  Die dinge van vroeër het 
verbygegaan.”  
5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek 
maak alles nuut.”  En daarna sê Hy: “Skryf 
hierdie woorde op, want hulle is betroubaar 
en waar.”  
6 Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur.  
Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en 
die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te 
drinke gee uit die fontein met die water van 
die lewe, verniet.

VRYDAG
PSALM 42

1 Vir die koorleier. ‘n Gedig van die 
Koragiete.
2 Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, 
   so smag ek na U, o God.
3 Ek dors na God, na die lewende God.  
   Wanneer kan ek gaan en voor God 
verskyn?
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4 Dag en nag is ek in trane, want sonder 
ophou sê hulle vir my: 
   “En waar is jou God nou?”
5 As ek my lewe voor my laat verbygaan, 
   dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die 
woonplek van God, 
   voor ‘n skare uit na Sy huis toe geloop het 
met gejuig en lofsang – ‘n skare wat feesvier.
6 Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom 
kerm ek so?  
   Vertou op God!  Ja, ek sal weer vir Hom ‘n 
loflied sing.  Hy is my helper 
7 en my God!  Uit my vertwyfeling roep ek 
na U hier van die Jordaangebied, 
   van die Hermonberg, van die Kleinberg af
8 waar die waters teen mekaar raas en U 
waterstrome bruis.  
   U het golf na golf oor my laat slaan.
9 Tog sal die Here weer op ‘n dag Sy trou laat 
blyk 
   en ek sal selfs in die nag ‘n lied vir Hom 
sing, ‘n gebed tot die God van my lewe.
10 Ek wil vir God sê: “My Rots, waarom het 
U van my vergeet?  
     Waarom moet ek gebuk gaan onder die 
smaad van die vyand?”
11 Dit sny deur my hele wese as my 
teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: 
     “En waar is jou God dan nou?”
12 Waarom is ek so in vertwyfeling en 
waarom kerm ek so?  
     Vertrou op God!  Ja, ek sal weer vir Hom 
‘n loflied sing.  Hy is my helper en my God!



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

18

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Rut 1
Rut 1:20-21

Maandag



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

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

19

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 1

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

20

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Psalms 119:25-32
Psalms 119:28

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.

22

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Psalms 34
Psalms 34:17-18

Woensdag



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

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

23

- 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.

24

LEES:
SOAP:
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Openbaring 21:1-6
Openbaring 21:4 

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.

26

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

Psalms 42
Psalms 42:11

Vrydag



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

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

27

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Wat beteken die naam “Mara” en hoekom wil Naomi so genoem word?

2. Waar kan ons, volgens Psalm 119 krag vind wanneer ons vermoeid is? In die lig hiervan, wat moet 
ons prioriteit wees?

3. Wat beteken dit dat die Here ons hoor? Wat beteken dit vir diegene wat eensaam is?

4. Hoe gee die toekomstige hoop van Openbaring 21:4 vandag vir ons hoop in ons eensaamheid en 
verlies?

5. Watter waarhede oor God se karakter kan vir ons vertroosting bring tydens tye van verlies? 

Oordenkingsvrae



29LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 1

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 Here sal voor jou uit gaan.  
 Hy sal by jou wees.  Hy sal jou nie in 

die steek laat nie, jou nie alleen laat nie.  
Moenie bang wees nie, moenie skrik nie..

DEUTERONOMIUM 31:8



32

Teksverse vir Week 2
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MOSES – VREES EN SWAKHEID

MAANDAG
ekSODUS 3:1-15

1 Moses het die kleinvee van sy skoonpa 
Jetro, ‘n priester van Midian, opgepas.  Hy 
het die kleinvee diep die woestyn in gejaag 
totdat hy by Horeb, die berg van God, 
gekom het.  
2 Toe verskyn die Engel van die Here aan 
hom in ‘n vlam binne-in ‘n doringbos. 
Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos 
aanhou brand, maar nie uitbrand nie.  
3 En Moses sê vir homself: “Ek wil tog ‘n 
bietjie nader gaan om hierdie wonderlike 
verskynsel te bekyk.  Waarom brand die 
doringbos dan nie uit nie?”  
4 Toe die Here sien dat hy nader kom om te 
kyk, roep God na hom uit die doringbos: 
“Moses!  Moses!”  En hy antwoord: “Hier is 
ek.”  
5 Die Here sê toe vir hom: “Moenie nog 
nader kom nie.  Trek uit jou skoene, want 
die plek waarop jy staan, is gewyde grond.”  
6 Verder sê Hy: “Ek is die God van jou 
voorvaders, die God van Abraham, die God 
van Isak, die God van Jakob.”  Toe maak 
Moses sy gesig toe, want hy was bang om na 
God te kyk.  
7 Daarna sê die Here: “Ek het die ellende van 
my volk in Egipte duidelik gesien en hulle 
noodkrete oor die slawedrywers gehoor.  Ek 
het hulle lyding ter harte geneem.  
8 Daarom het Ek afgekom om hulle uit 

die mag van Egipte te bevry en om hulle 
daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en 
uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van 
melk en heuning.  Dit is die land van die 
Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, 
Hewiete en Jebusiete.  
9 Die noodkrete van die Israeliete het my 
bereik, en Ek het ook aanskou hoe Egipte 
hulle verdruk.  
10 Daarom stuur Ek jou na die Farao toe 
sodat jy My volk, die Israeliete, uit Egipte 
kan bevry.”  11 Toe sê Moses vir God: “Wie is 
ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek 
die Israeliete uit Egipte sou bevry?”  
12 God het Moses geantwoord: “Ek sal by jou 
wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal 
dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry 
het, sal julle My by hierdie berg aanbid.”  
13 Daarna sê Moses vir God: “Sê nou maar ek 
kom by die Israeliet en ek sê vir hulle: “Die 
God van julle voorvaders het my na julle 
toe gestuur’, en hulle vra vir my: ‘Wat is Sy 
naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?”  
14 Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.  Jy 
moet dit vir die Israeliete sê: “Ek is” het my 
na julle toe gestuur.’  
15 Verder sê God vir Moses: “Jy moet ook 
nog vir die Israeliete sê: “Die Here die God 
van julle voorvaders, die God van Abraham, 
die God van Isak, die God van Jakob, het my 
na julle toe gestuur.”  Dit is ewig my Naam, 
dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet 
word van geslag tot geslag.”
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DINSDAG
ekSODUS 4:1-17

1 Maar toe sê Moses: “Sê nou die Israeliete 
glo my nie en hulle luister nie na my nie en 
hulle sê die Here het nie aan my verskyn 
nie?”  
2 Toe vra die Here vir hom: “Wat het jy in 
jou hand?”  “’n Kierie,” antwoord Moses.  
3 “Gooi die kierie op die grond!” sê die Here 
vir hom.  Toe hy dit op die grond gooi, word 
dit ‘n slang, en Moses het daarvoor padgegee.  
4 Die Here sê toe vir Moses: “Steek jou hand 
uit en gryp hom aan sy stert.”  Moses steek 
sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit 
weer ‘n kierie in sy hand.  
5 Toe sê die Here: “Op grond hiervan sal 
hulle glo dat die Here die God van hulle 
voorvaders, die God van Abraham, die God 
van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn 
het.  
6 “Steek nou jou hand in die vou van jou 
klere!”  Hy steek toe sy hand in en toe hy dit 
uittrek, was dit melaats, so wit soos sneeu.  
7 Hierna sê die Here: “Steek nou weer jou 
hand in jou klere.”  Hy steek toe weer sy 
hand in en toe hy dit uittrek, was dit gesond.  
8 Toe sê die Here: “As hulle jou na die eerste 
wonderwerk nie geglo het nie en hulle nie 
daaraan gesteur het nie, behoort hulle jou na 
hierdie een wel te glo.  
9 “As hulle jou nà hierdie twee wonderwerke 
nog nie glo nie en nie na jou luister nie, 
moet jy van die Nyl se water vat en op die 
grond uitgooi.  Die water wat jy uit die Nyl 
gevat het, sal dan op die grond bloed word.”  
10 Toe sê Moses vir die Here: “Ag, Here, ek 
kan nie goed praat nie, ek kon nie vroeër 
nie en ek kan ook nie nou, hier waar U met 

my praat nie.  Ek praat swaar, en my tong 
sukkel.”  
11 Daarna sê die Here vir hom: “Wie het aan 
die mens ‘n mond gegee?  Wie maak stom 
of doof of siende of blind?  Is dit nie Ek, die 
Here, nie?  
12 Gaan nou, Ek sal jou help met die praat en 
jou leer wat jy moet sê.”  
13 Maar Moses antwoord: “Asseblief tog, 
Here, stuur liewer iemand anders.”  
14 Toe word die Here kwaad vir Moses en sê:” 
Aäron die Leviet is mos jou broer, en Ek weet 
hy kan sy woord goed doen.  Hy is al op pad 
om jou te ontmoet en hy sal bly wees om jou 
weer te sien.  
15 Praat met hom en sê vir hom wat om te sê.  
Ek sal by jou wees as jy praat en by hom as 
hy praat en Ek sal julle leer wat om te doen.  
16 Wanneer hy namens jou met die volk 
praat, is hy jou segsman en jy die een wat 
hom sy opdragte gee.  
17 Hou nou die kierie waarmee jy die tekens 
moet gaan doen, by jou.”

WOENSDAG
DeUTeRONOMIUM 31:1-8

1 Moses het met die hele Israel gaan praat 
2 en vir hulle gesê: “Ek is nou honderd en 
twintig jaar oud, ek kan nie meer gaan 
oorlog maak nie.  Die Here het vir my gesê: 
“Jy mag nie deur die Jordaan trek nie.”  
3 Die Here julle God sal voor julle uit deur 
die Jordaan trek en Hy sal hierdie nasies voor 
julle uitoei sodat julle hulle gebied in besit sal 
neem. Josua sal julle deurlei, soos die Here 
beloof het.  4 Die Here sal met hierdie nasies 
doen soos Hy gedoen het met die Amoritiese 
konings Sihon en Og en met hulle land toe 
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Hy hulle uitgeroei het.  
5 Die Here sal hierdie nasies in julle mag 
oorgee, en julle moet met hulle alles doen 
wat ek julle beveel het.  
6 Hou moed en wees dapper!  Moenie bang 
wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die 
Here julle God gaan saam met julle.  Hy sal 
julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen 
laat nie.”  
7 Toe het Moses vir Josua geroep en vir hom 
gesê waar die hele Israel dit kon hoor: “Wees 
sterk, wees dapper!  Jy gaan saam met hierdie 
volk in die land in wat die Here met ‘n eed 
aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle 
te gee.  Jy moet hulle dit in besit laat neem.  
8 Die Here sal voor jou uit gaan.  Hy sal by 
jou wees.  Hy sal jou nie in die steek laat nie, 
jou nie alleen laat nie.  Moenie bang wees 
nie, moenie skrik nie.”

DONDERDAG
JeSAJA 40:28-31

28 Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie?
     Die Here is die ewige God, Skepper van 
die hele aarde.
     Hy word nie moeg nie, Hy raak nie 
afgemat nie en Sy insig is ondeurgrondelik.
29 Hy gee die vermoeides krag,
     Hy versterk die wat nie meer kan nie.
30 Selfs jongmanne word moeg en raak 
afgemat, 
     selfs manne in hulle fleur struikel en val,
31 maar die wat op die Here vertrou, kry 
nuwe krag.
     Hulle vlieg met arendsvlerke, 
     hulle hardloop en word nie moeg nie,
     hulle loop en raak nie afgemat nie.

VRYDAG 
JeSAJA 41:9-10

9 jy, vir wie Ek van die uiteindes van die 
aarde af gegryp het, 
   van sy uithoeke af geroep het, vir jou het 
Ek gesê: 
   Jy is my dienaar, Ek het jou uitverkies, Ek 
het jou nie verwerp nie,
10 Moenie bang wees nie, Ek is by jou, 
     moenie bekommerd wees nie, Ek is jou 
God.  
     Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou 
vas, met My eie hand red Ek jou.
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

36

LEES:
SOAP:
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Eksodus 3:1-15
Eksodus 3:11-14

Maandag



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

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

38

LEES:
SOAP:
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Eksodus 4:1-17
Eksodus 4:10-13

Dinsdag



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

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

39LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

40

LEES:
SOAP:
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Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 31:7-8

Woensdag



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

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

41

- 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.

42

LEES:
SOAP:
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Jesaja 40:28-31
Jesaja 40:28-31

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.

44

LEES:
SOAP:
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Jesaja 41:9-10
Jesaja 41:10

Vrydag



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

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

45

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Watter swakhede het Moses gehad wat in sy pad gestaan het om God te gehoorsaam? Watter 
swakhede het jy wat jou weerhou daarvan om God te gehoorsaam?

2. In watter waarheid oor God is Moses veronderstel om sy dapperheid te vind? 

3. In Deuteronomium 31 vertel Moses vir Josua om dapper te wees want “die Here julle God gaan 
saam met julle.” Hoe bewerkstellig hierdie kennis dapperheid? 

4. Hoe word ons krag vernuwe, volgens Jesaja 40? 

5. Vrees weerhou ons daarvan om te doen wat God ons vra om te doen. Dink oor die waarhede in 
Jesaja 41, en skryf neer hoe hierdie waarhede jou help om vrees te oorkom:
 God is met jou - 

 Hy is jou God - 

 Hy sal jou help - 

 Hy sal jou met Sy eie hand red - 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 3
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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



Ons wat hierdie skat in ons het,  
is maar kleipotte wat maklik breek;  

die krag wat alles oortref,  
kom dus van God, nie van ons nie.

2 KORINTIËRS 4:7
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Teksverse vir Week 3
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SARA - ONVRUGBAARHEID 

MAANDAG
GeNeSIS 17:15-19

15 God het ook nog vir Abraham gesê: “Jy 
moet jou vrou nie meer Sarai noem nie.  
Haar naam is nou Sara.
16 Ek sal haar seën en vir jou ‘n seun uit 
haar gee.  Ja, Ek sal haar seën, en nasies en 
konings van volke sal uit haar voortkom.”
17 Toe het Abraham op sy knieë geval en hy 
het gelag en gedink; kan daar vir ‘n man van 
honderd ‘n kind gebore word, of kan Sara 
wat negentig is, ‘n kind in die wêreld bring?
18 En Abraham het vir God gesê: “As Ismael 
maar net in u teenwoordigheid kan bly 
lewe!”
19 Maar God het vir Abraham gesê: “Nee, 
jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun in die wêreld 
bring.  Jy moet hom Isak noem.  Ek sal 
My verbond met hom hou as ‘n blywende 
verbond, en ook met sy nageslag.

GeNeSIS 18:9-15
9 Toe vra hulle hom: “Waar is jou vrou Sara?” 
en hy antwoord: “Hier in die tent.”
10 Toe sê die een: “Ek sal beslis volgende jaar 
hierdie tyd na jou toe terugkom, en dan sal 
jou vrou Sara ‘n seun hê.”  Sara het by die 
tentopening gestaan en afluister, en die een 
wat gepraat het, was aan die buitekant.
11 Abraham en Sara was albei al baie oud, en 
Sara was verby die ouderdom van kinders in 
die wêreld bring,
12 en daarom het sy by haarself gelag en 

gedink; sal ek nog genot kan hê noudat ek 
afgeleef is?  En dit met my man wat oud is?
13 Toe vra die Here vir Abraham: “Hoekom 
lag Sara?  Waarom dink sy: sal ek werklik ‘n 
kind in die wêreld bring noudat ek oud is?
14 Is iets te buitengewoon vir die Here?  
Op die vasgestelde tyd sal Ek terugkom.  
Volgende jaar hierdie tyd sal Sara ‘n seun hê.”
15 Sara het geskrik en toe ‘n leuen vertel.  “Ek 
het nie gelag nie,” het sy gesê.  Maar die Here 
het gesê; “Nee, jy het gelag.”

DINSDAG
PSALM 55

1 VIr die koorleier; met die snarespel.  ‘n 
Gedig van Dawid.
2 Hoor my gebed, o God, moet tog nie 
onverskillig staan teenoor my smeking nie.
3 Luister na my gebed en antwoord my; 
my sorge gee my geen rus nie.  Ek is hewig 
onsteld
4 oor die dreigemente van my vyande en oor 
die druk van slegte mense op my.  

   Hulle wil my met onreg breek; verwoed 
stook hulle vyandskap teen my.
5 My hart krimp inmekaar in my, doodsangs 
oorval my,
6 vrees en skrik oorweldig my, my hele 
liggaam bewe.
7 Ek het gedink; ag, as ek maar vlerke soos ‘n 
duif gehad het, 

   sou ek wegvlieg en ‘n woonplek soek;
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8 ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan 
bly;
9 ek sou haastig probeer wegkom van hierdie 
onstuimige wind, van hierdie storm af.
10 Dryf hulle uitmekaar, Here, maak hulle 
taal onverstaanbaar vir mekaar.  

     Ek sien geweld en oproer in die stad;
11 dag en nag maal hulle rond op sy mure; 
daarbinne is onreg en onheil.
12 Daar heers wanorde in die stad, op sy 
pleine is daar net verdrukking en bedrog.
13 As dit nou my vyand was wat my skaad 
aangedoen het, sou ek dit kon verdra; 

     as dit ‘n teëstander was wat my wou 
verneder, sou ek hom kon probeer vermy.
14 Maar nou is dit jy, ‘n man soos ek, my 
maat en my goeie vriend.
15 Ons was so nou aan mekaar verbonde; 

     opgewonde het ons saam na die huis van 
God toe gegaan.
16 Mag die dood my vyande oorval!  

     Mag hulle onverwags neerdaal na die 
doderyk, want in hulle huise en harte heers 
daar       boosheid.
17 Maar ek roep na God, na die Here wat my 
sal red.
18 In die aand, in die more en in die middag, 
heeldag kla en sug ek, en Hy hoor my roep.
19 Hy sal my lewe red en my die oorwinning 
gee, al is daar so baie teen wie ek moet veg.
20 God, wat van ewigheid af regeer, sal hoor 
en hulle verneder omdat hulle hulle nie 
bekeer nie en Hom nie dien nie.
21 My vyand het skaars ‘n ooreenkoms gesluit 
of hy verbreek sy beloftes van trou.
22 Sy tong is gladder as botter, maar daar is 
oorlog in sy hart; 

     sy woorde is so strelend soos olie, maar 
hulle is swaarde wat reg is om te steek.
23 Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir 
jou sorg.  

     Hy sal die regverdige nie in die steek laat 
nie.
24 Maar daardie mense, o God, U sal hulle in 
die graf in laat neerdaal.  

     Sulke moordenaars en bedrieërs sal in die 
fleur van hulle lewe sterf.  

     Maar ek, op U vertou ek.

WOENSDAG
PSALM 73

1 ‘n Psalm van Asaf.  God is vir Israel baie 
goed, vir diè wat rein van hart is.
2 Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het 
byna koers verloor,
3 want ek het die hooghartige goddeloses met 
afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien.
4 Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk 
en gesond, 
5 hulle het nie sorge soos ander mense nie, 
hulle het nie teëspoed soos ander nie.
6 Daarom hang die trots aan hulle soos ‘n 
halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 
‘nkleed.
7 In die weelde van hulle voorspoed matig 
hulle hulle enigiets aan;
8 smalend stook hulle kwaad, hooghartig 
dreig hulle met geweld.
9 Hulle laster teen die hemel en beledig links 
en regs op die aarde.
10 Tog hang die volk hulle aan en drink gretig 
hulle woorde in.
11 Hulle vra; “Hoe sal God dit uitvind?  Hoe 
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sal die Allerhoogste dit weet?”
12 Dit is hoe die goddelose mense is!  So gaan 
hulle ongehinderd voort om rykdom op te 
hoop!
13 Dat ek die kwaad vermy het en met ‘n eed 
onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie,
14 want elke nuwe dag het vir my teenslae 
gebring en elke nuwe more straf.
15 Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek diè 
verloën wat aan U behoort.
16 Daarom het ek diep nagedink om dit te 
verstaan en was dit vir my bitter moeilik
17 totdat ek in die heiligdom van God 
ingegaan en besef het wat die uiteinde van 
die goddeloses is.
18 U laat hulle op gladde plekke loop, U laat 
hulle ondergaan deur hulle eie geknoei.
19 In ‘n oogwink word hulle iets afgrysliks, 
gaan hulle te gronde, tref ‘n verskriklike 
einde hulle.
20 Net soos ‘n droom wat ophou as ‘n mens 
wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U 
ingryp.
21 Toe ek verbitter was en veronreg gevoel 
het, 
22 was ek dom en sonder insig; soos ‘n 
redelose dier het ek my teenoor U gedra.
23 Tog was ek nog altyd by U, want U vat my 
aan die hand.
24 U lei my met U raad en aan die einde sal 
U my in ere by U opneem.
25 Daar is niks in die hemel of op die aarde 
wat vir my meer beteken as U nie.
26 Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God 
is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.
27 Die wat ver van U af is, gaan verlore, U 
vernietig die wat aan U ontrou is.

28 Maar wat my aangaan, dit is vir my goed 
om naby God te wees.  Ek het die Here my 
God gekies as my toevlug!  Ek sal van al U 
werke bly vertel.

DONDERDAG
PSALMS 119:68 

68 U is goed en U doen goed; leer my U 
voorskrifte.

PSALMS 34:9-12
9 Kom ondervind en sien self dat die Here 
goed is!  

   Dit gaan goed met die mens wat by Hom 
skuil.
10 Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!  
Wie Hom dien, het geen gebrek nie.
11 Selfs die leeus ly gebrek en kry honger, 

     maar wie die Here se hulp vra, kom niks 
kort van al die goeie dinge nie.
12 Kom, kinders, luister na my!

     Ek wil julle leer om die Here te dien.

VRYDAG
2 kORINTIËRS 4:7-11

7 Ons wat hierdie skat in ons het, is maar 
kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles 
oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
8 In alles word ons verdruk, maar ons is nie 
terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, 
maar nie radeloos nie;
9 ons word vervolg, maar nie deur God 
verlaat nie, op die grond neergegooi, maar 
nie vernietig nie.
10 Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam 
in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus 
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sigbaar kan word in ons liggaam.
11 Voortdurend word ons wat lewe, ter wille 
van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook 
in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus 
sigbaar kan word.



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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Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15
Genesis 18:12-14a

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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Psalms 55
Psalms 55:23

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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Psalms 73
Psalms 73:25-26

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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Psalms 119:68; Psalms 34:9-12
Psalms 119:68

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:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

2 Korintiërs 4:7-11
2 Korintiërs 4:7-9

Vrydag



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

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

63

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Hoekom het Sara gelag? 

2. Watter laste sukkel jy om “op die Here te werp”?

3. Wat beteken dit dat God voldoende is? 

4. Wat beteken dit dat God goed is, en hoe word dit toegepas op diegene wat sukkel met onvrugbaarheid? 

5. Hierdie wêreld is baie gebroke. Ons is gebroke. Hoe is dit dat ons hierdie gebrokenheid kan verdra 
sonder om verpletter of verbyster te word, of tot wanhoop gedryf te word? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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



Daarom, soos daar geskrywe staan:  
“Die wat wil roem, moet in die Here roem.”

1 KORINTIËRS 1:31
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 4

PAULUS – MISPLAASTE YWER EN TROTS 

MAANDAG
GALASIËRS 1:11-14

11 Dit moet julle goed besef, broers; die 
evangelie wat ek verkondig, is nie deur ‘n 
mens uitgedink nie.
12 Ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang 
of by ‘n mens geleer nie.  Inteendeel, Jesus 
Christus het dit in ‘n openbaring aan my 
gegee.
13 Julle het immers gehoor van my optrede 
toe ek destyds nog ‘n aanhanger van die 
Joodse leer was.  Ek het die kerk van God tot 
die uiterste vervolg en dit probeer uitroei.
14 En in die Joodse leer het ek onder my 
volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, 
want ek was ‘n fanatieke yweraar vir die 
oorgelewerde leer van my voorvaders.

DINSDAG
GALASIËRS 6:11-16

11 Van hier af skryf ek eiehandig aan julle.  
Kyk net die groot letters!
12 Daardie mense wat so daarop aandring dat 
julle julle ook moet laat besny, wil maar net 
uiterlik ‘n goeie indruk maak sodat hulle nie 
vervolg sou word ter wille van die kruis van 
Christus nie.
13 Al het hulle hulle laat besny, onderhou 
hulle self nie die wet van Moses nie, maar 
hulle wil net hê dat julle julle moet laat 
besny sodat hulle kan roem oor wat met julle 

liggaam gebeur het.
14 Maar wat my betref, mag God verhoed dat 
ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis 
van ons Here Jesus Christus, want deur die 
kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die 
wêreld.
15 Of ‘n mens besny is of nie, is nie van 
belang nie, maar dat jy ‘n nuwe mens is.
16 En almal wat volgens hierdie beginsels leef, 
die ware Israel – mag God aan hulle vrede 
gee en barmhartigheid bewys.

WOENSDAG
1 kORINTIËRS 1:26-31

26 Dink maar net, broers, aan wat julle was 
toe julle geroep is.  Volgens die opvatting 
van mense was daar nie baie geleerdes of baie 
invloedrykes of baie mense van aanien onder 
julle nie.
27 En tog, wat vir die wêreld onsin is, 
het God uitgekies om die geleerdes te 
beskaam; wat vir die wêreld sonder aansien 
of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God 
uitgekies om wat iets is, tot niet te maak.
29 Voor God het geen mens dus iets om op te 
roem nie.
30 Aan God is dit te danke dat julle met 
Christus Jesus verenig is.  Hy het vir ons 
geword die wysheid wat van God kom; die 
vryspraak, die heiliging en die verlossing.
31 Daarom, soos daar geskrywe staan: “Die 
wat wil roem, moet in die Here roem.”
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DONDERDAG

JAkOBUS 4:6-10
6 Maar die genade wat Hy gee, is nog 
groter.  Daarom sê Hy: “God weerstaan 
hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy 
genade.”
7 Onderwerp julle dan aan God.  Staan die 
duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.
8 Nader tot God en Hy sal tot julle nader.  
Was julle hande, sondaars, en reinig julle 
harte, huigelaars.
9 Bekla julle ellende, treur en huil!  Laat julle 
vrolikheid in rou verander en julle blydskap 
in droefheid.
10 Onderwerp julle in nederigheid voor die 
Here en Hy sal julle verhoog.

VRYDAG 

TITUS 2:11-14
11 Die genade van God wat verlossing bring, 
het immers aan alle mense verskyn.
12 Dit voed ons op om die goddelose leefwyse 
en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met 
selfbeheersing, opregheid en godsvrug in die 
teenswoordige wêreld te lewe,
13 terwyl ons uitsien na die gelukkige dag 
wat ons verwag.  Op daardie dag sal die 
heerlikheid van ons grote God en Verlosser, 
Jesus Christus, verskyn.
14 Hy 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.



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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Galasiërs 1:11-14
Galasiërs 1:14

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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Galasiërs 6:11-16
Galasiërs 6:14-15

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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1 Korintiërs 1:26-31
1 Korintiërs 1:30-31

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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Jakobus 4:6-10
Jakobus 4:6

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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Titus 2:11-14
Titus 2:14

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 ywer? Waaroor was Paulus die ywerigste voor sy bekering?

2. Waaroor was Paulus die ywerigste na sy bekering? Waaroor is jy geesdriftig?

3. Wat beteken dit om te roem? Waarin moet ons roem? Hoe doen ons dit?

4. Hoe hanteer God diegene wat trots is? Hoe wys Hy barmhartigheid vir diegene wat nederig is?

5. Oor watter goeie werke moet ons ywerig wees?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 5
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Week 5 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Sendelinge

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Daar is dus nou geen veroordeling  
vir die wat in Christus Jesus is nie.   
Die wet van die Gees wat aan jou  

in Christus Jesus die lewe gee,  
het jou vrygemaak van die wet  

van sonde en dood.
ROMEINE 8:1-2
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Teksverse vir Week 5
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DIE OWERSPELIGE VROU

MAANDAG
JOHANNeS 8:1-11

1 Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan.
2 Die volgende more vroeg was Hy weer in 
die tempel en die hele volk het na Hom toe 
gekom.  Hy het gaan sit en hulle geleer.
3 Die skrifgeleerdes en die Fariseërs bring 
toe ‘n vrou wat op owerspel betrap is, en laat 
haar in die middel van die kring mense staan.
4 Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie 
vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel 
gepleeg het.
5 Moses het ons in die wet beveel om sulke 
vrouens te stenig, maar U, wat sê U?”
6 Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, 
sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom 
kon aankla.  Maar Jesus het gebuk en met sy 
vinger op die grond geskrywe.
7 Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy 
regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een 
van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n 
klip op haar gooi.”
8 Daarna het Hy weer gebuk en op die grond 
geskrywe.
9 Toe hulle hoor wat Hy sê, het hulle een vir 
een begin wegloop, die familiehoofde eerste.  
Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou 
daar in die middel van die kring mense.
10 Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: 
“Mevrou, waar is hulle?  Het nie een van 
hulle die oordeel oor jou voltrek nie?”
11 “Niemand nie, Here,” sê sy.  Toe sê Jesus: 

“Ek doen dit ook nie.  Gaan maar en moet 
van nou af nie meer sonde doen nie.”

DINSDAG
ROMeINe 8:1-11

1 Daar is dus nou geen veroordeling vir die 
wat in Christus Jesus is nie.
2 Die wet van die Gees wat aan jou in 
Christus Jesus die lewe gee, het jou 
vrygemaak van die wet van sonde en dood.
3 Wat die wet nie by magte was om te doen 
nie, omdat dit weens ons sondige natuur 
te swak was, dit het God gedoen.  Hy het 
met die sonde afgereken deur Sy eie Seun 
in dieselfde gestalte as die sondige mens te 
stuur, so het Hy die sonde in die sondige 
bestaan van die mens veroordeel.
4 Nou kan ons aan die eise van die wet 
voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons 
sondige natuur laat beheers nie, maar deur 
die Gees.
5 Die wat hulle deur hulle sondige natuur 
laat beheers, hou hulle besig met die dinge 
van die sondige natuur, maar die wat hulle 
deur die Gees laat beheers, hou hulle besig 
met die dinge van die Gees.
6 Die dinge waarmee die sondige natuur 
van die mens hom besig hou, loop uit op 
die dood, maar die dinge waarmee die Gees 
Hom besig hou, bing lewe en vrede.
7 Die dinge waarmee die sondige natuur 
van die mens hom besig hou, is immers 
vyandskap teen God, die sondige natuur 
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onderwerp hom nie aan die wet van God nie, 
dit kan trouens ook nie.
8 Die wat hulle deur hulle sondige natuur 
laat beheers, kan nie die wil van God doen 
nie.
9 Julle word egter nie deur julle sondige 
natuur beheers nie, maar deur die Gees, want 
die Gees van God woon in julle.  As iemand 
die Gees van Christus nie het nie, behoort hy 
nie aan Christus nie.
10 Omdat Christus in julle is, gee die Gees 
aan julle die lewe op grond van God se 
vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood 
bestem is as gevolg van die sonde.
11 Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus 
uit die dood opgewek is, in julle woon, sal 
Hy deur wie Christus uit die dood opgewek 
is, ook julle sterflike liggame lewend maak 
deur Sy Gees wat in julle woon.

WOENSDAG
PSALM 103

1 Van Dawid.  Ek wil die Here loof, met alles 
wat in my is, wil ek Sy Heilige Naam loof.
2 Ek wil die Here loof en nie een van Sy 
weldade vergeet nie.  
3 Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al 
my siekte genees,
4 wat my red van die graf en my met liefde en 
ontferming kroon,
5 wat my die goeie in oorvloed laat geniet, 
my die jeugdige krag van die arend skenk.
6 Die Here laat geregtigheid en reg geskied 
aan almal wat verdruk word.
7 Aan Moses het Hy Sy wil bekend gemaak, 
aan Israel wat Hy van plan was om te doen.
8 Barmhartig en genadig is die Here, 
lankmoedig en vol liefde.
9 Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en vir 

ewig toornig bly nie.
10 Hy handel met ons nie volgens ons sondes 
nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede 
nie, 11 want so groot as die afstand tussen 
hemel en aarde is, so groot is Sy liefde vir die 
wat Hom dien.
12 So ver as die ooste van die weste af is, so 
ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
13 Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders, 
so ontferm die Here Hom oor die wat Hom 
dien.
14 Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou 
dit in gedagte dat ons stof is,
15 Die mens, sy lewensduur is soos die van 
gras, soos die van ‘n veldblom wat oopgaan;
16 as die woestynwind daaroor waai, is dit 
weg en sy plek vir altyd leeg.
17 Maar onverganklik is die liefde van die 
Hiere vir die wat Hom dien, Sy trou vir 
opeenvolgende geslagte,
18 vir die wat getrou bly aan sy verbond en Sy 
voorskrfite nakom.
19 Die Here het Sy troon in die hemel 
gevestig, Sy heerskappy strek oor alles en 
almal.
20 Loof die Here, magtige engele wat Sy 
opdragte uitvoer, Sy bevele gehoorsaam.
21 Loof die Here, alle hemelwesens wat Hom 
dien en Sy wil doen!
23 Almal wat deur Hom geskep is, loof die 
Here op al die plekke waar Hy heers!  Ek wil 
die Here loof!

DONDERDAG
PSALM 27

1 Van Dawid.  Die Here is my lig en my 
redder, vir wie sou ek bang wees?  
   Die Here is my toevlug, vir wie sou ek 
vrees?
2 As misdadigers op my afstorm om my dood 
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te maak, 
   my teëstanders en my vyande, dan is dit 
juis hulle wat struikel en val.
3 Al sou ‘n leër teen my stelling innneem, sal 
ek nie bang word nie.  
   Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek 
nog steeds vertroue hê.
4 Net een ding het ek van die Here gevra en 
dit sal ek najaag; 
   Dat ek my hele lewe lank in sy huis mag 
woon om Sy goedheid te belewe 
   en daaroor na te dink in Sy tempel.
5 Op die dag van gevaar sal die Here my 
wegsteek in Sy huis, 
   my veilig laat skuil in Sy woonplek, my 
hoop op ‘n rots laat staan;
6 ek sal in Sy woonplek onder trompet 
geklank my offers bring, 
   ek sal ‘n lied sing, ek sal sing tot die eer van 
die Here 
   terwyl ek neerkyk op die vyande rondom 
my.
7 Luister tog na my, Here, as ek roep; wees 
my genadig en verhoor my gebed.
8 Ek onthou wat U gesê het: “Julle moet My 
kom dien!”  Ek is hier om U te dien, Here.
9 Moet U tog nie vir my verberg nie, moet 
my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, 
   want U was nog altyd my hulp.  Moet my 
tog nie verstoot en verlaat nie, 
   want U alleen is die God wat my red.
10 Al sou my vader en my moeder my verlaat, 
die Here sal my onder Sy sorg neem.
11 Leer my U wil, Here, en lei my op ‘n gelyk 
pad sodat my vyande nie hulle sin kry nie.
12 Moet my tog nie oorgee aan die venyn van 
my teëstanders nie, 
     want daar staan vals getuies teenoor my 
en hulle blaas geweld teen my aan.
13 As ek darem nie geglo het dat ek die 
goedheid van die Here sal sien in die land 
van die   lewendes nie….!

14 Vertrou op die Here!  Wees sterk en hou 
goeie moed!  Ja, vertrou op die Here!

VRYDAG
JAkOBUS 4:1-4

1 Waar kom die stryd vandaan, waar kom die 
rusies onder julle vandaan?  Kom dit nie van 
julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-
in julle woed nie?
2 Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil 
dan moord pleeg, julle is jaloers op ‘n ander 
man se goed en kan dit nie in die hande kry 
nie en dan maak julle rusie en baklei julle.  
Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.
3 As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle 
verkeerd bid; julle wil net julle selfsugtige 
begeertes bevredig.
4 Weet julle nie, julle ontroues, dat 
vriendskap met die wêreld vyandskap teen 
God is nie?  Wie ‘n vriend van die wêreld wil 
wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God 
is.
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

88

LEES:
SOAP:
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Johannes 8:1-11
Johannes 8: 10-11

Maandag



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

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

89

- 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.

90

LEES:
SOAP:
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Romeine 8:1-11
Romeine 8:1-2

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.

92

LEES:
SOAP:
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Psalms 103
Psalms 103:11-13

Woensdag



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

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

93

- 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.

94

LEES:
SOAP:
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Psalms 27
Psalms 27:7-8

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.

96

LEES:
SOAP:
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Jakobus 4:1-4
Jakobus 4:4

Vrydag



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

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

97

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Hoekom het God die vrou wat owerspel gepleeg het veroordeel? Wat het Hy haar vertel om te doen? 

2. “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” Wat beteken hierdie vers vir 
ons aangaande ons verlede? 

3. Hoe diep is ons probleem van sonde? Hoeveel het God ons vergewe?

4. Terwyl God deur Jesus vir ons totale vergifnis gebied het, leer Hy ons ook hoe ons moet leef. Hoe 
leer ons Sy weë?

5. Hoe pleeg ons owerspel met die wêreld? Wat beteken dit om getrou aan God te bly? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 6

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 6 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Spandeer tyd hierdie week om God te dank vir hoe Hy in jou lewe 
werk.

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Oor ons oortredings is Hy deurboor, 
Oor ons sondes is Hy verbrysel; 

Die straf wat vir ons vrede moes bring, 
Deur Sy wonde het daar  
vir ons genesing gekom.

JESAJA 53:5
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Teksverse vir Week 6
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JESUS – GEBROKE EN OPGESTAAN

MAANDAG
JeSAJA 53

1 Wie sal ons glo as ons hiervan vertel?  Wie 
sal die mag van die Here hierin kan raaksien?
2 Die Dienaar was soos ‘n loot wat voor die 
Here uitspruit, soos ‘n plant wat wortel skiet 
in droë grond.  Hy het nie skoonheid of prag 
gehad dat ons na Hom sou kyk nie, nie die 
voorkoms dat ons van Hom sou hou nie.
3 Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n 
Man van lyding wat pyn geken het, iemand 
vir wie die mense die gesig wegdraai.  Hy was 
verag, ons het Hom nie gereken nie.
4 Tog het Hy ons lyding op Hom geneem, 
ons siektes het Hy gedra.  Mar ons het Hom 
beskou as een wat gestraf word, wat deur 
God geslaan en gepynig word.
5 Oor ons oortredings is Hy deurboor, oor 
ons sondes is Hy verbrysel; die straf wat vir 
ons vrede moes bring was op Hom, deur Sy 
wonde het daar vir ons genesing gekom.
6 Ons het almal gedwaal soos skape, ons het 
elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het 
ons almal se sonde op Hom laat afkom.
7 Hy is mishandel, maar Hy het geduldig 
gebly, Hy het nie gekla nie.  Soos ‘n lam wat 
na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap 
wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie 
gekla nie.
8 Terwyl Hy gely het en gestraf is, is Hy 
weggeneem, en wie van Sy mense het dit 
ter harte geneem dat Hy afgesny is uit die 
land van die lewendes?  Hy is gestraf oor die 

sonde van my volk.
9 Hy het ‘n graf gekry by goddeloses, Hy 
was by sondaars in Sy dood al het Hy geen 
misdaad gepleeg nie en al was Hy nooit vals 
nie.
10 Dit was die wil van die Here om hom te 
verbrysel, om Hom die pyn te laat ly.  As Hy 
Sy lewe as skuldoffer gee, sal Hy ‘n nageslag 
hê en nog lank lewe, deur Hom sal die wil 
van die Here Sy doel bereik.
11 Na Sy bitter lyding sal Hy weer die lig sien 
en Hy sal die Here ken.  My dienaar, die 
regverdige, sal baie mense regverdig maak; 
Hy sal die straf vir hulle sonde dra.
12 Daarom gee ek Ek Hom ‘n ereplek onder 
die grotes.  Hy sal saam met die magtiges 
die oorwinning vier omdat Hy Hom in die 
dood oorgegee het en as misdadiger beskou 
is, omdat Hy die sondes van baie op hom 
geneem het en vir oortreders gebid het.

DINSDAG
MATTeUS 26:17-29

17 Op die eerste dag van die fees van die 
ongesuurde brood kom die dissipels na Jesus 
toe en vra: “Waar wil U hê moet ons gaan 
regmaak vir U om die paasmaaltyd te eet?”
18 Jesus het geantwoord: “Gaan in die stad na 
so en so toe en sê vir hom; ‘Ons Leermeester 
sê: ‘My tyd is naby.  In jou huis wil Ek saam 
met My dissipels die paasmaaltyd hou.’”
19 Die dissipels het gemaak soos Jesus aan 
hulle opgedra het, en die paasmaaltyd 
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voorberei.
20 Toe dit aand geword het, het Jesus Sy plek 
aan die tafel ingeneem saam met die twaalf.
21 Terwyl hulle eet, sê Hy: “Dit verseker Ek 
julle: Een van julle sal my verraai.”
22 Hulle was baie onthuts en een na die ander 
het Hom begin vra: “Dit is tog nie ek nie, 
Here?”
23 Hy antwoord toe: “Die een wat saam met 
My sy brood in die skottel insteek, dit is hy 
wat My sal verraai.
24 Die Seun van die mens gaan inderdaad 
sterwe soos daar oor Hom geskrywe staan, 
maar wee die man deur wie die Seun van die 
mens verraai word.  Dit sou vir daardie man 
beter gewees het as hy nooit gebore was nie.”
25 Toe sê Judas, sy verraaier: “Is dit miskien 
ek, Rabbi?”  Jesus antwoord: “Dit is soos jy 
sê!”
26 En terwyl hulle eet, het Jesus brood 
geneem en die seën gevra.  Daarna het Hy 
dit gebreek en vir Sy dissipels gegee met die 
woorde: “Neem, eet, dit is My liggaam.”
27 Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die 
dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir 
hulle en sê: “Drink almal daaruit, 
28 want dit is My bloed, die bloed waardeur 
die verbond beseël word en wat vir baie 
vergiet word tot vergewing van sondes.
29 Ek sê vir julle: “Van nou af sal Ek nie weer 
van hierdie wyn drink nie tot op die dag 
wanneer Ek saam met julle die nuwe wyn in 
die Koninkryk van My Vader sal drink.”

WOENSDAG
JOHANNeS 19:16-30

16 Toe het hy Hom op hulle versoek 

oorgelewer om gekruisig te word, en hulle 
het Jesus weggeneem.
17 Jesus het self Sy kruis gedra en uitgegaan 
na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in 
Hebreeus Golgota.
18 Daar het hulle Hom gekruisig en saam 
met Hom twee ander, een aan elke kant, met 
Jesus in die middel.
19 Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en 
dit aan die kruis gesit.  Daar het geskrywe 
gestaan: “Jesus van Nasaret, die Koning van 
die Jode.”
20 Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, 
omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby 
die stad was.  Die opskrif was in Hebreeus, 
Latyn en Grieks.
21 Die priesterhoofde van die Jode het toe vir 
Pilatus gesê: “Moenie skrywe” ‘Die Koning 
van die Jode’ nie, maar skrywe: Hy het gesê: 
Ek is die Koning van die Jode.”
22 Pilatus het vir hulle gesê: “Wat ek geskrywe 
het, het ek geskrywe.”
23 Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, 
het hulle Sy boklere gevat en dit in vier dele 
verdeel, vir elke soldaat ‘n deel.  Hulle het 
ook Sy onderkleed gevat.  Dit was sonder 
naat van bo af in een stuk geweef.
24 Hulle sê toe vir mekaar: “Ons moet dit nie 
skeur nie.  Kom ons loot wie dit moet kry.”  
Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan 
word waar dit sê: “Hulle het My klere onder 
mekaar verdeel, en vir My kleed het hulle 
geloot.”  Dit is wat die soldate gedoen het.
25 By die kruis van Jesus het ook nog Sy 
moeder en Sy moeder se suster en Maria, 
die vrou van Klopas, en Maria Magdalena 
gestaan.
26 Toe Jesus Sy moeder sien en die dissipel vir 
wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê 
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Hy vir haar: “Daar is u seun.”
27 Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou 
moeder.”  Van daardie oomblik af het die 
dissipel haar in sy huis geneem.
28 Hierna het Jesus, met die wete dat alles 
klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan 
word, gesê: “Ek is dors.”
29 Daar het ‘n kan vol suur wyn gestaan.  Die 
soldate het toe ‘n spons vol suur wyn op ‘n 
hisoptakkie gesit en dit teen Sy mond gehou.
30 Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het 
Hy gesê: “Dit is volbring!”  Toe het Hy 
Sy kop vooroor laat sak en die laaste asem 
uitgeblaas.

DONDERDAG
HeBReËRS 12:1-3

1 Terwyl ons dan so ‘n groot skare 
geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke 
las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so 
maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat 
vir ons voorlê, met volharding hardloop, 
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en 
Voleinder van die geloof.  Ter wille van die 
vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, 
het Hy die kruis verduur sonder om vir die 
skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou 
aan die regterkant van die troon van God.
3 Hou Hom voor oë wat so ‘n vyandige 
optrede van die sondaars teen Hom verdra 
het.  Dan sal julle nie geestelik moeg word en 
uitsak nie.

VRYDAG
1 kORINTIËRS 15:1-4

1 Ek herinner julle, broers, aan die evangelie 
wat ek aan julle verkondig het en wat julle 

ontvang het en waarin julle ook gevestig 
staan.
2 Deur die evangelie word julle ook gered as 
julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan 
julle verkondig het.  As julle aan iets anders 
vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.
3 Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer 
het en wat ek ook ontvang het, is dit: 
Christus het vir ons sondes gesterf, volgens 
die Skrifte;
4 Hy is begrawe en op die derde dag 
opgewek, volgens die Skrifte.
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

106

LEES:
SOAP:
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Jesaja 53
Jesaja 53:4-5

Maandag



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

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

107

- 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.

108

LEES:
SOAP:
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Matteus 26:17-29
Matteus 26:26-27

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.

110

LEES:
SOAP:
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Johannes 19:16-30
Johannes 19:28-30

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.

112

LEES:
SOAP:
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Hebreërs 12:1-3
Hebreërs 12:3

Donderdag



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

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

113LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 6

Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

114

LEES:
SOAP:
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1 Korintiërs 15:1-4
1 Korintiërs 15:3,4

Vrydag



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

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

115

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Op watter maniere is Jesus vir ons gebreek?

2. Hoekom het Jesus die sakrament van nagmaal ingestel?

3. Wat het Jesus bedoel toe Hy gesê het, “Dit is volbring”?

4. Hoe help Jesus se lyding en dood ons om nie “vermoeid en beangs” te word nie?

5. Hoekom is die dood en opstanding van Jesus van “eerste belang”? Wat beteken dit vir ons prioriteite?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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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).

Ken hierdie waarhede van God se Woord…
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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!


