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Welkom

Ek is so bly dat jy hier is! Voordat ons met hierdie nuwe sessie begin, wil ek graag die tyd neem en 
vir jou laat weet dat daar vir JOU gebid is! Dit is nie ‘n toeval dat jy deelneem aan hierdie aanlyn 
Bybelstudie nie. 

My gebed vir jou met hierdie nuwe studie is eenvoudig: dat jy nader aan ons Here sal groei terwyl 
jy elke dag in Sy Woord delf! Soos wat jy die dissipline ontwikkel om elke dag tyd in God se Woord 
deur te bring, bid ek dat jy Hom meer en meer sal liefkry terwyl jy tyd spandeer om die Bybel te lees.

Elke dag, voor 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 ‘n verskeidenheid hulpbronne vir jou te verskaf terwyl jy deelneem aan ons 
aanlyn Bybelstudie: 
 - Dawid Studiejoernaal (druk af of koop aanlyn)
 - Leesplan
 - Weeklikse Blog (Maandae, Woensdae & 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 om saam met jou te begin nie, en ons hoop om 
jou by die eindstreep 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! Ek kan nie wag om te sien wat God vir ons wil leer 
tydens hierdie sessie nie!

Reis saam met ons soos ons leer om God heelhartig met ons lewens lief te he!!!
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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
  Lees Soap
WEEK 1 Maandag 1 Samuel 16:1-12; Psalms 78:70-72 Psalms 78:70-72
 Dinsdag 1 Samuel 17:12-15; 32-37 1 Samuel 17:14,15
 Woensdag Esegiël 34:15-31 Esegiël 34:15–16, 31
 Donderdag Jesaja 40:9-11 Jesaja 40:10-11
 Vrydag Psalms100 Psalms 100:3
 Reaksie Dag

WEEK 2 Maandag 2 Samuel 5:1-5, 9-12 2 Samuel 5:10
 Dinsdag 2 Samuel 7:8, 9, 16 2 Samuel 7:16
 Woensdag  Johannes 18:33-37 Johannes 18:36
 Donderdag Jesaja 9:5-6 Jesaja 9:6
 Vrydag Romeine 8:17;  Efesiërs 2:19 Efesiërs 2:19
 Reaksie Dag

WEEK 3 Maandag 1 Samuel 21:10-13 1 Samuel 21:12-13
 Dinsdag 2 Samuel 12:1-17 2 Samuel 12:16-17
 Woensdag Johannes 1:1-4, 14 Johannes 1:14
 Donderdag Hebreërs 2:14-18 Hebreërs 2:17-18
 Vrydag Johannes 15:5; 2 Korintiërs 12:9 2 Korintiërs 12:9
 Reaksie Dag

WEEK 4 Maandag 1 Samuel 18:6-16 1 Samuel 18:14
 Dinsdag Psalms 144: 1-4 Psalms 144:1
 Woensdag Openbaring 19:11-16 Openbaring 19:11
 Donderdag Psalm 24 Psalm 24: 8
 Vrydag Efesiërs 6:10-18 Efesiërs 6:10-13
 Reaksie Dag

WEEK 5 Maandag 1 Samuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18 1 Samuel 20:42
 Dinsdag 2 Samuel 1:1-27 2 Samuel 1:26
 Woensdag Johannes 15:13-17 Johannes 15:15
 Donderdag Spreuke 17:17; 18:24 Spreuke 17:17
 Vrydag Efesiërs 4:29-32 Efesiërs 4:32
 Reaksie Dag

WEEK 6 Maandag 2 Samuel 11:1–27 2 Samuel 11:27
 Dinsdag 2 Samuel 12:1–15 2 Samuel 12:13-15
 Woensdag 1 Timoteus 1:12-16 1 Timoteus 1:15
 Donderdag Genesis 8:21; 1 Johannes 1:8-9 1 Johannes 1:8-9
 Vrydag Handelinge 3:19 Handelinge 3:19
 Reaksie Dag

WEEK 7 Maandag Handelinge 13:22 Handelinge 13:22
 Dinsdag 1 Samuel 13: 8-15 1 Samuel 13:14
 Woensdag Matteus 17:1-7 Matteus 17:5
 Donderdag Matteus 10:29-31 Matteus 10:29-31
 Vrydag 1 Petrus 2:9-10 1 Petrus 2:9
 Reaksie Dag

WEEK 8 Maandag 1 Samuel 17:33-47 1 Samuel 17:45
 Dinsdag Psalms 27 Psalms 27:1
 Woensdag 2 Tessalonisense 3:1-5 2 Tessalonisense 3:3-5
 Donderdag Jeremia 17:7-8 Jeremia 17:7-8
 Vrydag Hebreërs 10:19-25 Hebreërs 10:21-23
 Reaksie Dag 
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Doelwit

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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Dawid Inleiding

Van al die mense in die Bybel, vind ek Dawid die mees fassinerende. God het genadiglik vir ons 
baie inligting oor hom gegee, wat ons die geleentheid bied om te leer van sy jeugjare, sy familie, sy 
oorwinnings en sy swakhede. Ons sien dat hy sy familie dien as ‘n skaapwagter, dat hy die slagveld met 
dapperheid betree, en met wysheid heers oor Israel. Maar ons sien ook sy sondige kant. Van owerspel, 
tot bedrog, tot moord... Dawid maak ‘n paar baie slegte besluite. Selfs in hierdie gebeure sien ons die 
geregtigheid en genade van God. 

Dawid se lewe is gesaai met intrige, drama, verwoesting en vernuwing. Maak nie saak wie jy is nie, jy 
kan assosieer met sommige, indien nie baie van Dawid se lewe nie.

Maar wanneer ons historiese verhale bestudeer, moet ons altyd verby die persoon kyk na die God 
wie se hand in en oor hierdie verhaal is. Ons moet onsself altyd vra “Wat leer ek van God hierin?” 
en “Hoe moet hierdie kennis my beïnvloed?” 

Dawid word gesien as ‘n man na God se hart, al was hy ‘n sondaar. Sy geloof was eg en sy lojaliteit aan 
sy Here was werklik... maar gebrekkig. Tog moet ons verby Dawid kyk na die God wat mag gee en dit 
wegneem. Kyk of jy God se getrouheid, Sy goedheid, Sy geduld, Sy geregtigheid, Sy barmhartigheid 
en Sy genade kan sien in Dawid se lewe. Want die God van Dawid is ook ons God. 

Dawid, ‘n Tipe van Christus

Reg deur die Ou Testament sien ons wat teoloë noem, “‘n tipe van Christus”. Dit was God se bedoeling 
dat sekere mense, gebeure, en selfs voorwerpe in die Ou Testament na Jesus en Sy werk namens Sy 
mense, sal wys. By voorbeeld, die manna wat God voorsien het vir die mense van Israel was ‘n “tipe”, 
wat wys na Jesus wat die ware brood uit die hemel is wat siele versadig (Johannes 6:32). Ander tipes 
sluit die tempel, Boas, Jona en die ontsondiging met hisop in, net om ‘n paar te noem. 

Dawid word beskou as ‘n tipe van Christus, wat beteken dat sy lewe dié van Jesus voorafskadu.  In 
Matteus word daar ‘n paar kere na Jesus verwys as “die Seun van Dawid.” Dawid was God se gesalfde 
en onherkende koning, net soos Jesus God se gesalfde en tog onherkende Koning was toe Hy op die 
aarde gewandel het. Dawid en Jesus is albei gebore in Betlehem, en albei is verwerp deur hulle eie 
mense. Dawid was ‘n herder, en Jesus noem homself die Goeie Herder.  Die vergelykings tussen Dawid 
en Jesus is omvangryk. As jy geinteresseerd is om al die maniere te sien wat Dawid ‘n tipe van Christus 
is, beveel ek Jonathan Edwards se artikel oor die onderwerp aan: http://feedingonchrist.com/jonathan-
edwards-on-david-as-a-type-of-christ/

In die lig hiervan, het ons die struktuur van hierdie studie ‘n bietjie anders opgestel. Maandae en 
Dinsdae sal ons Dawid se lewe ondersoek. Woensdae en Donderdae sal ons kyk na Jesus, en Vrydae sal 
ons onsself ondersoek. 
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Die lewe wat God vir Dawid gekies het, was waarlik ‘n lewe van avontuur, wat gewortel was in geloof. 
Ons is geseënd om so baie van hom te leer in God se Woord. Vir diegene wat in Christus is, het ons 
ook die potensiaal om onwrikbare lojaliteit en geloof in ons God te hê, want ons het die Gees van God 
in ons. Deur die krag van God kan ons ook vrouens na God se hart word. 

Kyk na Jesus,

Jen
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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



Erken dat die Here God is: 

Hy het ons gemaak en ons is 

Syne, ons is sy volk, 

sy eie kudde.

Psalms 100:3
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Teksverse vir Week 1
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DAWID DIE HERDER SEUN

MAANDAG 1 SAMUEL 16:1-12
1Die Here het vir Samuel gesê: “Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat Ek hom as koning 
oor Israel verwerp het? Maak ‘n horing vol olie en gaan na Betlehem toe! Ek stuur jou na Isai 
toe, want onder sy seuns sien Ek vir My ‘n koning.” 2 Samuel vra toe: “Hoe kan ek gaan? As 
Saul dit hoor, sal hy my doodmaak.” En die Here sê vir hom: “Neem ‘n vers saam en sê: ‘Ek 
het gekom om vir die Here ‘n offer te bring.’ 3 Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou 
meedeel wat jy moet doen. Salf vir My dié een wat Ek jou sal beveel.” 4 Samuel het gedoen 
wat die Here gesê het. By sy aankoms in Betlehem het die leiers van die stad hom ontsteld 
tegemoet gekom en gesê: “Kom u in vrede?” 5 En hy het gesê: “Ja. Ek het gekom om vir die 
Here ‘n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe.” Hyself het vir Isai 
en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. 6 Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab 
gesien en gedink: die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. 7 Maar Hy sê vir Samuel: 
“Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. 
Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die 
Here na die innerlike.” 8 Toe roep Isai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy 
dink: die Here het ook hierdie een nie gekies nie. 9 Daarna het Isai vir Samma laat verbygaan, 
maar Samuel het gedink: die Here het ook hierdie een nie gekies nie. 10 Nadat Isai sewe van sy 
seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isai: “Die Here het nie een van hulle gekies 
nie.” 11 Daarop het Samuel vir Isai gevra: “Is dit al jou seuns dié?” En hy het geantwoord: “Die 
jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op.” Toe sê Samuel vir Isai: “Laat haal hom, want 
ons eet nie voordat hy hier is nie.” 12 Isai het hom laat haal. Hy het ‘n rooi gelaatskleur gehad, 
mooi oë en ‘n goeie voorkoms.

Toe sê die Here: “Staan op, salf hom, want dis hý.”

 PSALMS 78:70-72
70 Hy het Dawid as sy dienaar gekies
en hom van die skaapkrale af weggeneem.
71 Agter die lammerooie het Hy hom weggehaal
om sy volk Jakob, sy eiendom Israel, te versorg.
72 Dawid het die volk met toewyding versorg
en hulle met oorleg gelei.
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DINSDAG 1 SAMUEL 17:12-15, 32-37 
12 Dawid was die seun van ‘n Efratiet, iemand uit Betlehem in Juda met die naam Isai. Hy het 
ag seuns gehad. In die tyd van Saul was hierdie man al oud en afgeleef. 13 Die drie oudste seuns 
van Isai het Saul na die oorlog toe gevolg. Die name van die drie seuns wat gaan veg het, was 
Eliab die oudste, Abinadab die tweede, en Samma die derde. 14 Dawid was die jongste. Die drie 
oudstes het pal met Saul saamgegaan, 15 maar Dawid het om die beurt na Saul toe gegaan en 
dan weer sy pa se kleinvee in Betlehem gaan oppas.
32 “‘n Mens moenie oor hóm moedeloos word nie,” sê Dawid toe vir Saul. “Ek sal gaan en teen 
hierdie Filistyn veg.” 33 Maar Saul sê vir Dawid: “Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, 
want jy is jonk en hy ‘n vegter van kindsbeen af.” 34 Toe sê Dawid vir Saul: “As ek die kleinvee 
vir my pa oppas, en daar kom ‘n leeu of ‘n beer en dra ‘n lam weg uit die kudde, 35 gaan ek agter 
hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek; as hy op my afstorm, gryp ek hom aan 
sy baard en slaan hom dood. 36 Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, 
hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer.”  
37 Verder het Dawid gesê: “Die Here, wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die 
kloue van die beer, Hý sal my red uit die mag van hierdie Filistyn.” Toe sê Saul vir Dawid: 
“Gaan, en mag die Here by jou wees.”

WOENSDAG - GOD DIE BETER HERDER ESEGIËL 34:15-31 
15 Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou,” sê die Here my 
God. 16 “Ek sal dié soek wat weggeraak het, dié terugbring wat weggedwaal het, die wonde 
versorg van dié wat seergekry het, die swakkes help. Maar Ek sal dié wat vet en sterk geword 
het, uitroei. Ek sal ‘n herder wees wat reg laat geskied. 17 “En wat julle betref, my kleinvee,” sê 
die Here my God, “Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap en tussen skape en bokke.  
18 Party van julle het die beste gras afgewei en boonop wat oorgebly het, vertrap. Julle het skoon 
water gedrink en wat oorgebly het, vuil gemaak. 19 My ander skape moes die gras vreet wat deur 
julle vertrap is en die water drink wat deur julle vuil gemaak is. 20 “Daarom,” so sê die Here my 
God, “gaan Ek nou regverdig oordeel tussen die vet skape en die maeres. 21 Julle het die swakkes 
met julle lywe en skouers weggestoot en hulle met julle horings gestamp totdat julle hulle 
weggedryf het. 22 Maar Ek gaan my kleinvee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as buit nie. 
Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. 23 Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en 
hy sal vir hulle sorg: my dienaar Dawid. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle ‘n herder wees.  
24 Ek, die Here, sal hulle God wees, en my dienaar Dawid sal oor hulle regeer. Ek, die Here, het 
dit gesê. 25 Ek sal met hulle ‘n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. Ek sal die roofdiere 
uitroei uit die land sodat my kleinvee veilig kan wees in die weiveld en in die bosse kan slaap.  
26 Ek maak hulle en alles rondom my heuwel voorspoedig; Ek laat die reëns val op die regte tyd, 
reëns wat voorspoed sal bring. 27 Die bome sal hulle vrugte lewer en die grond sy opbrengs, en 
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my volk sal veilig wees in hulle land. Wanneer Ek die juk wat op hulle gedruk het, stukkend 
breek en hulle red uit die mag van dié wat slawe wou maak van hulle, sal hulle besef dat Ek 
die Here is. 28 Hulle sal nie weer die buit van ander nasies word nie en nie meer deur roofdiere 
opgevreet word nie. Hulle sal veilig woon en vir niemand hoef bang te wees nie. 29 Ek gee hulle 
‘n land wat beroemd sal word vir sy vrugbaarheid; hulle sal nie weer deur hongersnood geteister 
word nie en hulle sal nie weer deur ander nasies verneder word nie. 30 Hulle sal besef dat Ek, die 
Here hulle God, by hulle is en dat hulle my volk Israel is,” sê die Here my God. 31 “Julle is my 
kleinvee, julle is die volk vir wie Ek sorg, en Ek is julle God,” sê die Here my God.

DONDERDAG JESAJA 40:9-11 
9 Klim op ‘n hoë berg en roep hard, Sion,
jy wat die goeie tyding moet bring;
roep hard, Jerusalem,
jy wat die goeie tyding moet bring,
moenie bang wees nie.
Sê vir die stede van Juda:
“Julle God is hier!”
10 Die Here God kom,
Hy is die Magtige, Hy regeer.
Hy bring die volk saam wat Hy Syne gemaak het,
dié wat aan Hom behoort, is by Hom.
11 Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde:
die lammers maak Hy bymekaar in sy arms
en Hy dra hulle teen sy bors,
Hy sorg vir die lammerooie.
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VRYDAG PSALMS 100
1 ‘n Dankpsalm.
Juig tot eer van die Here, almal op aarde!
2 Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3 Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
4 Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
5 want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

18

Lees:
Soap:
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1 Samuel 16:1-12; Psalms 78:70-72
Psalms 78:70-72

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! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

20

Lees:
Soap:
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1 Samuel 17:12-15; 32-37
1 Samuel 17:14,15

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.

22

Lees:
Soap:
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Esegiël 34:15-31
Esegiël 34:15–16, 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.

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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Jesaja 40:9-11
Jesaja 40:10-11

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.

26

Lees:
Soap:
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Psalms100
Psalms 100:3

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! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 1

Vrydag
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1. Hoe het God voor jou uitgegaan en jou voorberei om ‘n “Dawid” te wees vir die mense in jou lewe?

2. God gee meer om vir die gesteldheid van ons harte as wat Hy omgee oor hoe ons van buite lyk. 
Dawid was die jongste, en tog het God hom bo sy ouer, groter broers gekies. Hoe bemoedig hierdie 
waarheid jou hart vandag?

3. Dink aan God as jou Herder. Noem een area van jou lewe waar jy Hom moet toelaat om jou te lei?

4. Noem een wyse wat God jou deur moeilike tye gedra het, en jou sagkens daardeur gelei het. Neem 
‘n oomblik en dank Hom vir Sy teer, liefdevolle sorg!

5. Lees Psalm 100:3. Hoe bring dit vertroosting tot jou hart?

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



Hy het al hoe sterker geword 

en die Here die Almagtige 

was by hom.

2 Samuel 5:10
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Teksverse vir Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 2

DAWID DIE KONING

MAANDAG 2 SAMUEL 5:1-5, 9-12 
1 Hierna het al die Israelitiese stamme na Dawid toe in Hebron gegaan en gesê: “Ons is tog 
almal u eie mense! 2 In die tyd toe Saul koning was, was u tog maar die een wat Israel in die 
oorlog aangevoer het. Die Here het vir u gesê:

“Jy moet vir my volk Israel ‘n herder wees;
ja, jy moet heerser oor Israel wees!”
3 So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. Toe het koning Dawid in 
Hebron in teenwoordigheid van die Here ‘n verdrag met hulle gesluit. Op hulle beurt het hulle 
vir Dawid daar tot koning oor Israel gesalf. 4 Dawid was dertig toe hy koning geword het, en 
hy het veertig jaar geregeer. 5 In Hebron was hy sewe en ‘n half jaar koning oor Juda, en in 
Jerusalem drie en dertig jaar oor die hele Israel en Juda.
9 Dawid het in die vesting gaan woon en dit Dawidstad genoem. Sy bouwerke het gestrek 
van die terras af in die rigting van die paleis. 10 Hy het al hoe sterker geword en die Here die 
Almagtige was by hom. 11 Koning Hiram van Tirus het ‘n afvaardiging na hom toe gestuur en 
ook sederhout en skrynwerkers en messelaars. Hulle het vir Dawid ‘n paleis gebou. 12 Dawid 
het toe besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het en dat die Here Dawid se 
koningskap in hoë aansien gebring het ter wille van die volk Israel.

DINSDAG 2 SAMUEL 7:8, 9, 16 (ESV)
8 “Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: So sê die Here die Almagtige: Ek het jou uit die 
weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. 9 Oral waar jy gegaan het, 
was Ek by jou; al jou vyande het Ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos 
die grotes op die aarde.
16 Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan; jou troon sal altyd voortbestaan.”

WOENSDAG – JESUS DIE BETER KONING JOHANNES 18:33-37 
33 Pilatus het toe weer in sy ampswoning ingegaan en Jesus geroep en vir Hom gevra: “Is jý die 
koning van die Jode?” 34Jesus het hom toe gevra: “Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van 
My gesê?” 35“Ek is mos nie ‘n Jood nie!” antwoord Pilatus. “Dit is jou volk en jou priesterhoofde 
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wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?” 36“My koninkryk is nie van hierdie wêreld 
nie,” antwoord Jesus. “As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het 
sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier 
nie.” 37“Dan is jy tog wel ‘n koning?” vra Pilatus. “Dit is soos u sê: Ek is ‘n koning,” antwoord 
Jesus. “Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na 
die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.”

DONDERDAG JESAJA 9:5-6
5 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.
6 Sy 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.

VRYDAG ROMEINE 8:17 
17 En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam 
met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.

 EFESIËRS 2:19 (ESV)
19 Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die 
gelowiges en lede van die huisgesin van God.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

34

Lees:
Soap:
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2 Samuel 5:1-5, 9-12
2 Samuel 5:10

Maandag



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

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

35

- 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.

36

Lees:
Soap:
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2 Samuel 7:8, 9, 16
2 Samuel 7:16

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.

38

Lees:
Soap:
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Johannes 18:33-37
Johannes 18:36

Woensdag



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

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

39

- 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.

40

Lees:
Soap:
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Jesaja 9:5-6
Jesaja 9:6

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.

42

Lees:
Soap:
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Romeine 8:17;  Efesiërs 2:19
Efesiërs 2:19

Vrydag



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

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

43

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Selfs al is die koninkryk aan Dawid belowe toe Samuel hom gesalf het, moes Dawid baie jare wag 
voordat hy die belofte oor sy lewe tot vervulling sien kom het. Het God jou in ‘n wagperiode geplaas?  
Wat dink jy leer Hy vir jou in hierdie tyd? 

2. Hoekom dink jy het Dawid soveel guns by die Here gevind?

3. Omdat Jesus se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, is dít wat Hy liefhet en waarde aan heg 
verskillend van wat die wêreld liefhet en waarde aan heg. Hoekom is dit belangrik om hierdie waarheid 
te onthou?

4. Geregtigheid en vrede kom wanneer Jesus heers op Dawid se troon. Hoe help hierdie perspektief jou 
om ongeregtighede en konflik in jou lewe te hanteer? 

5. Hoe verander die wete dat jy een van God se huisgesin is, jou siening van jouself? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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



Sy antwoord was: “My genade 

is vir jou genoeg. My krag kom 

juis tot volle werking wanneer 

jy swak is.” Daarom sal ek baie 

liewer oor my swakhede roem, 

sodat die krag van Christus my 

beskutting kan wees.

2 Korintiërs 12:9 
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Teksverse vir Week 3
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DAWID DIE MAN

MAANDAG  1 SAMUEL 21:10-13
10 Hierná het Dawid klaargemaak en dieselfde dag nog van Saul af weggevlug na koning Akis 
van Gat toe. 11 Akis se amptenare het vir hom gesê: “Is dit nie Dawid, die koning van die land 
nie? Sing hulle nie vir hom in koordanse nie: “Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 
tienduisende!”
12 Toe Dawid besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gat. 13Daarom 
het Dawid hom voor die Filistyne waansinnig gehou, en terwyl hy by hulle was, het hy hom 
soos ‘n mal mens gedra. Hy het teen die deure van die poort gekrap en sy spoeg in sy baard 
laat afloop.

DINSDAG 2 SAMUEL 12:1-17 
1 Daarna het die Here vir Natan na Dawid toe gestuur. Natan het by hom gekom en gesê: 
“Daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. 2 Die ryke het groot 
troppe kleinvee en beeste gehad. 3 Behalwe een ou ooilammetjie het die arm man niks besit 
nie. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders grootgeword. Sy het van sy 
krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos ‘n eie 
dogter. 4 Daar het ‘n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van 
sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arm 
man en slag haar vir sy gas.”
5-6 Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Natan gesê: “So seker as die Here leef, 
‘n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet 
viervoudig vir die ooilam vergoed.”
7 “Jy is die man!” sê Natan toe vir Dawid. “So sê die Here die God van Israel: Ek het jou tot 
koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. 8 Ek het aan jou die koningskap van 
Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou 
gegee. En as dit nog te min was, sou Ek enigiets daar wou bygee. 9 Waarom het jy nou die 
woord van die Here geminag deur so ‘n verkeerde ding te doen? Jy het Urija die Hetiet met die 
swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van 
die Ammoniete.
10 “Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het My geminag 
toe jy Urija die Hetiet se vrou vir jou gevat het.
11 “So sê die Here: Van nou af gaan Ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens 
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voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, 12 want 
jy het ‘n ding in die geheim gedoen, maar Ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen.”
13 Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.”

En Natan sê vir hom: “Die Here het jou sonde vergewe: jy sal nie nou sterwe nie. 14 Maar 
omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal 
hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe.”
15 Natan het huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Urija se vrou vir Dawid in die wêreld 
gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. 16 Dawid het tot God gebid vir die kind. 
Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, hom terug te trek en op die grond te lê. 
17 Die hoofde van sy huishouding het hom probeer oorreed om van die grond af op te staan, 
maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie.

WOENSDAG - JESUS DIE BETER MAN JOHANNES 1:1-4, 14 
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  
2 Hy was reeds in die begin by God. 3 Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele 
ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4 In Hom was daar lewe, en dié lewe 
was die lig vir die mense.
14 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.

DONDERDAG   HEBREËRS 2:14-18
14 Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens 
geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die 
duiwel, te vernietig 15 en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny 
was, te bevry. 16 Dit is duidelik dat dit vir Hom nie om die engele gaan nie, maar om die 
nageslag van Abraham. 17 Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n 
barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. 
18Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

VRYDAG  JOHANNES 15:5
5 “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want 
sonder My kan julle niks doen nie.

 2 KORINTIËRS 12:9 
9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer 
jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my 
beskutting kan wees.



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 Samuel 21:10-13
1 Samuel 21:12-13

Maandag



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

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

51

- 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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2 Samuel 12:1-17
2 Samuel 12:16-17

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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Johannes 1:1-4, 14
Johannes 1:14

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.

56

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 3

Hebreërs 2:14-18
Hebreërs 2:17-18

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.

58

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 3

Johannes 15:5; 2 Korintiërs 12:9
2 Korintiërs 12:9

Vrydag



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

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

59

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 3

Vrydag
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1. Hoe het Dawid gereageer toe Natan hom met sy sonde gekonfronteer het? (2 Samuel 12:1-17). Hoe 
sou jy gereageer het? 

2. Hoekom dink jy het God Dawid se sonde van owerspel met Batseba vergewe, maar Hy het nie die 
gevolge van sy aksies weggeneem nie?  

3. Hoekom is dit belangrik om te verstaan dat Jesus onder ons kom woon het (Johannes 1:14)? 

4. Hoe help die wete dat Jesus gewilliglik na ons toe gekom het en hartseer, versoekinge en uiteindelik, 
om ons ontwil, ongelooflike lyding ervaar het, ons om na Hom toe te kom wanneer ons gebroke is of 
verlei word?

5. Gee een voorbeeld van hoe God se krag in jou swakheid gedemonstreer is. Wat was die impak op 
die mense om jou? 

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



Verder nog dit: Soek julle krag in 

die Here en in sy groot mag

Efesiërs 6:10
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

DAWID DIE VEGTER

MAANDAG 1 SAMUEL 18:6-16 
6 Toe Dawid teruggekom het nadat hy die Filistyn verslaan het en Saul-hulle op pad was huis 
toe, het die vroue van al die dorpe van Israel uitgegaan om te sing, en die danseresse het koning 
Saul tegemoet gegaan met tamboeryne en driesnarige musiekinstrumente en met gejubel. 7 Die 
vroue het gedans en gesing:

“Saul het sy duisende verslaan,
maar Dawid sy tienduisende!”
8 Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie en hy het gesê: “Aan Dawid het hulle 
tienduisende gegee en aan my duisende. Die koningskap sal ook nog syne word!”
9 Van toe af het Saul vir Dawid gewantrou.
10 Die volgende dag het ‘n boosaardige gees wat deur God gestuur is, vir Saul beetgepak, sodat 
hy in sy huis te kere gegaan het soos ‘n waansinnige. Soos gewoonlik het Dawid op die lier 
gespeel. In die hand van Saul was daar ‘n spies. 11 Toe lig Saul die spies op en dink: ek gaan vir 
Dawid teen die muur vaspen.

Maar Dawid het weggekoes, selfs twee maal. 12 Saul het bang geword vir Dawid omdat die 
Here by hom was, maar die Here het vir Saul verlaat. 13 Saul het daarna nie meer vir Dawid 
by hom laat bly nie en hom aangestel as hoof van ‘n leërafdeling. Hy het in die oorlog as 
aanvoerder van die manskappe opgetree 14 en in alles sukses behaal omdat die Here by hom 
was. 15 Saul het opgemerk dat Dawid baie suksesvol was, en Saul was bang vir hom. 16 Maar 
die hele Israel en Juda was lief vir Dawid, en hy het in die oorlog as hulle aanvoerder opgetree.

DINSDAG PSALMS 144:1-4 
1 Van Dawid.
Geloof sy die Here, Hy is my rots.
Hy leer my hande om oorlog te maak,
my vingers om te veg.
2 U is my krag en my skuilplek,
my veilige vesting en my redder,
my beskermer by wie ek skuil,
wat my volk aan my onderdanig maak.
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3 Here, wat is ‘n mens dat U hom sou wil ken,
‘n mensekind dat U aan hom sou dink?
4 ‘n Mens, hoe verganklik is hy tog:
sy dae gaan soos ‘n skaduwee verby.

WOENSDAG - JESUS DIE BETER VEGTER OPENBARING 19:11-16 
11 Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was ‘n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die 
Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog. 12 Sy oë het soos vuur 
gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was ‘n Naam op Hom geskrywe wat 
niemand anders ken nie, net Hy self. 13 Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, 
en sy Naam is: “Die Woord van God.”
14 Die leërs in die hemel het op wit perde agter Hom aan gery. Hulle het fyn, helder wit klere 
aangehad. 15 Uit sy mond het daar ‘n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en Hy 
sal hulle met ‘n ystersepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die 
toorn en die oordeel van God, die Almagtige. 16 Op sy klere, by sy heupe, was daar ‘n Naam 
geskrywe: “Die Koning van die konings en die Here van die heersers.”

DONDERDAG PSALMS 24 
1 ‘n Psalm van Dawid.
Die aarde en alles wat daarop is,
die wêreld en dié wat daar woon,
alles behoort aan die Here,
2 want Hy het die fondamente daarvan in die see gelê
en dit stewig gevestig in die waters.
3 Wie mag die berg van die Here opgaan
en wie mag in sy heiligdom gaan staan?
4 Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is,
wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.
5 So iemand sal van die Here seën ontvang,
en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied.
6 Die mense wat na sy wil vra en Hom dien,
is die geslag van Jakob. Sela
7 Verbly julle, poorte,
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wees bly, eeue-oue deure,
want die magtige Koning wil ingaan!
8 Wie is hierdie magtige Koning?
Die Here, sterk en geweldig,
die Here, oorwinnaar in elke stryd.
9 Verbly julle, poorte,
wees bly, eeue-oue deure,
want die magtige Koning wil ingaan!
10 Wie is Hy, hierdie magtige Koning?
Die Here, die Almagtige,
Hy is die magtige Koning. Sela

VRYDAG EFESIËRS 6:10-18
10 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. 11 Trek die volle wapenrusting 
aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die 
duiwel. 12 Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees 
wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. 13 Trek daarom die volle 
wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, 
nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
14 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur 
God as borsharnas, 15 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan 
die voete. 16 Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die 
brandpyle van die Bose kan afweer. 17 Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, 
dit is die woord van God. 18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die 
Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

68

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

1 Samuel 18:6-16
1 Samuel 18:14

Maandag



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

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

69

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 4

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

70

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

Psalms 144: 1-4
Psalms 144:1

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.

72

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

Openbaring 19:11-16
Openbaring 19:11

Woensdag



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

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

73

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 4

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

74

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

Psalm 24
Psalm 24: 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.

76

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 4

Efesiërs 6:10-18
Efesiërs 6:10-13

Vrydag



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

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

77

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 4

Vrydag
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1. In 1 Samuel 18:14 sê dit dat die Here met Dawid was. Wat was dit omtrent Dawid wat God behaag 
het? 

2. Wie lei ons op vir die gevegte wat ons sal hê? (Psalm 144:1-2) Watter rol speel Hy in ons gevegte?

3. Die eerste keer het Jesus na ons toe gekom as ‘n baba. Wanneer Hy die tweede keer kom, sal dit 
wees op ‘n wit perd en Hy sal regverdige oordeel bring. Hoe verander jou visie van Jesus as jy Hom as 
‘n krygsman sien? 

4. Dawid was nie noodwendig baie braaf nie; hy het net geglo dat God is wie Hy sê Hy is. Hoe word 
God beskryf in Psalm 24:8? Hoe gee hierdie waarheid vir ons moed om dapper te wees in ons gevegte?  

5. Daar is geen twyfel dat ons lewens gevul is met sigbare en onsigbare gevegte. Kyk na Efesiërs 6:10-
13. Hoe moet ons voorberei vir hierdie gevegte?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 5

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Sendelinge

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Wees goedgesind en hartlik 

teenoor mekaar, en vergewe 

mekaar soos God julle ook in 

Christus vergewe het.

Efesiërs 4:32
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Teksverse vir Week 5
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DAWID DIE VRIEND

MAANDAG  1 SAMUEL 18:1-5 
1 Nadat Dawid klaar met Saul gepraat het, het Jonatan baie geheg geraak aan Dawid en hom 
liefgekry soos homself. 2 Dieselfde dag nog het Saul vir Dawid saamgevat huis toe en hom nie 
toegelaat om na sy pa se huis toe terug te gaan nie. 3 Jonatan en Dawid het ‘n verbond gesluit 
omdat Jonatan hom liefgekry het soos homself. 4 Jonatan het die mantel wat hy aangehad het, 
uitgetrek en dit vir Dawid gegee, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. 5 Dawid 
het toe opgetrek teen elkeen teen wie Saul hom uitgestuur het. Hy was suksesvol, en Saul het 
hom oor die soldate aangestel. Die hele volk en Saul se amptenare het dit goedgevind.

 1 SAMUEL 20:42
42 Jonatan het vir Dawid gesê: “Gaan in vrede omdat ons twee in die Naam van die Here trou 
gesweer het en gesê het: Die Here is vir altyd daarvan getuie tussen ons en tussen ons twee se 
nageslagte.”

 1 SAMUEL 23:16-18
16 Jonatan seun van Saul het toe klaargemaak en na Dawid toe in Goresa gegaan en hom 
bemoedig in sy vertroue op God. 17 Hy het vir hom gesê: “Moenie bang wees nie, want my pa 
sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel, en ek sal onder jou staan. Selfs 
my pa weet dat dit so is.” 18 Hulle twee het toe ‘n verbond voor die Here gesluit. Dawid het in 
Goresa gebly, en Jonatan het huis toe gegaan.

DINSDAG 2 SAMUEL 1:2-27 
2 Na die dood van Saul, op die derde dag daarna, het daar onverwags iemand uit Saul se kamp 
by Dawid aangekom. Dawid was toe al twee dae terug in Siklag na sy oorwinning oor die 
Amalekiete. Die man se klere was geskeur en daar was grond op sy kop. Toe hy by Dawid 
aankom, het die man voor hom op sy knieë geval en gebuig.
3 “Waar kom jy vandaan?” het Dawid hom gevra.

“Ek het uit die Israelitiese kamp ontvlug,” was sy antwoord.
4 “Wat is aan die gang? Vertel my!” het Dawid aangedring.



83LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 5

Hy het toe vertel dat die leër uit die geveg weggevlug het, dat ‘n groot deel van die leër gesneuwel 
het, en dat Saul en sy seun Jonatan ook dood is.
5 “Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonatan dood is?” vra Dawid vir die jongman wat hom dit 
vertel het.
6 Hy het geantwoord: “Ek was heel toevallig op Gilboaberg. Daar merk ek toe dat Saul hom 
met sy spies om die lewe probeer bring, terwyl die Filistyne se strydwaens en hulle drywers kort 
op sy hakke was. 7 Saul het omgekyk en my gesien. Hy het my nader geroep en ek het gevra: 
‘Wat kan ek vir u doen?’ 8 Hy vra my toe: ‘Wie is jy?’ en ek antwoord: ‘‘n Amalekiet.’ 9 ‘Kom 
staan hier langs my en maak my dood,’ beveel hy, ‘want ek leef wel nog, maar my toestand is 
kritiek.’ 10 Ek het toe nader gestaan en hom doodgemaak, want ek het besef dat hy, nadat hy 
homself probeer doodmaak het, nie sou bly lewe nie. Ek het die kroon van sy kop af gegryp, 
ook die armband van sy arm af, en dit vir u gebring.”
11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle 
het tot die aand gerou en getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die 
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het.
13 Dawid het toe vir die jongman wat hom die berig gebring het, gevra: “Van waar is jy nou 
weer?”

Hy het geantwoord: “Ek is nie ‘n landsburger nie. Ek is ‘n Amalekiet.”
14 Dawid het vir hom gesê: “Dus was jy nie bang om jou hand uit te steek en die gesalfde van 
die Here om die lewe te bring nie?”
15 Toe roep hy een van die manskappe en sê vir hom: “Kom hier! Maak hom dood!”

Die manskap het hom toe doodgemaak.
16 Dawid het hom toegevoeg: “Jy het jou dood gesóék, want jy het jouself veroordeel toe jy gesê 
het: Dit is ek wat die gesalfde van die Here doodgemaak het!”

Dawid se klaaglied oor Saul en Jonatan
17 Dawid het toe die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonatan gesing. 18 Hy het opdrag 
gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moet word. Die lied is ook 
opgeteken in die Boek van die Opregte.
19 “Jou trots, Israel —
op jou hoogtes lê dit verslaan.
Hoe het die helde geval!
20 Moet dit nie in Gat vertel nie;
moet dit ook nie bekend maak in Askelon se strate nie,
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anders sal die Filistynse meisies bly wees
en die dogters van die heidene jubel.
21 Gilboaberge! Offerland!
Nóg dou, nóg reën vir julle!
Waarlik, dáár is die heldeskild besoedel.
Saul se skild — dit is nie met olie ingesmeer nie
22 maar met bloed van gesneuweldes,
met vet van helde!
Jonatan se boog — dit het pal gestaan.
Saul se swaard — dit het sy werk goed gedoen.
23 Saul en Jonatan, geliefde en beminde mense —
in lewe en sterwe nie geskei nie.
Hulle was vinniger as arende,
sterker as leeus.
24 Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul!
Hy het julle beklee met sierlike klere,
goue sierade het hy daarop laat aanbring.
25 Hoe het die helde geval?
In die hitte van die stryd!
Jonatan lê verslaan op die hoogtes.
26 Ek is bedroef oor jou, my broer Jonatan.
Jy was baie na aan my hart.
Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van enige vrou.
27 Hoe het die helde geval?
Met die wapen in die hand het hulle omgekom!”
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WOENSDAG - JESUS DIE BESTE VRIEND JOHANNES 15:13-17
13 Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. 14 Julle is my vriende 
as julle doen wat Ek julle beveel. 15 Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n 
ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat 
Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. 16 Julle het My nie uitgekies nie, 
maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal 
hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 17 Dit beveel Ek julle: Julle 
moet mekaar liefhê!”

DONDERDAG SPREUKE 17:17 
17 Op ‘n vriend se liefde kan jy altyd reken;
jou broer is daar met die oog op jou nood.

 SPREUKE 18:24 
24 Maats kan jou breek,
maar daar kan ook ‘n vriend wees
wat nader is as ‘n broer.

VRYDAG EFESIËRS 4:29-32
29 Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens 
die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.
30 En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God 
beseël met die oog op die verlossingsdag.
31 Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet 
niks doen wat sleg is nie. 32 Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar 
soos God julle ook in Christus vergewe het.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

86

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 5

1 Samuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18
1 Samuel 20:42

Maandag



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

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

87

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WeeK 5

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

88

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 5

2 Samuel 1:1-27
2 Samuel 1:26

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:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 5

Johannes 15:13-17
Johannes 15:15

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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Spreuke 17:17; 18:24
Spreuke 17:17

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.

94

Lees:
Soap:
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Efesiërs 4:29-32
Efesiërs 4:32

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 5

Vrydag
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1. Vriende is een van God se grootste seëninge in ons lewens. Wie is jou “Jonatan”? Maak ‘n punt 
daarvan om daardie persoon vandag te bel en te dank vir haar/sy vriendkap.

2. Wat ‘n seëning is dit om ‘n vriend van Jesus genoem te word! Wat beteken dit vir jou?

3. Noem een manier hoe jy jou vriendskap met Jesus kan verdiep en meer doelgerig daarin kan wees? 

4. Om in ‘n gesonde, verbindende vriendskap met iemand te wees, vereis tyd met daardie persoon, 
eerlikheid en kwesbaarheid. Hoe sal jy jouself beoordeel op ‘n skaal van 1-10 in elkeen van daardie 
areas?

5. Hoekom dink jy is “vergewe mekaar” ingesluit in Efesiërs 4:32 wanneer daar beskryf word hoe 
Christene mekaar moet behandel? Watter invloed het vergifnis op ‘n vriendskap?

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



Daarom, bekeer julle en kom 

tot inkeer. Dan sal God julle 

sondes uitwis.

Handelinge 3:19
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Teksverse vir Week 6

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 6

DAWID DIE SONDAAR

MAANDAG 2 SAMUEL 11:1–27 
1 In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 
‘n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en 
Rabba beleër, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly.
2 Eendag het hy na sy middagslapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van 
die dak af het hy ‘n vrou sien bad. Sy was ‘n baie mooi vrou. 3 Dawid het oor haar laat navraag 
doen, en iemand het gesê: “Dit is Batseba dogter van Eliam, die vrou van Urija die Hetiet.”
4 Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad 
geneem het na haar maandstonde. Sy het na hom toe gekom, en hy het by haar geslaap. Daarna 
is sy terug huis toe.
5 Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet: “Ek is swanger.”
6 Dawid het op sy beurt ‘n boodskap na Joab toe gestuur: “Stuur vir Urija die Hetiet hiernatoe.”

Joab het hom na Dawid toe gestuur.
7 Urija het by hom gekom, en Dawid het hom gevra hoe gaan dit met Joab en die leër, en hoe 
vorder die oorlog. 8 Hierna het Dawid vir Urija gesê: “Gaan nou maar huis toe en rus ‘n bietjie.”

Toe Urija uit die paleis gaan, het die koning ook nog ‘n geskenk agter hom aangestuur. 9 Maar 
Urija wou nie huis toe gaan nie en het by die paleisdeur gaan slaap saam met die slawe van die 
koning. 10 Hulle het vir Dawid gaan sê: “Urija was nie huis toe nie.”

Dawid vra toe vir Urija: “Jy was mos lank weg, waarom gaan jy nie huis toe nie?”
11 Sy antwoord was: “Sou ek huis toe gaan om te eet en fees te vier en by my vrou te slaap, 
terwyl die ark en Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab sowel as u soldate 
in die oop veld kamp opslaan? Dit sal ek beslis nooit doen nie!”
12 Dawid het Urija toe beveel: “Bly vandag nog hier! Môre stuur ek jou terug.”

Urija het daardie dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. 13 Toe het Dawid hom geroep 
en saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaak. Maar die aand het Urija 
uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie 
huis toe gegaan nie.
14 Die volgende oggend het Dawid ‘n brief aan Joab geskryf en saam met Urija gestuur. 15 In 
dié brief het hy geskryf: “Gee tog aan Urija ‘n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val 
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dan terug sodat hy in die slag kan bly en sneuwel.”
16 Terwyl Joab die stad beleër, het hy Urija op ‘n plek gesit waar hy geweet het daar is dapper 
teenstanders.
17 Die burgers van die stad het uitgekom en teen Joab geveg. Daar het van Dawid se soldate 
gesneuwel, en Urija die Hetiet het ook omgekom. 18 Joab het Dawid laat inlig oor die verloop 
van die geveg.
19 Hy het die boodskapper beveel: “As jy vir die koning die verloop van die geveg klaar vertel 
het 20 en net as hy begin kwaad word en jou vra: ‘Waarom het julle so naby die stad gaan veg? 
Het julle nie gedink aan die mense wat bo van die muur af skiet nie? 21 Wie het vir Abimelek 
seun van Jerubbeset doodgemaak? Is dit nie ‘n vrou wat ‘n maalklip bo van die muur af op hom 
gegooi het, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom?’ dan 
moet jy sê: Ook u manskap Urija die Hetiet het gesneuwel.”
22 Die boodskapper het vir Dawid alles gaan vertel wat Joab hom beveel het. 23 Hy het vir 
Dawid gesê: “Die vyand het dapper teen ons geveg. Hulle het tot in die oop veld na ons toe 
uitgekom en toe ons hulle tot by die stadspoort terugdruk, 24 het die boogskutters bo van die 
muur af u manskappe begin raakskiet. So het party van die koning se soldate gesneuwel, en 
ook Urija die Hetiet het so gesterf.”
25 Dawid het die boodskapper beveel: “Sê vir Joab: ‘Jy moet jou dit nie te veel aantrek nie. 
Dit gebeur nou maar eenmaal so dat mense sneuwel. Veg dapper in jou stryd teen die stad en 
verwoes dit.’ En praat hom moed in.”
26 Urija se vrou het gehoor dat haar man dood is en sy het oor hom getreur. 27 Toe die routyd 
oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom ‘n seun in 
die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.

DINSDAG 2 SAMUEL 12:1–15 
1 Daarna het die Here vir Natan na Dawid toe gestuur. Natan het by hom gekom en gesê: 
“Daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. 2 Die ryke het groot 
troppe kleinvee en beeste gehad. 3 Behalwe een ou ooilammetjie het die arm man niks besit 
nie. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders grootgeword. Sy het van sy 
krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos ‘n eie 
dogter. 4 Daar het ‘n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van 
sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arm 
man en slag haar vir sy gas.”
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5-6 Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Natan gesê: “So seker as die Here leef, 
‘n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet 
viervoudig vir die ooilam vergoed.”
7 “Jy is die man!” sê Natan toe vir Dawid. “So sê die Here die God van Israel: Ek het jou tot 
koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. 8 Ek het aan jou die koningskap van 
Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou 
gegee. En as dit nog te min was, sou Ek enigiets daar wou bygee. 9 Waarom het jy nou die 
woord van die Here geminag deur so ‘n verkeerde ding te doen? Jy het Urija die Hetiet met die 
swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van 
die Ammoniete.
10 “Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het My geminag 
toe jy Urija die Hetiet se vrou vir jou gevat het.
11 “So sê die Here: Van nou af gaan Ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens 
voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, 12 want 
jy het ‘n ding in die geheim gedoen, maar Ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen.”
13 Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.”

En Natan sê vir hom: “Die Here het jou sonde vergewe: jy sal nie nou sterwe nie. 14 Maar 
omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal 
hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe.”
15 Natan het huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Urija se vrou vir Dawid in die wêreld 
gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. 

WOENSDAG  - JESUS, DIE HOOP VAN SONDAAR 1 TIMOTEUS 1:12-16
12 Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar 
geag om my in sy diens te stel, 13 al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar 
God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. 14 Ons 
Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus.
15 Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in 
die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. 16 Maar juis daarom was 
God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid 
sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die 
ewige lewe te verkry.
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DONDERDAG  GENESIS 8:21 
21 Die Here het die offer aanvaar en Hy het by Homself gesê: “Ek sal nie weer so ‘n ramp oor 
die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar 
Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie.

 1 JOHANNES 1:8-9 
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.  
9 Maar as ons ons sondes bely — Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en 
reinig ons van alle ongeregtigheid. 10As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons 
Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

VRYDAG HANDELINGE 3:19
19 Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

104

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 6

2 Samuel 11:1–27
2 Samuel 11:27

Maandag



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

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

105

- 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.

106

Lees:
Soap:
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2 Samuel 12:1–15
2 Samuel 12:13-15

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.

108

Lees:
Soap:
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1 Timoteus 1:12-16
1 Timoteus 1:15

Woensdag



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

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

109

- 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.

110

Lees:
Soap:
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Genesis 8:21; 1 Johannes 1:8-9
1 Johannes 1:8-9

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.

112

Lees:
Soap:
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Handelinge 3:19
Handelinge 3:19

Vrydag



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

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

113

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Wat was Dawid se reaksie teenoor God nadat sy sonde ontbloot is?

2. Hoe reageer jy op sonde in jou lewe?

3. In Matteus 11:19, word Jesus beskryf as “’n vriend van sondaars”.  Watter gerusstelling gee dit jou 
as jy 1 Johannes 1:8-9 lees?

4. In watter areas van jou lewe moet jy God se vergifnis ervaar? 

5. Skryf die sondes neer waarvoor jy God se vergifnis moet vra. Neem jou tyd om dit te bely en soek 
die verkwikking van jou siel waarvan daar in Handelinge 3:20 gepraat word. 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 7

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 7 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Spandeer hierdie week tyd om jou vrese te draai in 
gebede.

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore 

volk, ‘n koninklike priesterdom, 

‘n nasie wat vir God afgesonder 

is, die eiendomsvolk van God, die 

volk wat die verlossingsdade moet 

verkondig van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het na sy 

wonderbare lig.

1 Petrus 2:9
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Teksverse vir Week 7
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DAWID DIE MAN NA GOD SE HART

MAANDAG   HANDELINGE 13:22
22 Nadat God hom van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van 
hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na my hart gevind. Hy sal al my 
opdragte uitvoer.’

DINSDAG  1 SAMUEL 13: 8-15
8 Hy het sewe dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel, maar Samuel het nie by Gilgal 
opgedaag nie.Toe die manskappe wat by Saul was, begin dros het, 9 het hy gesê: “Bring die 
brandoffer en die maaltydoffers na my toe.” Hy het toe self die brandoffer geoffer. 10 En toe 
gebeur dit! Net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daar aan. Saul het na 
hom toe uitgegaan om hom te groet. 11 Samuel vra hom toe: “Wat het jy aangevang?” En Saul 
het gesê: “Ek het gesien die manskappe loop van my af weg, en u het nie opgedaag op die tyd 
wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het bymekaargekom by Mikmas, 12 en toe dink ek: 
die Filistyne sal nou-nou teen my afkom na Gilgal toe en ek het nog nie aan die Here ‘n offer 
gebring nie. Toe het ek dit gewaag om self die brandoffer te bring.” 13 Maar Samuel sê vir Saul: 
“Jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat Hy jou gegee het, 
nagekom het! Waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het.  
14 Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir Hom ‘n man na sy hart 
soek. Die Here sal hóm aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here 
jou beveel het nie.” 15 Samuel het daarna opgestaan en van Gilgal af na Gibea in Benjamin toe 
vertrek. Saul het toe die manskappe wat nog by hom was, getel: omtrent ses honderd man.
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WOENSDAG - JESUS GELIEFDE VAN GOD MATTEUS 17:1-7 
1 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ‘n 
hoë berg gebring waar hulle alleen was. 2 Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig 
het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. 3 Skielik het Moses en Elia 
aan hulle verskyn en met Jesus gepraat.
4 Toe sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: 
een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”
5 Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ‘n stem 
uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”
6 Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. 7 Maar Jesus 
het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: “Staan op en moenie bang wees nie.”

DONDERDAG MATTEUS 10:29-31
29 “Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val 
sonder die wil van julle Vader nie. 30 Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. 31 Moet 
dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”

VRYDAG  1 PETRUS 2:9-10 (ESV)
9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God 
afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van 
Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. 10 Julle was vroeër geen volk 
nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar 
nou het God aan julle barmhartigheid bewys.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

120

Lees:
Soap:
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Handelinge 13:22
Handelinge 13:22

Maandag



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

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

121

- 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.

122

Lees:
Soap:
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1 Samuel 13: 8-15
1 Samuel 13:14

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.

124

Lees:
Soap:
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Matteus 17:1-7
Matteus 17:5

Woensdag



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

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

125

- 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.

126

Lees:
Soap:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeeK 7

Matteus 10:29-31
Matteus 10:29-31

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.

128

Lees:
Soap:
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1 Petrus 2:9-10
1 Petrus 2:9

Vrydag



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

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Beskryf Dawid in een woord.

2. Was was die gevolg van Saul se ongehoorsaamheid? 

3. In Matteus 17:5 sien ons hoe belangrik dit is om woorde van liefde en aanmoediging teenoor 
mekaar te spreek. Hoe het God Jesus beskryf, en wat het Hy gesê moet mense doen?

4. Baie van ons sukkel met eiewaarde. Wat sê God van ons waarde in 1 Petrus 2:9-10?

5. Hoe moet daardie vers ons uitkyk op die lewe verander, en hoe ons ons waarde sien deur God se oë?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 8

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 8 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



Die Here is getrou; Hy sal julle 

versterk en julle van die Bose 

bewaar.

2 Tessalonisense 3:3
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Teksverse vir Week 8
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DAWID ‘N MAN VAN GELOOF

MAANDAG  1 SAMUEL 17:33-47
33 Maar Saul sê vir Dawid: “Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 
‘n vegter van kindsbeen af.”
34 Toe sê Dawid vir Saul: “As ek die kleinvee vir my pa oppas, en daar kom ‘n leeu of ‘n beer en 
dra ‘n lam weg uit die kudde, 35 gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit 
sy bek; as hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. 36 Ek het die leeu 
en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy 
het die linies van die lewende God verkleineer.” 37 Verder het Dawid gesê: “Die Here, wat my 
gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, Hý sal my red uit die mag 
van hierdie Filistyn.”

Toe sê Saul vir Dawid: “Gaan, en mag die Here by jou wees.”
38 Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek: hy het ‘n bronshelm op sy kop gesit en hom 
‘n harnas laat aantrek, 39 en Dawid het Saul se swaard bo-oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy 
kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie.

Dawid sê toe vir Saul: “Ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie.”

En Dawid het dit uitgetrek. 40 Hy het sy kierie in sy hand gevat, vyf gladde klippies in die spruit 
uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand 
het hy op die Filistyn af geloop. 41 Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl 
sy skilddraer voor hom was. 42 Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting 
aangekyk omdat hy jonk was, met ‘n rooi gelaatskleur en ‘n mooi voorkoms.
43 Die Filistyn het vir Dawid gesê: “Is ek ‘n hond dat jy met kieries na my toe kom?”

Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. 44 Verder het die Filistyn vir 
Dawid gesê: “Kom ‘n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan 
gee.”
45 Maar Dawid sê vir die Filistyn: “Jý kom na my toe met ‘n dolk en ‘n spies en ‘n swaard, maar 
ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, 
wat jy verkleineer het. 46 Vandag sal die Here jou in my mag oorgee sodat ek jou kan verslaan 
en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laer vir die 
roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel ‘n God het. 47 Dan 
sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog 
aan die Here behoort en dat Hy julle in ons mag oorgee.”
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DINSDAG  PSALMS 27

Die Here is my lig en my redder
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 te maak,
my teëstanders en my vyande,
dan is dit juis húlle wat struikel en val.
3 Al sou ‘n leër teen my stelling inneem,
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 hoog op ‘n rots laat staan;
6 ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank 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,
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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!

WOENSDAG - JESUS IS GETROU 2 TESSALONISENSE 3:1-5
1 Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere 
gehou mag word soos by julle. 2 Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, 
want nie almal is gelowiges nie.
3 Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die Bose bewaar. 4 Deur die Here het ons 
vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou.
5 Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!.
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DONDERDAG JEREMIA17:7-8 
7 Dit gaan goed met die mens
wat sy vertroue in die Here stel,
die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is;
8 so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is
en sy wortels na die stroom toe uitstoot,
nie die hitte voel as dit kom nie
en altyd groen blare het;
‘n droë jaar raak hom nie
en hy hou nie op om vrugte te dra nie.

VRYDAG HEBREËRS 10:19-25
19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20 en dit op 
‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel 
heen, dit is deur sy liggaam. 21 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God 
het, 22 laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is 
immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23 Laat ons 
styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24 Laat 
ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25 Ons moenie 
van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar 
eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien 
nader kom.



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 Samuel 17:33-47
1 Samuel 17:45

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 27
Psalms 27:1

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.
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Lees:
Soap:
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2 Tessalonisense 3:1-5
2 Tessalonisense 3:3-5

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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Jeremia 17:7-8
Jeremia 17:7-8

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.
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Lees:
Soap:
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Hebreërs 10:19-25
Hebreërs 10:21-23

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 bewonder jy die meeste van Dawid se geloof? 

2. Watter rolle het geloof en vrees gespeel in Dawid se lewe?

3. Hoekom dink jy het Dawid soveel geloof gehad en die moed om tot die daad oor te gaan? 

4. Wat is die resultaat vir díe wat hulle vertroue in die Here plaas? 

5. Wat hou jou terug om jou lewe soos Dawid in geloof uit te leef? Watter bedenkinge hou jou in die 
nag wakker? Deel hulle met God. 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie


