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Liewe vriend, neem God se liefde met ope arms aan, hou vas 
aan Sy genade en word vir ewig verander deur Sy ongelooflike 

geskenk van vergifnis.
Jy is geliefd.
Jy is vergewe.
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Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; 
daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke more 

nuut. U trou is groot. 
Klaagliedere 3:22-23

“MAMMA, IS JY NOG lief vir my wanneer ek sulke dom foute maak?” Baie 
jare gelede was my dierbare tiener opgekrul op die bank in ‘n amper fetale 
posisie. Sy was in diepe berou oor iets wat sy gedoen het en sy het haarself 
oor en oor veroordeel omdat sy haarself nie weerhou het van die dwase 
gedrag nie.

“Ek het jou lief al het jy 10,000 foute gemaak. Ek het jou lief omdat 
jy myne is. Ek het jou lief selfs ten spyte van die foute wat jy vir die res 
van jou lewe gaan maak. Jy is so kosbaar vir my dat ek myself kwalik kan 
beteuel om nie jou dierbare koppie reg nou ‘n miljoen keer te soen nie.”

‘n Klein glimlag het op haar lippe gekrul. Ek het haar hare gestreel en 
haar vertel dat God se liefde vir my elke dag meer kosbaar word, want hou 
ouer ek word, hoe meer het ek gesondig, selfs wanneer ek gewens het dat 
ek kan goed wees. En hierdie waarheid maak dat ek Hom liefhet vir Sy 
genadige liefde wat Hy elke dag vrylik gee.

Die waarheid is, almal van ons weet dat ons diep binne in gebroke is. 
Ons wil goed wees, geduldig wees, ruimhartig wees, maar in ons nietigheid, 
beskuldig ons onsself van ontelbare maniere hoe ons op ‘n daaglikse basis 
faal om aan ons eie standaarde te voldoen. En ons weet ons skiet tekort 
aan God se weë vir ons op ‘n duisend maniere. Maar noudat ek 63 is, het 

Voorwoord
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ek geleer dat Sy liefde vir my onmeetbaar is, en Sy vergifnis reik al reeds 
na elke dag van my lewe. Sy barmhartigheid is oneindig. Hierdie waarheid 
het my lewe verander. 

Net vanoggend is ek gewek deur ‘n sonsopkoms buite die 
slaapkamervenster. Pienk en koraal skaduwees het op die wolke gedans, 
en dit het gelyk of hulle sê, “Hierdie dag is heilig, ‘n dag om fees te vier, 
want ek is hier. My liefde en barmhartigheid is die beginpunte van jou 
dag. Onthou my en leef in my vreugde.”

En toe onthou ek een van my mees geliefkoosde verse, wat elke keer tot 
my spreek wanneer ek ‘n pragtige sonsopkoms sien. Die standvastige liefde 
van die Here hou nooit op nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, 
hulle is elke môre nuut. Elke oggend wanneer ons wakker word, sien God 
se barmhartigheid ons swakheid, en voorsien ‘n bedekking van genade 
deur elke oomblik wat ons te kort skiet aan perfeksie. Ons kan elke dag 
leef in die vryheid dat ons weet dat ons vergewe is. 

Hierdie diepgaande waarheid is so uiters belangrik vir die vermoë om 
God ten volle lief te hê, en om te leef in die diepe vreugde en vryheid wat 
Hy wil hê ons moet elke dag ervaar. 

Die waarhede van Sy vergifnis wat in hierdie boek geskryf is, sal jou 
lewe elke dag herskep. Die feit dat Sy lewe verruil is vir jou lewe, beteken 
dat jy nooit weer geskei van Hom hoef te voel nie, maar jy kan elke dag 
opkrul in Sy blywende liefde, wandel in Sy genadige barmhartigheid, en 
vry van die las van skuld asemhaal. Ons hemelse Vader wag om vir jou Sy 
goedheid te wys, want dit is in die kern van Sy hart.

Dit is my hoop en gebed dat elkeen wat hierdie diepgaande waarhede 
bestudeer, Sy volkome vergifnis vir elke sonde wat jy ooit sal doen, elke 
fout, elke tekortkoming, sal verstaan en ervaar... en dat jy sal leef in die 
vrede wat Sy Gees bring om ons deur elke dag te dra tot ons Hom van 
aangesig tot aangesig sien.

Sally Clarkson, Julie, 2016
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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:

 - Jy Is Vergewe Studie Boek
 - Leesplan
 - Weeklikse Blogs (Maandae, Woensdae en Vrydae)
 - Weeklikse Memoriseerverse
 - Weeklikse Videos op Maandae
 - Weeklikse Uitdagings
 - Aanlyn Gemeenskap: Facebook, Twitter, Instagram, 
LoveGodGreatly.com

Welkom
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 - 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!



JY IS VERGEWE xi 

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. 

Ons Gemeenskap
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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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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.

Hoe om te SOAP
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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.

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.
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 - 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 Jesaja 59:1-5 Jesaja 59:2
 Dinsdag Efesiërs 2:1-3, 12 Efesiërs 2:12  
 Woensdag Johannes 8:31-34 Johannes 8:34 
 Donderdag Jeremia 17:9 Jeremia 17:9
 Vrydag Romeine 7:18-19 Romeine 7:18 
 Reaksie Dag
WEEK 2 Maandag Efesiërs 1:3-7 Efesiërs 1:7 
 Dinsdag Johannes 3:16-21 Johannes 3:16
 Woensdag Lukas 13:1-5 Lukas 13:5
 Donderdag Johannes 1:26-30 Johannes 1:29
 Vrydag 2 Kronieke 7:12-16 2 Kronieke 7:14
 Reaksie Dag
WEEK 3 Maandag 1 Johannes 1:5-9 1 Johannes 1:9
 Dinsdag Miga 7:18-19 Miga 7:19
 Woensdag Hebreërs 9:23-28 Hebreërs 9:28
 Donderdag Psalms 103:11-13 Psalms 103:12
 Vrydag Jesaja 38:17-19 Jesaja 38:17
 Reaksie Dag
WEEK 4 Maandag 2 Korintiërs 5 2 Korintiërs 5:17
 Dinsdag Romeine 12:1-2  Romeine 12:2 
 Woensdag Romeine 6:1-10 Romeine 6:6
 Donderdag Kolossense 3:1-17 Kolossense 3:1-3
 Vrydag 1 Johannes 5:1-4 1 Johannes 5:4
 Reaksie Dag
WEEK 5 Maandag Kolossense 3:12-14 Kolossense 3:13
 Dinsdag Matteus 18:21-35 Matteus 18:21-22
 Woensdag Romeine 12:17-21 Romeine 12:21
 Donderdag Markus 11:20-25 Markus 11:25
 Vrydag Matteus 6:9-13 Matteus 6:12-13
 Reaksie Dag
WEEK 6 Maandag Psalms 103 Psalms 103:10-11
 Dinsdag 1 Korintiërs 15:50-57 1 Korintiërs 15:57
 Woensdag Lukas 17:11-19 Lukas 17:15-16
 Donderdag Psalms 118:20-24 Psalms 118:21
 Vrydag Efesiërs 5:20 Efesiërs 5:20
 Reaksie Dag
WEEK 7 Maandag 1 Korintiërs 13:4-13 1 Korintiërs 13:4-5
 Dinsdag 1 Johannes 4:7-11 1 Johannes 4:7
 Woensdag Johannes 13:34-35 Johannes 13:34
 Donderdag Jesaja 61:10-11 Jesaja 61:10
 Vrydag Habakuk 3:17-19 Habakuk 3:18-19
 Reaksie Dag
WEEK 8 Maandag 2 Korintiërs 5:18-19 2 Korintiërs 5:18-19
 Dinsdag Matteus 28:16-20 Matteus 28:19-20
 Woensdag Jesaja 52:6-8 Jesaja 52:7
 Donderdag Romeine 10:10-15 Romeine 10:14-15
 Vrydag Matteus 9:35-38 Matteus 9:37-38
 Reaksie Dag
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Doelwitte
ONS GLO DAT DIT belangrik is om doelwitte neer te skryf vir elke sessie. 
Neem nou tyd om drie doelwitte neer te skryf waarop jy wil fokus tydens 
hierdie sessie, soos ons elke dag opstaan en in God se Woord delf. Maak 
seker dat jy terugverwys na hierdie doelwitte tydens die volgende agt weke, 
om jou te help om gefokus te bly. JY KAN DIT DOEN!!!!
My doelwitte vir hierdie sessie is:

1.

2.

3.

Handtekening: ____________________________________________   

Datum: ______________________
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BESIT JY ‘N KRUIS hangertjie, of het jy ‘n dekoratiewe kruis iewers in jou 
huis? Ek het. Baie van ons dra kruise om ons nekke, aan ons ore of as ringe 
aan ons vingers. Miskien het jy ‘n kruis tatoeëring. Ek het ‘n stel kerse met 
kruise op. Die kruis het nie net ‘n simbool geword van die opoffering wat 
Jesus Christus gemaak het nie, maar dit het ook ‘n hoofstroom simbool 
van geloof en eenvoudige spiritualiteit geword. 

Vir té veel mense, het al die kruise ‘n oppervlakkige betekenis. Dit raak 
ons nie soos dit moet nie. Selfs die dekoratiewe kruis wat in my sitkamer 
hang, bring my nie tot trane oor Christus se opoffering, of my skuld nie. 
Dit moet. Maar ek het dit gekoop omdat dit mooi gelyk het. Dit is maklik 
om te vergeet wat die kruis waarlik beteken.

En aan die ander kant van hierdie spektrum, is daar diegene wat te 
veel klem gelê het op die kruis as ‘n objek. Deur die geskiedenis heen het 
baie mense stukke van die “ware” kruis van Christus gesoek. In 326 n.C. 
het die Keiserin Helena (die moeder van Konstantyn) begin om te soek 
vir Jesus se graf en die plek van Golgota. Soos die verhaal vertel word, het 
Helena op die ou end drie kruise gevind, wat sy geglo het die kruis van 
Christus was, en ook die kruise waaraan die twee misdadigers wat langs 
Jesus gehang het, gekruisig was. Soos diegene wat die betekenis van die 
kruis mis in die lig van die populêre kunstige waarde, so het sommige die 
betekenis van die kruis gemis deur te soek vir die hout waarvan dit gemaak 
is.  

Hoe sou Helena uitvind watter een van die drie kruise die een was 
waaraan die liggaam van Jesus gehang het? ‘n Paar verskillende verhale is 
opgeteken. Een het vertel dat daar ‘n belangrike vrou in die stad was wat 
terminaal siek was. Een vir een is die kruise na haar gebring. Die eerste 
twee kruise het niks gedoen nie, maar toe die vrou wat amper dood was 

Inleiding
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die derde kruis aangeraak het, was sy oombliklik genees.1 
Deur die jare het baie mense pelgrimstogte gemaak om sogenaamde 

dele van die “ware kruis” te sien, aan te raak en te soen, sodat hulle genees 
kan word en seën kan ontvang. Ongelukkig het baie mense die kruis 
verander in ‘n afgod en glo hulle dat die houtkruisbalke spesiale kragte 
besit. Die instrument van marteling, het vir baie mense iets geword om 
hulle vertroue in te plaas, in plaas van Jesus Christus. 

Maar die kruis is nie ‘n versiering wat ons kan aansit en afhaal nie. En 
ook nie net ‘n voorbeeld van lyding en gehoorsaamheid nie. Dit is nie 
‘n aandenking wat gevul is met helende krag nie. Dit is nie bloot net ‘n 
pragtige versieringstuk nie. Die kruis is nie ‘n gelukbringer wat vir ons 
geluk en seëning sal bring nie.  

Die waarheid is, of die kruis waaraan Jesus gesterf het nog bestaan 
of nie, is nie ter sake nie. ‘n Stuk hout het geen krag nie. Die kruis was 
‘n apparaat van marteling waaraan die Seun van God vir ons die ewige 
vergifnis van God die Vader verseker het: “God het julle egter saam met 
Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. Hy 
het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die 
kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem” (Kol. 2:13–14). 

Die kruis self is nie ons hoop nie. Wat Jesus gedoen het aan die kruis, 
is wat almal red wat glo.

Aan die kruis het Jesus genoegdoening verkry vir God se toorn.
Aan die kruis het Jesus ons boete betaal.
Aan die kruis is Jesus gestraf vir ons sonde. 
Aan die kruis het Jesus die krag van sonde en die vervloeking van dood 

vernietig.
En aan die kruis het Jesus vergifnis verseker vir dié wat in Hom glo. 
Dit is waaroor ons studie gaan: hoe Jesus vir ons, deur Sy dood, die 

vergifnis van ons sondes verkry het.
In hierdie studie sal ons baie van die verskillende fasette van vergifnis 

bestudeer. Hoekom het ons dit nodig? Hoe ontvang ons dit? Wat is die 
omvang van ons vergifnis en hoe moet dit ons verander? 

1 Jan Willem Drijvers, Helena Augusta, Brill Academic Publishers, October 1, 1991. [Leiden]
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Die kruis is kosbaar, want dit is waar ons Verlosser Sy lewe vir ons 
uitgestort het. Ons het vergifnis ontvang en die krag om ander te vergewe. 
Vergifnis is ons skat, maar ons kan nie vergifnis aan ons mure ophang of dit 
om ons nekke dra nie. Inteendeel, ons gebruik die kruis as ‘n herinnering 
van die pragtige geskenk van vergifnis wat Christus vir ons gegee het.
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“Dit is julle oortredinge wat skeiding 
gebring het tussen julle en julle God, 
dit is julle sondes wat maak dat Hy 
Hom nie aan julle steur nie en nie na 

julle wil luister nie.” 
JESAJA 59:2
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MAANDAG JESAJA 59:1-5

1Die arm van die Here is nie te kort om te help nie
en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
2Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het
tussen julle en julle God,
dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie
en nie na julle wil luister nie.
3Julle hande is met bloed bevlek,
julle vingers met onreg.
Julle praat net leuens,
julle bedink net onreg.
4Niemand stel sy saak eerlik nie,
geen uitspraak is betroubaar nie.
Almal vertrou op leë woorde,
wat hulle sê, is nie waar nie,
hulle is swanger van kwaad,
hulle bring onreg voort.
5Hulle broei slangeiers uit,
hulle weef spinnerakke.
Wie van daardie eiers eet, sterf;
as dit oopgebreek word, kom daar slange uit.

DINSDAG EFESIËRS 2:1-3

1Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes 2wat 
voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos 
hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die 
onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die 
mense wat aan God ongehoorsaam is.

3So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons 
sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste 
ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons 
sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf 
moes word.
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 EFESIËRS 2:12 

12In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap 
van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbond en die 
beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in 
die wêreld.

WOENSDAG JOHANNES 8:31-34 

31Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde 
getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32en julle sal die waarheid 
ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

33Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham 
en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry 
word’?”

34Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde 
doen, is ‘n slaaf van die sonde.

DONDERDAG JEREMIA 17:9 

9Die hart is bedriegliker as enigiets anders,
hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?

VRYDAG ROMEINE 7:18-19 

18Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my 
sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, 
maar ek doen dit nie. 19Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, 
maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.
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DIE BEHOEFTE AAN VERGIFNIS
DEUR JEN THORN

‘n Veranderde Hart
GESKIEDENIS IS GEVUL met verhale van mense wat verskriklik verontreg 
was, maar wat nog steeds in staat was om die hand van vergifnis uit te reik. 
Een wonderlike voorbeeld is dié van Robert Rule.

In 2003 is Gary Leon Ridgway, ook bekend as die “Green River Killer” 
skuldig bevind aan die verkragting, verwurging en die moorde van 48 
vroue. By die vonnisoplegging het die families van die slagoffers van 
hierdie sinnelose moorde die geleentheid gehad om ‘n paar woorde aan 
Gary Ridgway te sê. Almal van hulle was vol hartseer en baie was gevul 
met woede. Sommige het vir hom gesê dat hy ‘n monster was en ander het 
vir hom gesê dat hy hoort in die hel. Maar een man, Robert Rule, wie se 
tienerdogter vermoor is deur hierdie kranksinnige man, het ander woorde 
gehad. Hy het gesê: “Mnr Ridgeway, hier is mense wat u haat. Ek is nie 
een van hulle nie. Jy het dit baie moeilik gemaak om te leef wat ek glo, 
en dit is wat God sê om te doen en dit is om te vergewe. Jy is vergewe, 
meneer.”

Dit het die krag van Christus se bloed geneem om nie net alleenlik 
Mnr. Rule se sondes te vergewe nie, maar om dit moontlik te maak vir 
hom om die man te vergewe wie so koelbloedig die lewe van sy dogter 
geneem het.

1
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Ons is opgewonde om ‘n boek te skryf oor die lewensveranderende 
vergifnis wat ons in Jesus Christus het. Baie van ons het so gewoond 
geraak aan die werklikheid van ons vergifnis dat dit nie die liefde, passie 
en dagsegging opflikker soos dit eens gedoen het nie. Die opwinding het 
afgeneem en ons voel ‘n bietjie koud in ons wandel met God. Ons hoop is 
dat deur hierdie boek, ons ontsag vir wat God vir ons gedoen het weer sal 
opflikker. Ons wil vergifnis met diepte ken en ons wil ander help om dit 
te sien vir wat dit werklik is. In hierdie boek sal ons kyk na vergifnis uit ‘n 
aantal verskillende hoeke. Maar om vergifnis ten volle te verstaan, moet 
ons kyk na die rede hoekom ons in die eerste plek vergewe moet word. 
Hoe het ons in hierdie gemors wat sonde genoem word beland en waarom 
kan ons nie op ons eie daaruit kom nie?

Laat ons begin by die begin.

Hoekom Ons Vergifnis Nodig Het 
Adam en Eva was die wêreld se eerste paartjie. Eintlik was hulle die 
wêreld se eerste (en enigste) perfekte paartjie, wie se huis onbesoedeld en 
onaangeraak was deur enigiets anders as goedheid en suiwerheid. Geen 
kwaai woorde is uitgeruil tussen man en vrou nie, geen sug van ongeduld, 
geen rol van die oë nie en geen ontevredenheid nie. Eva het nie gekla as 
Adam nie opgeruim het nie en Adam het nie omgegee as Eve hom alles 
van haar dag vertel het nie. Hul verhouding was soet en vriendelik, vol 
pret en vervullend. Hulle was liefdevol teenoor mekaar, was eengesind en 
was in perfekte verhouding met die God wat hulle gemaak het. Hulle was 
sonder sonde.

Dit is regtig moeilik om jou dit in te dink, is dit nie? Ons kyk na 
die wêreld en ons lewens soos dit nou is en sien ‘n verdraaide weergawe 
van hoe dit bedoel was om te wees. Selfsug en haat oorheers. Ons sukkel 
daagliks om die sonde wat wil oorneem te oorwin. Ons is kortaf met ons 
eggenoot, gil op die kinders en is onbeskof teenoor vreemdelinge. Ons 
kom ander maklik te na en neem maklik aanstoot. Ons is vinnig om ‘n 
wrok dra en stadig om te vergewe. Ons mishandel die skepping, aanvaar 
die gawes wat ons het as vanselfsprekend en ignoreer die God wie ons 
hoop is. Soos die profeet Jesaja gesê het, almal van ons het ons eie pad 
gegaan (Jes. 53:6). Hoe het ons so anders as ons eerste ouers geword?
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As Gevolg van Ons Ouers
Die waarheid is, ons lyk presies soos Adam en Eva nadat hulle self die 
verhouding met God en met mekaar gebreek het deur sonde te kies (Gen. 
3). Satan, die groot vyand van God, die veragter van Jesus en die vyand 
van God se mense, het sy stil en onderduimse maniere gebruik om twyfel 
en leuens te plant in die gemoedere van ons eerste ouers. En in die middel 
van die versoeking, in plaas van om te hardloop na hulle hemelse Vader, 
was hulle bereid om te luister en toe te handel volgens die duiwel se leuens. 
Eva het eerste geval, toe haar man en met hulle, het die hele geskape 
orde in sonde geval. Die val van die egpaar het die res van die mensdom 
geraak, en het elke mens wat ooit gelewe het en ooit sal lewe, besmet. Weg 
was die dae van volmaakte vrede en eenheid. Volmaakte liefde en begrip 
was skielik ‘n ding van die verlede. Onselfsugtigheid en vrygewigheid is 
verdraai in selfsugtigheid en gulsigheid. 

“In die eerste tuin, ‘Nie U wil maar myne’ (deur Adam) het Paradys 
verander na woestyn en het die mensdom van Eden na Getsemane gebring. 
Nou ‘Nie My wil nie, maar U wil’ (deur Jesus Christus) bring angs na die 
man wat dit bid, maar verander die woestyn na die koninkryk en bring 
mense van Getsemane na die hekke van heerlikheid.”1 

Ons het ‘n verskriklike geskenk van ons eerste aardse vader, Adam 
ontvang. Van hom het ons ontvang wat teoloë noem “erfsonde”. Erfsonde 
is saamgestel uit twee dele: ‘n toegerekende skuld en ‘n geërfde sondige 
natuur. Bly met my hier, omdat hierdie belangrike konsepte is vir ons om 
te verstaan.

Toegerekende Sonde
Eerste, toe Adam gesondig het in die tuin het hy nie net skuldig geword 
as ‘n sondaar nie, maar ons het ook saam met hom skuldig geword. Adam 
het ons almal verteenwoordig, en as die hoof van die menslike ras, toe 
hy gesondig het, het ons almal gesondig. Moet hierdie nie mis nie. Toe 
Adam gesondig het, het ons almal op een of ander manier saam met hom 
gesondig. 

Verder nog dit: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en 
deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, 
omdat almal gesondig het. (Rom. 5:12). Pastoor Sam Storms het gesê, 

1 D.A. Carson. “Matthew, The Expositor’s Bible Commentary.” Zondervan. 1984. P.545.
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“Onthou dit: slegs indien Adam jou verteenwoordig in die tuin kan Jesus 
jou verteenwoordig op Golgota. Dit was aan die kruis wat Jesus gedien het 
as jou verteenwoordiger: Sy gehoorsaamheid aan die wet, Sy geregtigheid, 
Sy lyding van die straf van die wet, was alles die dade van ‘n verbondshoof 
wat optree in die plek en namens Sy volk. As Adam vir jou in die tuin 
gestaan het, mag Christus ook vir jou hang aan die kruis.”2   

Adam se skuld is ons skuld. Dit is die eerste helfte van ons behoefte 
aan vergifnis

Geërfde Sonde
Die tweede aspek van die erfsonde is die menslike natuur wat ons van 
Adam geërf het. Adam het verander toe hy gesondig het in die tuin. Sy 
wese het verander en het korrup geword. Van daardie oomblik af het 
Adam gesukkel om te doen wat reg is en in alles wat hy gedoen het, was 
sonde reg daar met hom. As die vader van alle mense, het hy sy sondige 
natuur na almal van ons toe oorgedra. Dit is die rede hoekom ons sondige 
dinge sê, doen en dink. Ons hoef nie geleer te word hoe om te sondig nie; 
dit is deel van ons eie natuur. Dit het ons almal gelaat in ‘n toestand van 
ongeregtigheid.

Soos dit geskrywe is: “Niemand is regverdig nie, selfs nie een nie” 
(Rom. 3:10).

Adam se natuur is ons natuur. Dit is die tweede helfte van ons behoefte 
aan vergifnis.

Volgens die skrywer John Piper, “So het ons twee dinge gesien wat ‘n 
oplossing nodig het. Een daarvan is ons sondige natuur wat ons slawe 
maak van sonde, en die ander is ons oorspronklike skuld en veroordeling 
wat gewortel is, nie eerste in ons individuele sonde nie, maar in ons 
verbintenis met Adam in sy sonde.”3  

Dit is belangrik om beide van hierdie aspekte van ons sonde te verstaan, 
want dit wys ons die gemors waarin ons is en behoort ons ‘n blik te gee 
van ons uiterste hulpeloosheid en ons desperate behoefte aan ‘n Verlosser. 
Dit laat geen ruimte vir ons om onsself te red nie, omdat ons sonde te 
diep gaan. Sonde het elke deel van wie ons is geaffekteer. Dit het ons hart 
verduister, ons wil verdraai en ons siel vergiftig. 
2 Sam Storms. “Original Sin and Total Depravity, Part 1.” SamStorms.com. Enjoying God 
Ministries. Web. 28 June 2016.

3 John Piper, Desiring God blog post, “Adam, Christ, and Justification, V, 2000. DesiringGod.org



JY IS VERGEWE 11WEEk 1

Die gevolge van ons sonde is tragies. Dit het ‘n kloof veroorsaak tussen 
ons en God wat so groot is dat dit onmoontlik is vir die mens om ‘n 
brug oor dit te bou. Somtyds probeer ons. Ons probeer deur goed te 
wees, onself skoon te maak, ander lief te hê, liefdadigheid uit te oefen, te 
probeer om die Tien Gebooie te gehoorsaam, ons Bybel te lees, of kerk toe 
te gaan. Ons glo dat dit die gaping tussen ons en God sal oorbrug, dat ons 
pogings op een of ander manier God se guns sal verdien. Maar God vereis 
volmaaktheid en suiwerheid (1 Pet. 1:6), en ons pogings skiet te kort: “Dit 
is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit 
is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle 
wil luister nie” (Jes. 59:2).

Wie moet vergewe word? Sondaars. Dit is ons almal. Ons is skuldig vir 
wat gebeur het in die tuin en skuldig vir die aksies wat ons gedoen het in 
die paar dekades wat ons op hierdie aarde het. Ons probleem is nie net wat 
ons gedoen het nie, maar wat ons geword het.

Teoloog R. C. Sproul het gesê, “Ons is nie sondaars omdat ons sondig 
nie; eerder, ons sondig omdat ons sondaars is.”4 

Ons Het Vergifnis Nodig As Gevolg van ons Harte
Die mensdom se algemene persepsie is dat mense inherent goed is. Daar 
is verseker altyd slegte voorbeelde, maar ons sien ook voorbeelde van 
welwillendheid, deernis, liefde, opoffering, en vrygewigheid. Hoe kan ons 
mense met goeie reputasie en gedrag as “sleg” beskou? 

Ons moet begin met die ware maatstaf van goedheid. Die maatstaf 
van ons goedheid word nie gevind in die optrede van individue nie. Die 
goedheid wat ons vandag sien in die mensdom is relatief—goed net in 
vergelyking met ander mense. En wanneer ons dit sien, sien ons op die 
beste, die oorblyselfsels van die beeld van God in ons. Wat ons nie altyd 
sien nie, is wat onder ons goeie dade lê. Ons beste werke is onvolmaak, 
bereik nie God se standaarde nie, en is dikwels gemeng met motiewe wat 
nie gerig is op God se heerlikheid en die welsyn van andere nie. Somtyds 
doen ons wat reg is net omdat ons weet ons moet. Somtyds doen ons wat 
goed is omdat ons voel ons moet of omdat ons weet dat dit ons goed sal 
laat lyk. Ons sonde probleem is nie ekstern nie maar intern. Sonde raak 
4 R. C. Sproul, God’s Love: How the Infinite God Cares for His Children, 2012. David C. Cook 
Publishing.



JY IS VERGEWE12 WEEk 1

ons binneste, en die effek wat sonde op ons harte het, is vernietigend. Die 
gif van sonde het ingesink en het ons harte versteen en verander na klip. 
(Eseg. 36:26).

Die Bybel sê harde dinge oor die toestand van ons harte. Dit kan 
pynlik wees om te lees en moeilik om te aanvaar, maar omdat hierdie 
die woorde van God is, moet ons dit glo, sodat ons kan weet wie ons is 
en wat ons regtig nodig het. Sodanige begrip sal ook in ons ‘n ontsag en 
dankbaarheid skep dat die God wat ons te na gekom het en teen uitgevaar 
het, sover gegaan het om ons te red. Die Skrif het hierdie dinge te sê oor 
die toestand van ons harte:

Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie 
kan hom verstaan? (Jer. 17:9)

Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dít is die 
dinge wat die mense onrein maak. (Mat. 15:19)

Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op 
aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, (Gen. 6:5)

Wat al hierdie dinge beteken, is dat korrupsie gevind word in die hart, 
die middelpunt van ons wese. Die menslike hart is die geboorteplek vir al 
ons sondes. Die Protestantse Hervormer Johannes Calvyn het gesê dat die 
mens se hart soos ‘n afgod fabriek is, altyd besig om nuwe gode uit te druk 
om te aanbid.5 En Johannes Owen, ‘n Puriteinse predikant in die 1600’s, 
het die mens se hart ‘n “perdebyenes van onheil” genoem.6   

Laat ek duidelik wees, dit beteken nie dat ons so sondig of so sleg is 
as wat ons moontlik kan wees nie, ook beteken dit nie dat mense sonder 
kennis is van reg en verkeerd nie, sonder ‘n gewete of selfbeheersing van 
een of ander soort. Wat dit wel beteken, is dat al ons werke besmet is met 
die sonde. Ons het niks om GOD aan te bied wat nie op een of ander 
manier besmeer is met die vuilheid van korrupsie nie. Die vlek van sonde 
is op ons en alles wat ons doen, maak nie saak hoe goed daardie dinge blyk 
te wees nie.

Dié wat geestelik dood is, het hartvogtige harte wat nie met die ware 
5 John Calvin. Institutes of the Christian Religion. Revised Edition 1986. Wm. B. Eerdmans 
Publishing Company.

6 Robinson, Jeff.  “8 Reasons We Need the Puritans.”  Web log post. TGC. N.p.,  n.d. Web. 12 July 
2016.
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liefde klop vir God en medemens nie. In plaas daarvan skep ons dikwels ‘n 
god na ons eie smaak en in ons eie ewebeeld. Ons raak vererg en ontsteld 
oor van die dinge wat God vir ons vertel in Sy Woord. Ons hardloop van 
die uiterstes van om mense te haat tot waar ons hulle aanbid tot waar 
ons totaal onverskillig te voel oor mense se toestand en nood. Dit is hoe 
geestelike dood lyk. Ons is dood vir God. En dit is hoekom ons almal 
vergifnis nodig het. 

Spreuke vra die belangrike vraag: “Wie kan sê, ‘Ek is rein, ek is onskuldig, 
sonder sonde?”’ (Spr. 20:9). Die antwoord is, natuurlik, niemand! Dit is 
slegs wanneer ons begin om die diepte van ons behoefte te sien, dat ons 
kan begin om die grootheid van God se liefde vir ons in Jesus Christus te 
sien.

Ons het Vergifnis Nodig as Gevolg van Ons Aksies
Almal van ons kan terugkyk oor ons lewe en die sondes sien wat ons gepleeg 
het. Van ons vroegste dae op die aarde, was sonde ons naaste metgesel. 
Ons was almal suinig en onregverdig kwaad. Ons het ons woorde gebruik 
om mense seer te maak en die waarheid weerhou. Ons het geskinder en 
belaster. Ons was trots en het onsself voor God en ander geplaas. 

As kinders het ons baklei met ons broers, susters en vriende, gelieg vir 
ons ouers en bedrieg in skool. Toe my man in graad drie was het hy en sy 
vriend ‘n kerk gevandaliseer. Ek onthou dat ek ‘n bietjie geld uit my ma 
se beursie geneem het om ‘n paar lekkers te koop op pad huis toe van die 
skool af. Van wat ons as “klein” sondes beskou, tot die “groot” sondes, dit 
alles maak die jongste van ons verdienstelik vir God se regverdige oordeel.

Maar sonde bly met ons soos ons groei. Dit groei saam met ons en 
ons vermoë om te sondig ontwikkel. Sommige van ons het dalk vreeslike 
dinge gedoen in ons volwasse jare wat ons ineen laat krimp wanneer ons 
daaraan dink. Die pyn wat ons ander toegedien het, kan ons selfs nou laat 
skuldig voel. Sommige van ons het dalk dinge gedoen wat ernstige gevolge 
opgelewer het wat ons tot vandag toe ervaar. Maak nie saak hoe moreel 
ons dink ons is of was nie, ons almal het lewens gelewe wat gesaai was met 
sonde en korrupsie .

Die enigste ontsnapping vir ons korrupsie en veroordeling is deur die 
lewe en dood van Jesus Christus. God se regverdige woede is gestil deur 
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die kosbare bloed van ons Verlosser wat die opoffering was wat nodig 
was om die kloof tussen ons en God te oorbrug. Ons is nie meer onder 
veroordeling nie (Rom 8:1) en God is nie meer teen ons nie, maar vir ons 
(Rom 8). Maar terwyl die straf van sonde verwyder is, bly sonde steeds 
teenwoordig in ons lewens.

Simul Justus et Peccator. Hierdie Latynse frase is getatoeëer oor my man 
se bors. Dit beteken “gelyktydig geregverdig en sondig” en is vir hom ‘n 
herinnering dat hy, as ‘n Christen, terselfdertyd ‘n sondaar en ‘n heilige 
is. Martin Luther het hierdie frase in die 1500’s gebruik om te praat oor 
die feit dat sonde steeds vasklou aan ons en ons in ‘n toestand laat waar 
ons God voortdurend nodig het, al is ons Christene wat reeds met God 
versoen is. 

Ons kan almal saam met Paulus weeklaag toe hy gesê het: “Die goeie 
wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit 
doen ek.” (Rom. 7:19). Ons almal verstaan sy frustrasie. Maar hierdie 
frustrasie is eintlik ‘n goeie teken. Dit beteken dat ons verander is, dat ons 
harte nou liefhet wat God liefhet en haat wat God haat. Nee, nie perfek 
nie, maar ons begeer om goddelik te wees en om goed te doen, en ons haat 
die sonde wat ons in ons lewens sien. Hierdie is tekens van ‘n veranderde 
hart.

God het ons hart van klip geneem en dit verander na ‘n hart van vlees, 
‘n hart wat klop met liefde vir ons God. Tog lewe sonde nog in ons. Wat 
ons geneig is om te vergeet, is dat ons vrygestel is van die krag van daardie 
oorblywende sonde. Ons kan daarteen veg en ons kan wen, want ons 
het nou die krag van die Heilige Gees wat binne elkeen van ons woon. 
En omdat sonde met ons bly, kan ons met vertroue bid, “Vergewe ons 
ons sondes” (Luk. 11:4) met die versekering dat as ons ons sondes bely, 
is God getrou en regverdig om ons te vergewe en ons te reinig van alle 
ongeregtigheid (1 Joh. 1:9).

Sewentiende eeuse teoloog John Flavel het gevra, het Christus Sy werk 
vir ons volbring? Ja! Daar is dus geen twyfel dat Hy ook Sy werk in ons 
sal volbring nie.7  

Ons grootste behoefte in die lewe is nie geld, familie of vriendskap 
nie. Dit is nie eens kos en water nie, so krities belangrik as wat dit is vir 
hierdie lewe nie. Ons grootste behoefte is om vergewe te word van ons 
7 John Flavel, Fountain of Life: A Display of Christ in His Essential and Mediatorial Glory, 1836. 
W. Baynes and Son.
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sondes en versoen word met die God waarteen ons gesondig het. Ons is 
almal skuldige sondaars as gevolg van ons eerste ouers, ons harte en ons 
dade. Maar die genade van God is groter as ons sondes, en Sy vergifnis is 
in staat om dit alles te dek. Dit dek elke wet wat ons gebreek het in ons 
verlede, elke opdrag wat ons oortree het in die hede, en elke gebod wat 
ons nie sal gehoorsaam in die toekoms nie. Die vergewende genade van 
God verwyder ons skuld ten volle en stel ons in staat om te lewe in vryheid 
onder die liefde en aanvaarding van God.

Die apostel Paulus se brief aan die Efesiërs het ons herinner dat: “In 
dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, 
ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee 
saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle 
een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het noun 
aby gekom deur die bloed van Christus” (Ef. 2:12-13).

GEBED
Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die behoefte aan vergifnis wys. 
Dankie dat U ‘n weg geskep het vir ons om vergewe en gereinig te word 
van ons sondes deur U Seun, Jesus Christus. Mag ons gehoorsaam wees in 
ooreenstemming met U bevele om vergifnis te bied aan ander en vinnig 
om te onthou dat U ons hart van klip geneem het en dit verander het na 
‘n hart van vlees, ‘n hart wat klop met liefde vir ons God. In Jesus se naam. 
Amen.

SHEILA SE GETUIENIS
Dit het begin as ‘n normale dag in die lewe van ‘n tiener. Toe ek dié oggend 
wakker geword het, het ek geen idee gehad dat my lewe op hierdie dag vir 
ewig sou verander het nie. Toe ek by die huis kom van die skool af, het 
die telefoon gelui. Soos ‘n tipiese vyftien jarige, het ek gehardloop om die 
telefoon te beantwoord. Dit was ‘n buurman wat gebel het om te sê dat 
my pa in ‘n ongeluk betrokke was by die werk en hy beseer is. Dit was nie 
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lank voor my oupa by die huis aangekom het en gesê het dat ek saam met 
hom moet gaan. 

Voor sononder was my pa dood. Pa was ‘n junior dinamietskieter by ‘n 
steenkoolstropingswerk, en die man wat normaalweg die gedoen werk het, 
het daardie dag afgeneem en Pa het sy plek geneem. My hart het begin vul 
met soveel woede en ‘n haat vir daardie man het binne my begin opbou. 
Ek het bitter geword, en daardie bitterheid het diep gewortel geraak in 
my hart. Ek was nie ‘n Christen en het niks van vergifnis, genade, of ware 
liefde geweet nie. Al wat ek geweet het, was dat ek vyftien was en my pa is 
vir altyd weg omdat iemand die dag by die werk afgeneem het. Dit moes 
nie my pa gewees het wat gesterf het nie.

Die woede het binne in my gegroei. Ek het begin drink, partytjies 
gehou, saam met vriende uitgehang, en skool gedros, totdat ek uiteindelik 
die skool verlaat het. Ek was getroud op die ouderdom van sewentien. 
My lewe het een slegte keuse na die ander geword. Daar is al gesê dat, 
“bitterheid is wanneer jy gif neem en wag vir die ander persoon om dood te 
gaan.” My woede, toorn en onvergewensgesindheid het ‘n diepgewortelde 
bitter bron geword.  

Alhoewel ek baie goed geword het om die skyn voor te gee, het my 
onopgeloste haat vir hierdie man my heeltemal en volkome gevul.

In die daaropvolgende jare het ek geboorte gegee aan twee wonderlike 
seuns, wie ek kan sê my hele wêreld is. Ek het my GED voltooi en selfs 
kollege toe gegaan. Maar deur dit alles, het die intensiteit van my haat vir 
die man net gegroei. Jare het verbygegaan en ek is geskei.

Met verloop van tyd het ek weer getrou en dit is toe my reis na vergifnis 
en genesing begin het. My man het ‘n kerk gevind en ons het dit gereeld 
begin bywoon. Ek het my hart vir Jesus gegee, en stadig, week na week, 
het my hart begin om sag te word. Hoe meer ek die liefde van ons nuwe 
kerkfamilie ervaar het, hoe meer het ek begin om die liefde van God te 
verstaan.

Op ‘n dag het ek en my man gepraat oor my onopgeloste bitterheid en 
hy het gesê: “Dit is tyd om hom te vergewe.” Eers was ek huiwerig, maar 
het ek iets voel trek in my hart wat met hom saamgestem het. Ek sal nooit 
die proses vergeet wat daardie dag plaasgevind het nie, toe God my man 
gebruik het om my te lei na ‘n plek van vergifnis.

Ons het gepraat en ek het gehuil. My man het my aangemoedig om ‘n 
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verbale verklaring van vergifnis te maak. Ek het gehuiwer, maar toe het ek 
hoorbaar gesê dat ek die man vergewe. Ek dit weer en weer en weer gesê. 
Skielik was dit asof ek die man en die las wat hy gedra het, wetende dat dit 
hy sou gewees het wat gesterf het, in plaas van my vader, kon sien. Dit was 
asof God my sy familie, sy vrou en sy kinders gewys het. My hart het in 
stukke gebreek omdat ek ooit hierdie pyn op iemand anders gewens het.

Dit was die begin van vryheid vir my. Vir jare het ek gekyk deur die 
lens van verlies: my pa wat my nie sien grootword nie, my troudag, die 
geboorte van my seuns, my kollegegradeplegtigheid mis. Ek het my lewe 
gesien vanuit ‘n selfgerigte perspektief, maar nou is dit asof God my toelaat 
om na hierdie man en sy gesin op ‘n nuwe en ander manier te kyk. 

Ek het woordeliks die man vergewe en die gevoelens het stadig gevolg. 
Dit was ‘n geruime tyd voordat die gedagte aan hom nie negatiewe emosies 
uitgelok het nie, maar die dag het gekom. Twee jaar gelede het ek van 
aangesig tot aangesig met hom gekom, en hy het geen idee gehad wie ek 
was nie.

Ek onthou dat ek na hom gekyk het, en op daardie oomblik het ek 
heel gevoel. Ek wou nie langer al my pyn oor hom uitspreek nie. My hart 
het oorstroom met die gedagte dat ek nie meer kwadegevoelens, haat, of 
veragtig vir hom gehad het nie. Ek het hom waarlik vergewe.

Ek het God daardie dag gedank dat Hy my nie net vrygemaak het van 
die slawerny van onvergewensgesindheid nie, maar ook vir hierdie man 
se lewe. Ek het God gedank dat sy kinders ‘n pa gehad het wat hulle kon 
sien grootword, en dat hy ‘n vol lewe kon hê saam met sy familie. Ahh. 
Ek was vry. God se genade, barmhartigheid en liefde vul nou daardie diep 
plekke waar daardie bitter bron van onvergewensgesindheid eens my hart 
gevange gehou het.

---------
“Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan 
dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ‘n 

slawejuk laat indwing nie.”
(Gal. 5:1).



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Jesaja 59:1-5
Jesaja 59:2

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Efesiërs 2:1-3, 12
Efesiërs 2:12  

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.

LEES:
SOAP:
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Johannes 8:31-34
Johannes 8:34 

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Jeremia 17:9
Jeremia 17:9

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.

LEES:
SOAP:
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Romeine 7:18-19
Romeine 7:18 

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Definieër vir jouself die verskil tussen toegerekende sonde en geërfde 
sonde, en oordink hoekom beide van hierdie aspekte van ons sonde Jesus 
se uiterste opoffering genoodsaak het.

2. Watter “goeie werke” doen jy in ‘n poging om boete te doen vir die 
sonde in jou lewe?

3. Vra God biddend of daar iemand is wat jy moet vergewe, iemand van 
wie jy in die verlede jou vergifnis weerhou het?

4. Het iemand jou of ‘n geliefde so seergemaak dat jy daardie persoon iets 
sleg toegewens het? Wat dink jy sal Jesus wil hê moet jy doen met daardie 
gevoelens?

5. Watter rol speel die Heilige Gees in jou vermoë om te vergewe?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



Week 2
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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



“Deur die bloed van sy 
Seun is ons verlos en is ons 

oortredinge vergewe kragtens die 
ryke genade van God.” 

EFESIËRS 1:7



Teksverse vir Week 2
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MAANDAG EFESIËRS 1:3-7 

3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof 
toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die 
Gees wat daar in die hemel is. 4So het Hy, nog voordat die wêreld 
geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik 
voor Hom te wees. 5In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige 
beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy 
kinders te wees. 6Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike 
genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. 7Deur 
die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe 
kragtens die ryke genade van God

DINSDAG JOHANNES 3:16-21

16“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. 17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur 
om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom 
gered kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie 
nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun 
van God glo nie. 19En so kom die skeiding: die lig het na die 
wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die 
lig liefgehad, want hulle dade was sleg. 20Elkeen wat kwaad doen, 
haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade 
nie aan die kaak gestel moet word nie. 21Maar wie volgens die 
waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk 
dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

WOENSDAG LUKAS 13:1-5 

1Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die 
Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was 
om hulle offerdiere te slag. 2Toe antwoord Jesus hulle: “Dink julle 
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dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs 
omdat dit met hulle gebeur het? 3Nee, sê Ek vir julle, maar as julle 
julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom! 
4Of daardie agtien wat dood is toe die toring van Siloam op hulle 
ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander 
inwoners van Jerusalem? 5Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle 
nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom.”

DONDERDAG JOHANNES 1:26-30 

26Johannes het hulle geantwoord: “Ek doop met water, maar 
tussen julle staan daar Iemand vir wie julle nie ken nie. 27Dit is Hy 
wat ná my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie.”

28Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes 
besig was om te doop. 29Die volgende dag sien Johannes vir Jesus 
na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die 
sonde van die wêreld wegneem! 30Dit is Hy wat ek bedoel het toe 
ek gesê het: ‘Ná my kom daar ‘n Man wat my vóór is, want Hy 
was voor my reeds daar.’

VRYDAG 2 KRONIEKE 7:12-16 

12Daarna verskyn die Here een nag aan Salomo en sê vir hom: “Ek 
het jou gebed verhoor en hierdie plek vir My gekies as die plek 
waar daar vir My offerandes gebring kan word. 13As Ek die hemel 
gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan 
beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, 
14en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en 
vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister 
uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. 
15Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees 
vir elke gebed hiervandaan. 16En nou kies Ek en heilig Ek hierdie 
tempel sodat my Naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg 
en my liefde sal geniet.
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DIE WEG VAN VERGIFNIS
DEUR WHITNEY DAUGHERTY

“Vergifnis. Niks is meer vreemd vir sondige natuur nie. 
En niks is meer kenmerkend van Goddelike genade nie.”

—John MacArthur
 “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).

Die Verbloeming
DIE NUWE DAG HET deur die venster geloer en die songeel geverfde mure 
van my kinderjare slaapkamer verlig. Sjoe, ek was lief vir daardie kamer, 
veral vir die helder skoenlapper muurpapier wat die klem gelê het op een 
muur. Dit was moeilik om daardie vrolike kamer te betree en nie vreugde 
te vind nie, selfs op die donkerste van dae.

Die son was op. Maar ek was nie. En in skrille kontras met die vrolike 
dekor, het ‘n sprankie van geluk lankal die gebou verlaat. 

O, ek was wakker, wakker en natgesweet van die stomende sauna wat 
geskep is deur my warm asem onder die hopie beddegoed. My sewejarige 

2
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lenige self was van kop tot toon begrawe onder die beddegoed, en ek 
onthou duidelik hoe ek stil en vlak asemgehaal het in ‘n poging om my 
ligging te verdoesel. Ek het ‘n eenvoudige gebed gebid en God gesmeek 
om die res van die huis – mees belangrik, enige iemand met die titel van 
“ouer” te oortuig dat ek nog geslaap het. Miskien, net miskien, kon ek 
hulle flous. Dat hulle sal verbyloop asof niks ooit gebeur het nie, en ek nie 
die gevolge van my ongehoorsaamheid van die vorige aand in die gesig 
hoef te staar nie. 

Dit het my nie lank geneem om te besef dat ek nie vir altyd kan voorgee 
nie. Hierdie verbloemingspoging het niemand geflous nie, veral nie vir my 
nie. Trouens, ek was net besig om elke minuut meer mislik te raak. Maak 
nie saak watter deurdagte stappe ek geneem het om weg te kruip nie, die 
komberse wat strategies oor my kop geplaas was, sou nooit die oortreding 
wat diep in my hart begrawe was, bedek nie.

Ons Steek Weg 
Van die begin af was dit menslike natuur om ons sondes weg te steek. 
Adam en Eva het vroeg in die tuin die weg gebaan en sedertdien volg 
ons in hulle voetspore: “Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin 
wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het 
vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin” (Gen. 3:8, 
klem myne). As ‘n jong kind, was dit instink vir my om weg te kruip 
onder daardie beddegoed. Daar is nie eers baie dinge wat ek van my vroeë 
kinderjare onthou nie, maar ek sal nooit die emosies en vasberadenheid 
agter my wegkruippoging van daardie dag vergeet nie. In ons menslikheid, 
is ons selfs op ‘n jong ouderdom desperaat om van ons sonde te ontsnap, 
in plaas daarvan om dit reg in die gesig te staar. Omdat sonde in die 
wêreld gekom het deur een man (Rom. 5:12) kan ons dit nie ontsnap nie, 
en omdat God heilig is en ons intrinsiek   na Sy beeld en tot Sy eer geskape 
het (Gen. 1:27; Jes. 43: 7), vind ons onsself vasgevang in ‘n groot kloof: 
geskei en besig om weg te hardloop van die oordeel van die einste Een wat 
ons geskape het.

Ons Vergelyk
As ons nie besig is om weg te kruip oor ons sonde nie, probeer ons dikwels 
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‘n ander daad van selfbehoud in ons verdorwe toestand: die immer gewilde 
kuns van vergelyking. As jy al ooit broers en susters grootgemaak het, dan 
het jy sekerlik al hierdie baie voorspelbare verskynsel ervaar: as een kind 
wat ‘n koekie steel gevang word, sal hy uitwys dat sy boetie twee gesteel 
het. As ‘n tiener wat my aandklokreël een of twee keer gemis het, was 
my onmiddellike verdediging (in my gedagtes, al het ek dit nie hardop 
gesê nie) iets soos, “Ag tog, ek is tien minute laat. As julle net geweet het 
wat ander kinders van my ouderdom doen op die naweke wanneer hulle 
uitgaan.” Ons vind tydelike troos daarin om ander mense wat blyk om 
groter sondaars as ons te wees, uit te wys, asof dit ons skuldige toestand 
ontken, of op een of ander manier ons gedrag regverdig.

Ek vind dit so treffend dat Adam en Eva sonder huiwering albei die 
skuld op iemand anders geplaas het toe hulle gevra is om ‘n verduideliking 
te gee oor hoekom hulle van die verbode boom geëet het: “Die mens het 
geantwoord: ‘Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir 
my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.’ Toe vra die Here God 
vir die vrou: ‘Wat het jy nou gedoen?’ en sy sê: ‘Die slang het my mislei, 
en ek het geëet”’ (Gen. 3:12-13). En ons gaan voort met die verbloeming. 
Dit word meer en meer kompleks en verdraai soos ons probeer om ‘n 
meerderwaardigheid status voor te hou, wat ons nooit in staat sal wees 
om op ons eie krag te kan instandhou nie, maak nie saak hoe hard ons 
probeer nie.

Ons Dra By
As ons nie ons sonde verbloem of vergelyk nie, dan probeer ons dikwels 
om dit toe te smeer met ‘n dosis van ons eie goeie werke. Baie mense 
redeneer dat dit in die kort termyn beter voel om iets te doen (en dan 
krediet daarvoor neem), dus vervang ons bekering met werke, met die 
hoop dat ons eie bydraes op een of ander manier guns sal vind by God 
en ons red. Maar die Bybel is duidelik daaroor dat geen van ons menslike 
bydraes ooit die problem van sonde in ons lewens sal kan oplos nie. (Ef 
2:8-9). Probeer om ‘n liter melk op jou mat te mors, en in plaas daarvan 
om die matskoonmakers te skakel en dit behoorlik diep skoon te maak, 
bedek jy die gemors met ‘n pragtige nuwe mat en nou’s jy klaar. Probleem 
opgelos, nê? Allesbehalwe. Gee dit ‘n paar dae, en die stank van daardie 
bedorwe melk sal uiteindelik jou hele huis vul, en nie net alleenlik jou mat 



JY IS VERGEWE38 WEEk 2

en die pragtige mat waarmee jy dit bedek het onherstelbaar laat nie, maar 
ook wegvreet aan jou trots en lewensgehalte. So bly ons sonde oor in al sy 
stank, en dring dit diep in die einste vesel van ons wese in, kry vashouplek 
en saai verwoesting onder die uiterlike skoonheid wat ons vertoon. 

John Piper het dit so verduidelik: “Die vraag ... is nie, ‘Kan ek genoeg 
goeie werke doen om my slegte werke te oortref?’ Nee, die vraag is, 
‘Kan ek een goeie werk doen?’ En die antwoord is nee, en dit is waarom 
regverdigmaking, om reg te wees met God, nie 99,99 % genade en Christus 
moet wees nie, maar 100 % moet wees. En dit is hoe hy ons gered het. 
Deur genade alleen op grond van Christus alleen deur die geloof alleen tot 
die heerlikheid van God se oneindige, pragtige, verhewe waarde alleen.”1

Maak nie saak wat ons metode van verbloeming is nie, ‘n ontnugtering 
waarheid bly staan: “As julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle 
ook almal omkom” (Luk. 13:5).

Die Doodloopstraat
Ek sou myself nie beskou as iemand wat maklik oortuig kan word om ‘n 
skare te volg nie, maar ek moet erken dat die versoeking vir my te groot 
was toe ek ‘n padkonstruksie ompad teëgekom het in my klein dorpie in 
Indiana. Die hoofpaaie was geblokkeer deur die ongerieflike versperrings, 
en ‘n nuwe roete is duidelik uiteengelê met oranje tekens. Die dilemma 
was dat niemand die nuut gemerkte pad gevolg het nie; inteendeel, ‘n lang 
karavaan van voertuie het almal met ‘n sekere sypad afgery, in ‘n poging 
om vinniger om die konstruksie area te kan kom. Almal het dit gedoen. 
Dit het gelyk of dit sin maak. Ek was haastig om uit daardie gemors te 
kom. Daardie groot hoeveelheid mense het verseker geweet wat hulle 
doen. Dertig minute later, het ek myself aan die einde van ‘n stampvol 
doodloopstraat gevind, en versigtig probeer om my minibus rondom 
die leër van voertuie wat hulself in dieselfde situasie as ek bevind het, te 
beweeg. In plaas daarvan dat ek tyd bespaar het deur hierdie “kreatiewe” 
alternatiewe roete te neem, was ek nou hoogs gefrustreerd, baie laat en in 
‘n veel groter gemors as toe ek begin het. Met al daardie tyd wat ek gemors 
het, moes ek nou boonop weer by die begin begin en die amptelike ompad 
roete neem wat ek in die eerste plek moes geneem het. Dit het geblyk dat 

1 John Piper. “Can My Good Works Outweigh my Bad?” Desiringgod.org. Desiring God Ministries. 
Web. 29 June 2016.
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die owerhede wat in beheer van die konstruksieprojek was, die een en 
enigste pad wat sal lei na vryheid, voorsien het.

Hierdie wêreld is bekend vir sy plaasvervangers, doodloopstrate, en leë 
arbeid in ons strewe na vryheid van ons sonde. Die samelewing ignoreer 
die waarheid van die Skrif wat duidelik die pad aanwys wat lei na die 
lewe (Mat. 7:14). Die samelewing ontbreek nooit aan ‘n onverstandige 
skare om te volg nie, ‘n duur besitting wat geen resultate lewer in terme 
van die beloftes om geluk te bring nie, of ‘n magdom van die jongste 
selfgeproklameerde, vinnige-resultaat, selfhelp strategieë wat ons 
rekenaarskerms oorgeneem het, wat net keer op keer lei tot teleurstelling. 
Hierdie alternatiewe roetes lyk aan die begin asof hulle goeie potensiaal 
het, maar hulle produseer nooit die resultate wat hulle sê hulle sal nie. 

Die weg van vergifnis kan nooit gevind word in ompaaie, afleidings, 
of deur ons sonde te verbloem nie. Daar is net een weg na vryheid, en sy 
Naam is Jesus:

Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy 
sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem!” (Joh. 1:29)

Die Enigste Weg
Ek het geweet dat ek uiteindelik uitgevang sou word. My wange het rooi 
gevoel, nie net van die warm lug wat opgehoop het onder die komberse 
nie, maar van die ongemak wat besig was om diep in my siel op te bou. 
Geen hoeveelheid stilte of vlak asemhaling, voorgee of vermyding, kon die 
waarheid wat daardie dag in daardie heldergeel vlinder kamer gesetel was, 
verberg nie. Ek het verdien wat sou kom. Ek kon vir ‘n rukkie wegkruip, 
maar die stryd om verborge te bly, was meer as wat my gebroke hart kon 
dra.

Ek het weggekruip omdat ek skaam was. 
Ek het weggekruip omdat ek gebroke was. 
Ek het weggekruip omdat ek bang was.
Ek het weggekruip omdat ek die toorn verwag het wat ek verdien het, 

in plaas van die genade wat ek ontvang het.
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Adam en Eva het weggekruip omdat hulle skuldig was voor ‘n heilige 
God en hulle het dit geweet. God het reeds gewaarsku dat die gevolge van 
hulle ongehoorsaamheid die dood was (Gen. 3:3), en hulle was skaam, 
gebroke en bang, vasgevang in hulle sonde met geen uitweg nie.

Maar God ...twee van die mees kragtige woorde wat ooit gespreek is.
Skrywer en teoloog John MacArthur het dit so beskryf:

Maar God het gekom om die sondaar wat wegkruip, te soek. En 
hier vind ons die eerste sig van genade, die eerste uitdrukking van 
welwillendheid, die eerste aanduiding dat daar ‘n moontlikheid 
vir versoening kon wees, want ons vind nie dat God bulderend 
in die tuin inkom nie. Ons vind nie ‘n weerligstraal wat uit die 
hemel kom en Adam en Eva verbrand nie. Vers 9 (Gen. 3) sê dit, 
“Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: 
‘Waar is jy?”’2

Genade. Soete, onverdiende guns van God wat vergifnis bied, nie oor 
wie ons is nie, maar as gevolg van wat Jesus gedoen het. Genade. God se 
liefde in aksie, toe dit gelyk het of vergifnis ver weg was, en dit die laaste 
ding was wat ons verdien het.

Genade verskuif die fokus van ons af na Jesus. Geen hoeveelheid 
verbloeming sal ons sonde kan wegneem nie. Ons kan nie ons verdorwe 
toestand wegsteek of vergelyk met iemand anders s’n nie, en ons kan geen 
hoeveelheid goeie werke bydra wat voldoende betaling sal wees nie. Ons 
onvermoeide strewe na aardse ompaaie sal ons aanhou frustreer en ons 
nêrens bring nie, net die verlange in ons siele wat oorbly tensy ‘n Verlosser 
intree, versterk. Ons kan nie vergifnis op ons eie bereik nie. Nie toe nie. 
Nie nou nie. Nooit ooit.

Dit is hoekom Jesus gekom het.
Ek is nie seker hoe lank ek onder die beddegoed gebly het nie, maar 

dit was lank genoeg dat ek tyd gehad om te dink oor elke moontlike 
scenario van hoe die hele beproewing sou eindig. Wat sou ek sê in my 
verdediging? Hoe sou my ouers reageer? Ek het die ergste verwag, maar 
was met vriendelikheid en ope arms ontmoet. Ek was huiwerig om liefde 
te gee, maar was omhels met onvoorwaardelike liefde. Ek het skeiding, 
verwerping en swaar gevolge verwag, maar was verwelkom as ‘n kind wat 

2 John MacArthur. “Confrontation in Eden.” gty.org. Grace to You Ministries. Web. 29 June 2016.
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‘n plek van vergifnis, vertroosting en rus nodig gehad het. 
Hoeveel meer is die Vader se volmaakte liefde vir ons? God se genade 

kom nie van ‘n verafgeleë plek of van ‘n onbereikbare Verlosser af nie. 
Dit is nie twyfelagtig of gekenmerk deur menslike onvolmaaktheid 
nie. O nee. As gevolg van Jesus, kom hierdie genade van ‘n toeganklike 
God, ‘n barmhartige Vader wie se hart ingestel is om te hoor hoe ons Sy 
naam fluister en Hy is gereed om ons met ope arms te verwelkom. Die 
onuitwisbare gawe van genade oorbrug die gaping wat ons eens van God 
geskei het en is nou ‘n plek waar ons voortdurend kan lewe ... en met 
vertroue kan staan (Rom. 5:1-2). Die pragtige woorde van Jesaja praat 
van die barmhartige God wat hierdie soort genade aan die Israeliete en 
aan ons bewys het:

“Dink hieraan, Jakob, dink hieraan, Israel, want jy is my dienaar; 
Ek het jou gemaak, jy is my dienaar. Ek sal jou nie verlaat nie, 
Israel. Ek het jou oortredinge, jou sondes uitgewis, hulle het 
verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na My toe, want 
ek het jou verlos. Juig hemel, oor wat die Here gedoen het, jubel, 
dieptes van die aarde, wees bly en juig, berge en bosse, want die 
Here het vir Jakob, vir Israel, verlos, die Here het sy mag laat blyk” 
(Jes. 44:21-23).

Wanneer dit kom by ons sonde, is dit ‘n intimiderende taak om uit te 
kruip “onder die komberse” uit. Dit behels om ons trotsheid te verloor, om 
onsself te verootmoedig, ons behoefte aan ‘n Verlosser te erken, en om die 
teenoorgestelde rigting van ons selfsugtige, opstandige maniere te draai. 
Maar wanneer ons dit uiteindelik doen? Dan word ons tegemoetgekom 
met die onvergelykbare liefde van ons Verlosser, wat verlang om ons te 
vergewe en vir ons vryheid aan te bied en ‘n onuitspreeklike vreugde 
soos niks wat ons nog ooit geken het nie: “en my volk oor wie my Naam 
uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle 
bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle 
land laat herstel” (2 Kron. 7:14).

Is jy moeg van die las van jou sonde? Uitgeput van al die wegsteek, 
hardloop, en voorgee dat jy dit alles onder beheer het? Gefrustreerd deur 
jou onvermoë om hierdie op jou eie te wen? Daar is ‘n beter weg. Daar 
is net een weg. Ek nooi jou uit om te hardloop na Jesus en die Weg na 
vergifnis te vind.
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“Maar die belangrikste ding om te onthou is dat, alhoewel ons 
gevoelens kom en gaan, is Sy liefde vir ons nie so nie. Dit word 
nie moeg as gevolg van ons sondes of ons onverskilligheid nie; en 
daarom is dit heeltemal onverbiddelik in die vasberadenheid dat 
ons genees sal word van daardie sondes, wat dit ons ookal kos, wat 
dit Hom ookal kos.”3

GEBED
Hemelse Vader, dankie vir Jesus, die Lam van God wat die sonde van 
die wêreld wegneem. In Hom het ons verlossing deur Sy bloed, die 
vergifnis van ons oortredinge, volgens die rykdom van Sy genade. Mag 
die realiteit van Jesus se opoffering ons nederig maak en soos ons vandag 
opnuut ons lewens aan Hom oorgee, mag U Heilige Gees ons bemagtig 
om regverdigheid en godsvrug, in ewig toenemende mate na te streef. In 
Jesus se naam. Amen.

ELIZABETH SE GETUIENIS
Ek is gebore en opgevoed in ‘n Christelike huis deur wonderlike goddelike 
ouers. Ek het elke Sondag kerk toe gegaan en is gered op die jong ouderdom 
van vyf op pad huis toe van die kerk. Ek was gevul met soveel vreugde, 
verwondering en liefde vir Jesus dat ek dit moes deel! Toe ek by die huis 
gekom het, het ek dadelik elke familielid wat ek geken het, geskakel.

As ‘n jong Christen, ek het nie geweet dat ek veronderstel was om voort 
te gaan om te strewe om na aan God te wees nie. Ek het al my Bybelverse 
geleer en gebid om my sondes te bely, maar ek het vrae gehad oor die 
noodsaaklikheid van hierdie gebruike. Vrae het in my kop rondgetuimel. 
Gou het ek gedagtes gevorm oor God en om ‘n Christen te wees, wat ver 
van die waarheid was. Ek het gevoel dat ek gered was, so alles was reg. Ek 
het begin om God te sien as ‘n streng God wat net reëls het. Ek het hom 
nie gesien as die liefdevolle, sorgsame, teer Vader wat Hy is nie. Ek was 

3 C. S. Lewis, Mere Christianity. 1952. HarperCollins Publishers.
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bang om vrae te vra en het geglo dat ek alles reeds moes geweet het. 
Ek het, wat ek graag my “verlore dogter” fase noem, betree. Ek was 

sestien toe my ouma, wat baie na aan my was, skielik oorlede is. Ek het 
probeer om sterk te wees vir my bedroefde ouers, maar het gesukkel met 
depressie en gedagtes om myself seer te maak. Gelukkig was God besig 
om te werk, selfs al was ek besig om van Hom weg te hardloop. Hy het 
my herinner dat my ouers my nodig gehad het, en daardie bewustheid het 
gekeer dat ek myself seermaak.

Op die ouderdom van sewentien ek het my eerste regte werk gekry en 
ek het toegelaat dat die mense saam met wie ek gewerk het, my beinvloed. 
Ja, jy is werklik soos dié saam met wie jy uithang. Ek het begin uitgaan met 
my eerste werklike kêrel. Toe ek jonger was, was ek die ongemaklike een 
wat laat ontwikkel het. Al my vriende was mooier en het kurwes gehad, 
en die seuns het dit raakgesien. Nou was dit my beurt! Dit het my kragtig 
laat voel om te weet dat ek koppe kon laat draai met my voorkoms. Binne 
‘n jaar het daardie verhouding geëindig en God het Cole, wat nou my man 
is, in my lewe gebring.

Ons het besluit dat ons het mekaar lief genoeg gehad het om seks te 
hê. Ek wens ek kon sê dat ek net intiem met hom was, maar ek het ‘n 
paar sinlose keuses gemaak wat veroorsaak het dat ons paaie geskei het. 
Hy was die een wat ek liefgehad het. Hy is standvastig en liefdevol en my 
familie was dol oor hom. Maar ek het hom verneuk met ‘n paar ander 
mans, omdat ek lief was vir die gevoel dat iemand anders gedink het ek 
was pragtig.  

Ek het nie besef dat meeste van hulle net wou hê wat ek seksueel vir 
hulle kon bied. Ek het grotendeels nie omgegee nie, maar diep binne in 
my het ek geweet dat dit verkeerd was en dat God nie gelukkig was nie. 
Ek was besig om ‘n dubbele lewe te lei by die huis en by die kerk. Ek het 
gelieg vir my ouers, na partytjies toe gaan en in plekke gewees waar ek nie 
moes gewees het nie. Ek was ongemaklik by die kerk maar het ‘n front 
opgesit. 

Op negentien het dinge begin verander. Cole en ek het weer vir ‘n 
kort rukkie begin uitgaan voordat hy teruggetrek het na sy tuisdorp. Ons 
het ‘n langafstandverhouding gehandhaaf, maar dit was wankelrig. Ek het 
voortgegaan met my vryeliefde leefwyse, maar het begin agterkom dat dit 
nie meer pret en plesier was nie. Aan die einde van die jaar het Cole my 
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gevra om by hom aan te sluit. ‘n Paar maande later het ek al my besittings 
opgepak, huilerig totsiens gesê aan familie en vriende en weggehardloop 
van my foute.

Skuld volg. Na die trek, het ek vir ‘n geruime tyd nie kerk toe gegaan 
nie. Toe ek uiteindelik kerk toe gegaan het, is ek tot trane gebring oor 
al my baie sondes. Mettertyd het ek oortuig begin voel dat ek vir Cole 
om my te vergewe vir al die kere wat ek het ontrou aan hom was. Ek het 
aanvaar dat dit die einde van ons verhouding sou wees, maar hy was lief 
vir my en het my vergewe. Aan die einde van die jaar het Cole my gevra 
om met hom te trou. Ons is die volgende Junie getroud. 

Ek het by ‘n Bybelstudie by die kerk aangesluit en het gou besef dat 
God die ware ek wou hê, nie die persoon wat ek voorgegee het om te wees 
nie. Twee jaar na ons troudag, toe ‘n lieflike klein engel in ons lewens 
gebore is, het ek my behoefte aan my Verlosser besef.

Hierdie verlore dogter het mank teruggekom na haar liefdevolle Vader. 
Hy het Sy arms vir my wyd oopgemaak en gesê: “Welkom tuis. Ek het 
jou gemis!”

Ek sukkel nog om myself te vergewe vir die keuses wat ek gemaak het, 
maar ek is dankbaar dat hulle my teruggelei het na God toe.

Soos ek die Bybel bestudeer het, het ek geleer van God se groot liefde 
vir my. Toe ek die storie lees oor hoe God ‘n prosituut vergewe het, het 
ek gevoel asof hy met my praat. Ek is ‘n lewende getuienis van God se 
wonderlike vergifnis, barmhartigheid, genade en onvoorwaardelike liefde. 
Ek is nie volmaak nie, maar God vereis dit nie van my nie. Hy maak my 
vry! Ek is vergewe en verlos!

----------
 “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het 
om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken 

wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag”
(2 Pet. 1:3).
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Efesiërs 1:3-7
Efesiërs 1:7 

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Johannes 3:16-21
Johannes 3:16

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.

LEES:
SOAP:
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Lukas 13:1-5
Lukas 13:5

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Johannes 1:26-30
Johannes 1:29

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.

LEES:
SOAP:
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2 Kronieke 7:12-16
2 Kronieke 7:14

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Met watter ongesonde aksies of gesindhede oor jou sondes hou jy aan 
om mee voort te gaan, ongeag die feit dat dit tot dieselfde ongewenste 
gevolge lei?

2. Wat is jou eerste reaksie wanneer iemand jou aanspreeklik hou vir jou 
sonde?

3. Is jy vinnig om jou sondes teenoor Jesus te bely, of probeer jy jou 
sondes regverdig of verskonings daarvoor maak?

4. Wetende dat daar geen sonde is wat te groot is vir Jesus om te vergewe 
nie, lê ‘n sonde wat jy nog nie bely het nie aan Jesus se voete, en glo dat 
Hy die krag en die begeerte het om jou te vergewe. 

5. Hoe gee die ervaring van God se genade jou hoop en doelgerigheid vir 
jou toekoms? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



Week 3

JY IS VERGEWE58 WEEk 3

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



“So ver as die ooste 
van die weste af is, so 
ver verwyder Hy ons 

oortredinge van ons af.”
PSALMS 103:12



Teksverse vir Week 3
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MAANDAG 1 JOHANNES 1:5-9 

5Wie sy woord egter gehoorsaam — in hom het die liefde van 
God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in 
Hom is. 6Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe 
soos Jesus gelewe het.

7Geliefdes, dit is nie ‘n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe 
nie, maar ‘n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou 
gebod is die boodskap wat julle gehoor het. 8Tog is dit ook ‘n nuwe 
gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is, is te sien 
in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan, 
en die ware lig skyn alreeds. 9As iemand beweer dat hy in die lig is, 
maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

DINSDAG MIGA 7:18-19 

18Wie is ‘n God soos U?
U vergewe sonde,
U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie.
U bly nie vir altyd kwaad nie,
U betoon liefde.
19Hy sal ons weer genade betoon,
Hy sal ons sonde tot niet maak,
U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.

WOENSDAG HEBREËRS 9:23-28 

23Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus 
noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse 
dinge self deur beter offers as hierdie. 24Christus het nie ingegaan 
in ‘n heiligdom wat deur mense gemaak is en net ‘n namaaksel 
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van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om 
nou ter wille van ons voor God te verskyn. 25Hy het nie ingegaan 
om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke 
jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. 
26Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van 
die skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net een keer in 
die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg 
te neem. 27’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna 
kom die oordeel. 28So is Christus ook net een maal geoffer om die 
sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom 
Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir 
dié wat Hom verwag.

DONDERDAG PSALMS 103:11-13 

11want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is,
so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
12So ver as die ooste van die weste af is,
so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
13Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders,
so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

VRYDAG JESAJA 38:17-19 

17Dit was vir my goed om soveel te ly;
U het my lief, U het my uit die dood gered;
U het al my sondes vergewe.
18In die doderyk kan niemand U loof nie,
geeneen wat dood is, kan U prys nie;
niemand in die graf dink aan u trou nie!
19Net hulle wat nog lewe, kan U loof,
so doen ek dit vandag.
Vaders sal hulle kinders van u trou vertel.
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DIE DIEPTE VAN ONS VERGIFNIS
DEUR JEN THORN

How deep the father’s love for us. 
How vast beyond all measure, 

That He should give His only Son 
To make a wretch His treasure.1  

EK IS LIEF OM hierdie woorde van Stuart Townend te sing. Uit hierdie 
diepsinnige liefde kom God se diepe vergifnis. Dit is so diep, en die feit is dat 
ons geen voldoende wyse het om dit te beskryf nie. Die Bybel gee vir ons ‘n 
aantal verskillende beelde om ons te help om hierdie lewensveranderende 
waarheid te verstaan en daaroor te besin. God se Woord sê ons sondes is 
van ons verwyder so ver as die ooste is van die weste (Ps. 103:12), en hulle 
is in die diepste deel van die oseaan gegooi (Mig. 7:19). Maar selfs hierdie 
kan nie ten volle die dieptes van God se vergifnis beskryf nie.

Jesaja 59:1-2 vertel vir ons dat sonde die mensdom van God geskei het. 
Sonde is die vernietiger van alle dinge. Dit het die skepping verwoes; dit 
het siekte en kwale, elke denkbare soort kwaad, en uiteindelik die dood, 
gebring. Hierdie verskriklike monster het ook skeiding en disharmonie 
gebring tussen mens en dier, mens en mens, en die meeste vernietigende, 
tussen mens en God.

1 Stuart Townend, “How Deep the Father’s Love for Us” Copyright © 1995 Thankyou Music (Adm. by 
CapitolCMGPublishing.com excl. UK & Europe, adm. by Integrity Music, part of the David C Cook 
family, songs@integritymusic.com) 
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Omdat sonde se korrupsie tot in die verste hoeke van ons harte reik, is 
ons hulpeloos en het ons dringend ‘n Verlosser nodig. God het dit geweet, 
en in Sy oneindige barmhartigheid en genade het Hy Sy Seun gestuur om 
te sterf om sonde se losprys te betaal, die gaping te oorbrug, en ons vry 
te maak. 

Vergifnis is God se kwytskelding van sondaars deur die opoffering van 
Sy Seun.

Maar hoe diep gaan die vergifnis van God teenoor sy volk? Is daar ‘n 
beperking op Sy genade? Is daar ‘n breekpunt vir Sy liefde? Eindig die krag 
van Christus se bloed êrens?

Gelukkig, “handel Hy nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld Hy 
ons nie vir ons ongeregtighede nie” (Ps. 103:10).

God se Vergifnis Maak Ons Sy Vriende
 “So is die Skrif vervul wat sê: ‘Abraham het in God geglo, en God 
het hom vrygespreek,’ en hy is ‘n vriend van God genoem” (Jak. 
2:23).

Diegene wat nie hul vertroue in Jesus geplaas het nie, het God as hulle 
Regter (Ps 7:12-13). Dit is skrikwekkend, want sonde maak hulle skuldig 
aan die dood (Rom. 6:23) en verdienstelik van God se regverdige woede. 
Die straf van sonde is billik en regverdig.

Diegene wat veroordeel is kan nie ‘n intieme verhouding met God hê 
nie, want niemand kan voor God en Sy regverdige toorn   staan en oorleef 
nie. Ons was eens mense soos dit. Skeiding en dood is wat ons verdien 
het.

Maar God. Hierdie pragtige frase word ‘n paar keer in die Skrif gesien, 
en dit is ‘n frase van hoop (italics myne):

Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: 
Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het (Gen 
50:20).

Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom 
behoort ek vir altyd (Ps. 73:26).

In die doderyk verdwyn alles waarop hulle vertrou het; vir hulle 
bestaan dit nie meer nie. Maar vir my sal God loskoop uit die mag 
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van die dood (Ps. 49:15-16).

‘n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir ‘n 
regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog 
die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis 
hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 
(Rom. 5:7-8)

Terwyl ons sondaars was en gesondig het, het Christus vir ons gesterf. 
Dit is ‘n pragtige, opbouende hoop. Want terwyl God nog steeds die regter 
is, het Hy nou ook ons Redder, ons Advokaat, ons Verlosser geword! “Die 
Here is ons Regter, die Here is ons Leidsman, die Here is ons Koning, Hy 
sal ons red” (Jes. 33:22).

As gevolg van Jesus se opoffering is ons nie meer veroordeel nie. 
Inteendeel, ons het vrede met God en ‘n verhouding wat vir ewig 
gewaarborg is. Niks of niemand kan ons wegruk, en die kosbare betaling 
van Christus se versoeningsbloed ongedaan maak nie. Dit verander alles, 
want nou word hierdie Regter ons Vader en ons vyand (Rom. 5:10) word 
ons Vriend.

Ek is lief daarvoor om saam met my vriende te kuier en stories te deel, 
koffie te drink, mekaar aan te moedig deur woorde van waarheid, of rond 
te loop in ‘n winkel. Vriendskap is belangrik. Dit bring baie vreugde en 
gelag in ons lewens. Maar vriendskap het sy grense. Daar is geen perfekte 
vriende nie, en ek betwyfel dit sterk dat enige vriend van my, maak nie 
saak hoe na ons aanmekaar is nie, vir my tronk toe sal gaan of sal betaal 
vir my misdade nie.

Maar dit beteken nie dat ‘n vriend soos dit nie bestaan   nie. Terwyl Jesus 
op aarde was het hy bekend geword as die “vriend van sondaars.” Die feit 
van die saak is dat die Fariseërs geirriteerd geraak het met Hom omdat Hy 
tyd spandeer het met berugte mense: “Die Seun van die mens het gekom, 
geëet en gedrink, en julle sê: ‘Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend 
van tollenaars en sondaars!”’ (Luk. 7:34).

Die godsdienstige leiers het geglo dat Jesus Homself verontreinig 
het deur in dieselfde kamer te wees as tollenaars, gewone vissermanne, 
prostitute, en ander lae klas mense. Volgens hulle het Jesus geen belang 
gehad om enige iets met daardie soort mense te doen te hê nie. Die 
Fariseërs het ‘n obsessie gehad met godsdienstige suiwerheid en dit het 
beteken dat hulle hul beste gedoen het om sondaars te vermy. Wat Jesus 
gedoen het was ondenkbaar.
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Maar Jesus het meer as sosialisering gedoen. Jesus het nie gekom om 
net te kuier en ‘n goeie tyd te hê nie. Hy het waarlik omgegee vir hierdie 
mense. Hy het ware liefde vir hulle gehad. Jesus het geweet wat die 
toestand van hulle harte was, hul hulpeloosheid en wat hulle nodig gehad 
om lewe te vind wat verder strek as hierdie wêreld. Daardie sondaars, soos 
alle sondaars, het ‘n vriend nodig gehad wat die waarheid gepraat het en 
wat vir hulle die waarheid wys. Jesus was hierdie waarheid, ‘n vriend wat 
bereid was om Sy lewe af te lê sodat hulle gered kon word. Soos Hy gesê 
het: “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende 
aflê” (Joh. 15:13).

In Jesus het ons ‘n vriend wat bereid is om die dood en die toorn van 
God vir ons te ervaar. Jesus het nie net gepraat oor Sy bereidwilligheid 
om Sy lewe neer te lê nie. Hy het dit werklik neergelê, gewilliglik. As ons 
Vriend neem Hy belangstelling in dinge wat vreugde aan ons bring en Hy 
gee om wanneer ons seer het.

Maak hierdie jou nie nederig nie? Dit maak my nederig, want ek is nie 
‘n goeie vriend vir Jesus nie. Té dikwels is ek net ‘n vriend in voorspoed. 
Het jy al ooit so gevoel? Ons bly wanneer dinge in ons guns is, maar sodra 
dinge ‘n bietjie moeilik raak, dan kla ons, gooi ons vuiste in die lug en kyk 
vir hulp elders. Ons tree op asof Hy ons BFF is wanneer die son skyn en 
ons geseënd voel, maar wanneer moeilike tye kom of wanneer dit lyk of 
gebede onbeantwoord bly, gee ons Hom die koue skouer. 

Somtyds dink ons   ons weet beter as wat God weet. Ons lees Sy Woord 
en voel ongemaklik of neem aanstoot oor wat Hy sê, so ons kies om dit 
nie te glo nie of ons draai Sy woorde om in ‘n teologie wat ons laat beter 
voel, terwyl ons vergeet dat God se weë is nie ons weë nie en ons moet 
vertrou dat Hy beter weet.

Ander kere is ons net vergeetagtig. Ons vergeet alles wat Jesus vir ons 
gedoen het en vir ons doen. Ons vergeet hoe Hy geleef het sodat ons 
Sy regverdigheid kon ontvang. Ons vergeet hoe Hy gely het sodat ons 
vergewe kon word. En ons vergeet die louter krag van Sy opstanding wat 
aan ons krag en oorwinning oor sonde verleen het. Ons vergeet dat Sy 
grootheid nie vergelyk kan word met enige iets op hierdie aarde nie en dat 
Hy eendag sal terugkom en ons Hom sal sien in Sy volle glorie en krag.

Die vergifnis wat ons in Jesus het, dek ons vergeetagtigheid en ons 
wisselvallige liefde teenoor ons goddelike vriend, maar dit maak ook ‘n 
vriendskap met Christus moontlik.
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God se Vergifnis Maak Hom Ons Vader
Vadersdag kan vir baie mense ‘n moeilike dag wees. Vir sommige van 
ons is Vadersdag moeilik om te vier as gevolg van die pyn van verlies. Ek 
verstaan dit goed, aangesien my pa oorlede is toe ek sewentien was. Ander 
weer het vaders of het vaders gehad wat nie baie teenwoordig was nie, nie 
baie liefdevol nie, nie baie vriendelik nie en wat moontlik selfs skendend 
was. So vir sommige mense is dit moeilik om God as Vader te sien, want 
al wat hulle het is pynlike herinneringe van die mislukkings van hul eie pa.

My hart breek vir jou as jy in hierdie situasie is, maar onthou dat God 
nie soos die mens is nie. Hy sal jou nie verlaat nie; Hy sal nie onvriendelik 
teenoor jou wees nie; Hy sal jou nie misbruik nie. Sy karakter maak 
hierdie mislukkings onmoontlik. Maar Hy kan en Hy is lief vir jou met 
‘n oorweldigende vaderlike liefde. God se liefde is ‘n liefde wat bereid is 
om mense te vergewe wat daagliks teen Hom sondig, deur die dood van 
sy Seun, Jesus Christus en om hulle in Sy gesin as Sy eie aan te neem. Ons 
is nie meer vyande of vreemdelinge nie; ons is nou ‘n kind van die Groot 
Hoë Koning.

As ons perfekte hemelse Vader, hoor Hy wanneer jy bid. God luister 
aandagtig na die gebede van Sy kinders, ongeag of hulle uitroepe van lof is, 
krete van hulp is, woorde van vreugde en opgewondenheid of gebede van 
droefheid. Hy hoor elke woord wat jy vir Hom sê, want Hy het belowe dat 
Hy jou sou nooit verlaat nie (Deut. 31:6). God, jou Vader, gee geweldig 
om vir diegene wat gekoop is deur die kosbare bloed van Sy Seun!

Hoe diep is die vergifnis en liefde van God vir ons? So diep dat hy 
bereid is om sondige mense, soos ek en jy, Sy kinders te maak. Hy word 
ons volmaakte Vader. En as Vader beskerm Hy die siele van sy kinders, Hy 
voorsien hulle met alles wat hulle nodig het vir die lewe en godsvrug (2 
Pet. 1:3), Hy leer hulle Sy weë, Hy het ‘n erfenis vir hulle wat ondenkbaar 
is, en Hy berei vir hulle ‘n huis voor waar niks hulle kan seermaak of hulle 
weer kan skei van Homself nie. Dit is net moontlik as gevolg van die 
vergifnis wat ons in Jesus het. 

God se Vergifnis Maak Ons   Rein
Die vergifnis wat ons het, beinvloed nie net die stand van ons verhouding 
met God nie. Dit raak ook ons   persoon. Sonde is so vuil. Dit bevlek alles 
met vuilheid wat nie verwyder kan word nie.
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Dit herinner my aan ‘n sprokie wat ek as kind gehoor het. Dit gaan 
oor twee susters. As gevolg van ‘n reeks gebeure, raak een van die susters 
verlore en bevind haarself by die huis van ‘n ou vrou. Sy bly saam met 
haar en skud haar komberse uit, pluis haar kussings en doen ander take. 
Wanneer dit tyd is vir haar om huis toe te gaan, gaan sy onder ‘n hek deur 
en word beloon met goud wat op haar uitgestort word. Toe sy terugkom 
by die huis, sien die tweede suster al hierdie goud, en wil sy ook hierdie 
beloning ontvang. So sy gaan deur dieselfde reeks gebeurtenisse en beland 
by die huis van die ou vrou. Maar hierdie meisie kla die hele tyd en is 
vreeslik lui. Sy doen so min werk as moontlik, en wag vir die tyd wat sy 
uiteindelik huis toe kan gaan. Wanneer dit tyd is vir haar om terug te keer 
na haar familie, gaan sy onder dieselfde hek deur, maar in plaas daarvan 
om beloon te word met goud, stort teer oor haar uit en vir die res van haar 
lewe kleef hierdie teer aan haar. 

Sonde is soos daardie teer. Dit kleef aan ons en maak nie saak wat ons 
probeer doen om dit te verwyder nie, ons is hulpeloos om dit te verwyder. 
Maar deur die vergifnis wat ons in Jesus het, is die taai vlek van die sonde 
weggespoel en ons is rein gemaak. Rein! Dit beteken dat wanneer God 
na ons kyk, sien Hy ons sonder ‘n enkele vlek. Hy neem die werk van 
Christus se regverdigheid en bedek ons, net soos die goud wat die eerste 
suster bedek het. Dit kan nie verwyder word nie; dit kan nie gesteel word 
of verlore raak nie.

In Psalm 51:9 kry ons ‘n ander beeld van wat die regverdigheid van 
Christus is. Dawid skryf dat ons witter as sneeu gewas is. Dit is onmoontlik 
vir my om ‘n beeld van dit te probeer kry. Wat kan witter wees as sneeu? 
Diegene wat op Jesus vertrou, dit is wie, en dit beteken jy!

Die vraag wat ons dan moet vra is, hoe doen God dit? Vergeet Hy 
eenvoudig net ons sondes (Heb. 8:12)? Hy sê vir ons, “En tog is dit Ek 
wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer 
aan jou sondes nie” (Jes. 43:25).

Wanneer iemand teenoor my sondig en hulle sê hulle is werklik jammer, 
het ek geen probleem om hulle te vergewe nie, maar ek onthou nog steeds. 
En soms kan hierdie onthou daartoe lei dat ou wonde weer oopgemaak 
word. Om die dinge te onthou wat mense verkeerd teenoor ons gedoen 
het, kan ons in die versoeking bring om bitter te raak of ‘n bietjie wrewelig 
te voel. Dit kan daardie siek gevoel op die krop van jou maag of die woede 
in jou hart terugbring, en ons moet veg teen dit

Kan God enigiets vergeet? Nee. God vergeet nie letterlik ons sonde nie. 
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Hy kan nie, want Hy is alwetend, Hy weet alles (Ps. 139). Dit is ‘n deel 
wat Hom God maak. Die Skrif sê, “Daar is ook niks in die skepping wat 
vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom 
moet ons rekenskap gee” (Heb. 4:13).

So, wat beteken dit as Jesaja sê dat God nie ons sondes onthou nie? 
Hier sien ons die grootheid van God se hart asook Sy oneindige liefde. 
Wanneer God vergewe, hou Hy nie meer ons sondes teen ons nie. Hier is 
die wonderlikheid van God; Hy weet presies wat ons aan Hom en ander 
gedoen het, en tog hou Hy dit nie oor ons nie. Hy voel nie bitterheid, 
woede of wrewel teenoor ons nie. Wanneer God ons vergewe, is dit asof 
Hy heeltemal daarvan vergeet het.

Begin jy die diepte van God se vergifnis sien?
Negentiende-eeuse teoloog Charles Spurgeon het gesê: “ Kan jy daardie 

gedagte toe-eien? God ondersoek jou nou, van die kroon van jou kop tot 
die sool van jou voet; sy skalpel is in jou hart, sy lanset is in jou bors. Hy 
ondersoek jou hart en toets jou teuels; Hy ken jou van agter en van voor. 
‘My God wat sien; U sien my geheel en al.’”2 

Die feit dat Hy alles weet wat daar is om te weet, insluitend alles wat 
daar is om te weet van ons en dat Hy nie vergeet nie, maar ons inteendeel 
liefhet en seën, behoort ons tot trane te bring. Trane van dankbaarheid, 
eerbied, liefde en vreugde.

God se Vergifnis Maak Ons Gewete Skoon
Ons het almal ‘n gewete. Dit is daardie stem in jou wat vir jou vertel of 
iets wat jy doen, reg of verkeerd is. Ons gewete, net soos die res van ons, 
is gebroke as gevolg van sonde. Dit werk, maar dit is nie langer heeltemal 
akkuraat nie. Soms is ons gewete te sensitief en ander kere het dit gehard 
geword vir die sondes wat ons pleeg.

Sommige van ons word geteister deur ons gewete oor ons sondes van 
die verlede, en sommige van ons het ‘n gewete wat ons voortdurend 
herinner hoe ons op ‘n daaglikse basis drasties te kort skiet aan God se 
volmaaktheid. Satan gebruik dit dikwels teen ons. Hy neem daardie mes 
van ‘n skuldige gewete en druk dit selfs dieper in ons siel in. Hy wil hê ons 
moet moed opgee, om ons te laat glo alles is hopeloos. Satan gebruik ons 
gebroke gewete om ons van God af weg te stuur. Hy probeer om ons te 

2 Charles H. Spurgeon. Sermon entitled “Omniscience,” June 15, 1856. Romans45.org. Web. 29 June 
2016.
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laat skuldig voel oor dinge waaroor ons nie meer hoef skuldig te voel nie, 
en hy probeer om ons gewete te verdoof oor dinge wat eintlik sonde is. 
Ons het nodig dat ons gewete gereinig en reggestel word.

Die vergifnis wat Christus bied, gaan so diep dat dit die diepte van 
ons wese skoonmaak. Dit reik tot by ons gewete. “Hoeveel te meer sal die 
bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood 
lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers 
Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer” (Heb. 
9:14).

Ons hoef nie meer te worstel oor die skuld wat ons wil teister as gevolg 
van ons tekortkominge en die sonde wat ons teen ander en teen God 
gepleeg het nie.

In Worms, Duitsland, in 1521, is Martin Luther verhoor vir dwaalleer. 
Hoe meer Martin Luther sy Bybel bestudeer het, hoe meer het hy begin 
om die foute te sien wat in die Rooms-Katolieke kerk geleer word. In sy 
reaksie op hierdie foute, het hy vyf en negentig stellings geskryf wat sy 
kommer uitgespreek het en hy het dit vasgespyker teen die kerkdeur in 
Wittenberg.  Oproer het uitgebreek in die kerk en Martin is in hegtenis 
geneem. Hy is die kans gegee om dit terug te trek, maar sy antwoord was: 
“My gewete is gebonde aan die woord van God.” En die Protestantse kerk 
was gebore.3  

Die vergifnis wat ons in Jesus het, maak dit moontlik omdat dit die 
diepte van ons gewete bereik. Dit stel ons in staat om ‘n gewete te hê 
wat beter werk, een wat die verskil kan sien tussen waarheid en leuen. 
Vergifnis kan ons vrymaak van ‘n skuldige gewete en ons ‘n gewete gee wat 
“gebonde is aan die woord van God.”

Die diepte van God se vergifnis is veel dieper as wat ons besef. Ons kan 
nie die onderpunt daarvan bereik nie, maar ons word genooi om daarin 
te swem. Hierdie is diep, maar veilig waters. Soos die visse van die see, 
wie se lewens slegs moontlik is in die waters wat bymekaargebring is deur 
die kreatiewe krag van onse God, leef ons ook in die water van vergifnis. 
Hierdie waters het geen grense, geen vloer en geen gevaar nie.

Gewese skrywer Jerry Bridges het dit goed gestel toe hy geskryf het: 
“Ons sondes is weggesit. Om die taal van die Skrif te gebruik ... hulle is 
heeltemal verwyder, agter God se rug gesit, uitgewis, nie langer onthou 
nie en gegooi in die dieptes van die see in.”4   
3  Luther, Martin. “Reply to the Diet of Worms, April 18, 1521.” Luther’s Works, 33: Career of the 

Reformer III. Saint Louis, MO: Concordia House, 1955
4 Bridges, Jerry, “The Gospel For Real Life”, 2002
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GEBED
Hemelse Vader, dankie vir U standvastige liefde. Die Verlosser se bloed 
het sonde se losprys betaal en ons vrygemaak. Ons hoef nie te vrees dat 
ons U liefde gaan verloor nie of dat U U rug op ons sal draai wanneer 
ons U teleurstel nie. U hoor elke uitroep van ons en U ken elke behoefte 
wat ons het. In U alwetendheid voorsien U aan ons behoeftes voor ons 
selfs van hulle bewus is en U sorg vir ons soos net ‘n liefdevolle, almagtige 
Vader kan doen. U, o Heer, is ons Rots en Verlosser. Vader, ons is lief vir 
U en aanbid U. In Jesus se naam. Amen.  

JESSICA SE GETUIENIS
Vergifnis, so ‘n mooi woord. In my verhaal, moes ek myself vergewe, 
ander vergewe en moes ek ander vra om my te vergewe. Ek is opgegee vir 
aanneming toe ek ‘n baba was. Toe ek sestien dae oud was, het ‘n pragtige 
dame met die naam Judy en haar man op ‘n warm Septemberdag vir twee 
ure in ‘n motor met geen lugversorging gereis, om ‘n klein dogtertjie op te 
tel en vir haar ‘n familie te gee. 

Ek het nooit anders gevoel nie, of asof ek nie in my familie behoort 
het nie. My ma is die beste moontlike ma waarvoor ek ooit kon wens. Sy 
en ek het nog altyd gesê dat ons so dankbaar is dat God ons saamgebring 
het. Ek het grootgeword met ‘n suster (Ma se biologiese dogter), ‘n broer 
(aangeneem soos ek) en twee stiefbroers. Van die begin af het Ma elkeen 
van ons liefgehad asof ons almal haar biologiese kinders was; sy het geen 
onderskeid tussen ons gemaak nie.

Toe ek begin het met my soektog na my biologiese ma, was dit nie 
uit ‘n begeerte om my “ware” ma te vind nie, en dit was ook nie om ‘n 
ontbrekende deel in my lewe te vul nie. Ek het reeds ‘n familie gehad, so 
dit was nie asof ek iets gemis het nie. My soektog na my biologiese ma 
was suiwer uit ‘n behoefte vir meer mediese inligting en nuuskierigheid 
oor my herkoms.

Ek was gestasioneer in Japan toe ek my soektog regtig begin het. Toe 
ek by die US Vloot aangesluit het, het ek ‘n nota in my aannemingrekord 
geplaas dat indien enige mediese geskiedenis sou inkom, dan wil ek graag 
in kennis gestel word. In Maart 1994 het daardie brief gekom, ‘n brief 
van die aannemingsagentskap wat verklaar het dat my biologiese ma hulle 
gekontak het met meer mediese inligting. Dit het verklaar dat sy kanker 
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gehad het, en dat ek ‘n half suster het wat ‘n harttoestand gehad het. Daar 
was niks meer spesifiek as dit nie, en die rekords sou weer geopen moet 
word vir my om meer te leer. 

My ma het my geskakel om my te laat weet van die brief en wou 
weet wat ek wou doen. Natuurlik wou ek meer weet, so my ma het die 
papierwerk gestuur om die howe te versoek om die rekords weer te open 
vir meer inligting. Sowat twee maande later het nog ‘n brief by die huis 
aangekom en ek het 2 uur in die oggend in Japan ‘n oproep ontvang van 
my suster, wat my die besonderhede van my aaneming vertel het.  Wat 
ek nie geweet het nie, is dat my ma my biologiese ma se telefoonnommer 
gesoek en al die inligting oor haar bymekaar gekry en het die inligting vir 
my suster gegee het voordat sy my gebel het.

Gedurende die volgende twaalf ure het ek twee oproepe gemaak na my 
biologiese ma se huis. Ons was uiteindelik in staat om oor die telefoon 
te praat, en ons gesprek het langer as ‘n uur geduur. Sy het my ‘n bietjie 
vertel van my herkoms, watter soort kanker sy gehad het, en die aard van 
my halfsuster se harttoestand. Ek het geleer dat ek ook ‘n halfbroer gehad 
het, en ons het gepraat daaroor om gedurende die somer te ontmoet en 
ons het ons posadresse aan mekaar gegee. 

Toe ek die somer huis toe gekom het met verlof, het ek planne gemaak 
om my biologiese ma te ontmoet. Sy het omtrent vyf ure se ry van my huis 
gewoon. Ek het vir my ma gesê dat ek nie kon gaan as sy nie saam met my 
wou gaan nie. Ek kan my nie indink die liefde wat dit geneem het vir my 
ma om saam met my te gaan nie. Sy was baie senuweeagtig om te gaan, 
maar sy het my 100 persent ondersteun en het nogtans saam met my 
gegaan. Ek weet nou dat dit was moeilik vir haar, maar op daardie stadium 
het ek selfsugtiglik geweet ek kon nie gaan as sy nie saam met my was nie. 

Die ontmoeting met my biologiese ma het goed afgeloop. Sy wou nie 
vir my sê wie my biologiese pa is nie en sedertdien is dit ‘n doring in ons 
verhouding. Ons het kontak gehou vir ‘n paar jaar, maar die knelpunt in 
ons verhouding was nog altyd die identiteit van my biologiese pa. Dit het 
so ‘ n probleem tussen ons geword dat ek nie meer langer ‘n verhouding 
met haar of my halfsuster het nie. Ek het wel ‘n verhouding met my 
biologiese halfbroer, maar omdat ek nie probleme vir hom wil veroorsaak 
met sy ma nie, trap ek liggies en bly ek ‘n bietjie op ‘n afstand.

Deur dit alles het my ma en suster my bygestaan   en my ten volle 
ondersteun. Ek het nooit oorweeg hoe moeilik dit vir my ma was om deur 
hierdie hele proses saam met my te gaan nie. Ek het nooit in ag geneem dat 
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my ma, my dierbare ma, seergemaak sou word deur hierdie hele ervaring 
nie. Alhoewel sy dit nooit sou sê nie, was dit vir haar moeilik om te sien 
toe ek my biologiese ma ontmoet het. Ek het ook nooit oorweeg dat my 
suster sou wonder of sy vervang sou word deur my biologiese halfsuster 
nie. In my gedagtes is sy my suster, die een vir wie ek gebid het toe my 
ma swanger was. Verder, ek het reeds drie broers gehad, so ek wou nie 
regtig nog ‘n broer gehad het nie. Op die ou end, het ek my ma en suster 
seergemaak, twee mense wat ek nooit ooit sou wou seermaak of bedoel het 
om seer te maak nie.

Ek het vir my ma en my suster om verskoning gevra en hulle gevra om 
my te vergewe. Natuurlik, omdat hulle die pragtige dames is wat hulle is, 
het hulle albei vir my gesê daar niks was om te vergewe nie. Alhoewel Ma 
my vertel het dat sy my begeerte om meer te weet oor waar ek vandaankom 
en om meer van my mediese geskiedenis te weet, verstaan, moes ek myself 
vergewe omdat ek so onsensitief was vir hulle gevoelens gedurende daardie 
tyd.

Ek het geen verhouding met my biologiese ma en halfsuster nie en 
glo die kwessie van die identiteit van my biologiese pa het dit moeilik 
gemaak vir ons om vorentoe te beweeg. Ek sal altyd ‘n diep respek vir 
my biologiese ma hê vir haar bereidwilligheid om my op te gegee. Haar 
onbaatsugtige daad het my toegelaat om ‘n kans op ‘n beter lewe te hê. Ek 
het haar vergewe vir haar onwilligheid om my te vertel wie my biologiese 
pa is, selfs al glo ek dat ek die reg het om daardie stuk van my geskiedenis 
te ken. Ek het die feit aanvaar dat ek waarskynlik nooit sal weet nie.

Ek weet dat al hierdie dinge nie moontlik sou wees as ek nie ‘n ma gehad 
wat die Here liefgehad het nie. Sy het haar twee dogters die betekenis geleer 
van om God lief te hê, vergifnis, om familie te waardeer, en die betekenis 
van onvoorwaardelike liefde. Ek dank God vir my ma en my suster. Hulle 
is twee pragtige, liefdevolle, vergewende vroue met ongelooflike harte. Ek 
is so dankbaar dat God die drie van ons saamgesit het; Ek is so dankbaar 
vir my familie.

---------- 
 “U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus 

aan die bors van my moeder.”
(Ps. 22:10)



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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1 Johannes 1:5-9
1 Johannes 1:9

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Miga 7:18-19
Miga 7:19

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.

LEES:
SOAP:
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Hebreërs 9:23-28
Hebreërs 9:28

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Psalms 103:11-13
Psalms 103:12

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.

LEES:
SOAP:
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Jesaja 38:17-19
Jesaja 38:17

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Dink oor watter sonde jou die meeste laat struikel. Hoe laat dit jou 
voel dat die oneindige barmhartigheid en genade van Jesus onophoudelik 
daardie belyde sondes bedek? Dank Hom vandag vir Sy getrouheid om 
jou te vergewe vir daardie sondes wat weer en weer gebeur.

2. Is daar mense in jou lewe wat jy moet vergewe? Wat weerhou jou 
daarvan om hulle te vergewe soos wat God jou vergewe het?

3. Het jy die diep liefde wat God vir jou het, aanvaar? As jy sukkel om 
daardie liefde te aanvaar, bid en vra Hom om jou hart te help om daardie 
onvoorwaardelike liefde openlik te aanvaar.

4. Wetende dat God alles van jou verstaan, en jou nog steeds liefhet en 
seën, selfs as jy op jou slegste is, wat is jou reaksie op daardie diepte van 
liefde? 

5. Vra God om jou te leer om ‘n “kort rekening” met Hom te hê. 
Dit beteken om jou sondes vinnig te bely en die vergifnis wat Hy so 
goedgunstiglik aanbied, te aanvaar.  

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Kerk

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



“Iemand wat aan Christus behoort, 
is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, 

die nuwe het gekom.”
2 KORINTIËRS 5:17



Teksverse vir Week 4

JY IS VERGEWE88 WEEk 4

MAANDAG 2 KORINTIËRS 5 

1Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar ‘n tent is, 
afgebreek word, ons ‘n vaste gebou in die hemel het. Dit is ‘n 
woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit 
bly ewig staan. 2Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want 
ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. 
3Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. 4Ons wat 
nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van 
die aardse liggaam afstand wil doen nie; ons wil die hemelse bo-
oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur 
die lewe. 5Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. 
As waarborg hiervan het Hy ons sy Gees gegee.

6Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die 
liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, 7want ons lewe 
deur geloof, nie deur sien nie. 8Ons is vol moed en sou liewer 
ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. 
9Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en 
dit is om te lewe soos Hy dit wil. 10Ons moet immers almal voor 
die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang 
volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed 
was of kwaad. 11Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. 
Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, 
en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. 12Ons 
prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder 
aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle ‘n antwoord kan hê 
vir dié wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. 13As 
ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God; en as ons by 
ons verstand is, is ons dit vir julle. 14Die liefde van Christus dring 
ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe 
het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15En Hy het vir almal 
gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, 
maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. 
16Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike 
maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf 
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beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. 17Iemand 
wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die 
nuwe het gekom. 18Dit alles is die werk van God. Hy het ons 
deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van 
die versoening toevertrou. 19Die boodskap van versoening bestaan 
daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het 
en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap 
van versoening het Hy aan ons toevertrou.

20Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur 
ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: 
Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! 21Christus 
was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar 
behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God 
vrygespreek kan wees.

DINSDAG ROMEINE 12:1-2 

1En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die 
groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en 
heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van 
die godsdiens wat julle moet beoefen. 2Julle moenie aan hierdie 
sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur 
julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die 
wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

WOENSDAG ROMEINE 6:1-10 

1Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen 
sodat die genade kan toeneem? 2Beslis nie. Hoe kan ons wat 
dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? 3Of weet julle nie 
dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop 
is nie? 4Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood 
begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad 
van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe 
kan lei. 5Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, 
sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. 6Ons 
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weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus 
gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons 
is dus nie langer slawe van die sonde nie. 7Iemand wat gesterf 
het, is immers vry van die mag van die sonde. 8Ons het saam met 
Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom 
sal lewe. 9Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie 
weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 
10Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou 
lewe Hy, en Hy lewe vir God.

DONDERDAG KOLOSSENSE 3:1-17 

1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet 
julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan 
die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat 
daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het 
gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 
4Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal 
julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van 
julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, 
en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van 
God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het 
julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 
8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd 
en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9en 
moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en 
sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, 
wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot 
die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand 
Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, 
slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. 
Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig 
en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe 
mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle 
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vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet 
julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid 
saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens 
die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een 
liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die 
boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer 
en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle 
harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot 
eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit 
alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur 
Hom.

VRYDAG 1 JOHANNES 5:1-4 

1Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God; en 
elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders 
van die Vader is. 2Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God 
liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. 3Die 
liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. 
Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, 4want enigeen 
wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die 
oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.
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DIE RESULTAAT VAN VERGIFNIS
DEUR JOY FORNEY

Om daar te Kom
HET JY DIE REIS tot dusver geniet? Begin jy om te sien hoeveel die God van 
die heelal jou liefhet en vir jou omgee? Ons is nou op pad na die resultaat 
van vergifnis. Ons het ‘n begrip gekry van wat vergifnis is, hoe dit lyk, en 
hoe om dit waarlik te ontvang. Nou wil ons weet watter resultaat dit het 
wanneer dit in ons lewens uitgestort word.

Wat is ‘n paar van die resultate van vergifnis? Voordat jy verder lees, 
neem ‘n oomblik om jou gedagtes neer te skryf. Hoe sou dit lyk in jou lewe 
of in die lewe van iemand anders, wanneer jy werklik verstaan, begryp, 
en te leef in die lig van ware vergifnis? Dink hieroor vir ‘n oomblik. Die 
resultate van vergifnis is baie, maar hier is ‘n paar:

 - Ware vryheid
 - ‘n Diep liefde vir jouself en ander
 - ‘n Ligtigheid en ‘n vreugde wat diep in jou siel en al die pad na jou 
tone toe gaan
 - Vrede

Dit klink goed, nê? So hoe kom ons daar? Hoe gaan ons van kopkennis 
na hartskennis? Van glo, tot om dit elke dag uit te leef? Kom ons delf 
regtig diep om die transformasie en resultate van vergifnis te verstaan.

“Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar 
die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As 

4
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julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ‘n dag kwaad 
afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand ‘n dief 
is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde werk op ‘n eerbare 
manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê 
om vir die armes te gee. 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. 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. 
Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; 
moenie vloek of skel nie; moet niks doen wat sleg is nie. Wees 
goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos 
God julle ook in Christus vergewe het” (Ef. 4:25-32).

Paulus verduidelik aan ons wie ons is en hoe ons ons nuwe self moet 
aansit. Ons moet nie leuens vertel nie en net die waarheid praat. Ons moet 
nie steel nie en moet vrygewig wees; ons moet woede en bitterheid wegsit 
en vergifnis opsit. Maar hier is die verskil tussen Christendom en enige 
ander godsdiens: Christendom boots nie morele gedrag na nie. Islam doen 
dit. Confucianisme doen dit. Boeddhisme doen dit. Elke groot godsdiens 
vertel vir jou om te vergewe en vriendelik te wees. Elke een. 

Die verskil hier is dat Paulus vir Christene sê om te lewe in ons 
identiteit. Ons moet uitleef dit wat reeds in ons en vir ons toegestaan is. 
Hy sê vir ons om nie goeie gedrag te vertoon, ‘n stel reëls te volg, en deur 
jou dag te gaan en ‘n goeie mens te wees nie. Nee. Hy vertel ons wie ons 
is in Christus en hoe ons kan lewe as gevolg van dit.

Herinner jouself aan wie jy is noudat God jou in Christus vergewe 
het. Dit is die geheim. Dit is die ongelooflike waarheid wat saam met 
jou wandel deur die dag. En moenie die Heilige Gees van God, wat jy 
ontvang het die dag van verlossing, bedroef nie. Wat Paulus jou vertel is 
dat, wanneer jy kwaad of bitter of gefrustreerd is, is jy nie veronderstel om 
te sê, “Ek moet ophou om bitter te wees nie. Hou op. Regtig, hou net op.” 
Wanneer jy lieg, moenie vir jouself sê, “Moenie lieg nie. Dit is verkeerd. 
Christene tree nie so op nie.” In plaas daarvan, kyk na Jesus Christus aan 
die kruis. Kyk diep na Hom en kom by die punt waar jy sê, “Hoe kan ek 
ooit iemand terugbetaal wat so baie vir my gedoen het? Hoe kan ek leef 
in die lig van wat Hy vir my gedoen het? Ek behoort nie vergewe te word 
nie.”
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Dink diep na oor wat Jesus vir jou gedoen het. Vra jouself, wat maak 
dit van my? Hoe maak dit Hom vir my? Kyk nou na wie in jou woon: 
die Heilige Gees. Om ‘n ware geestelike begrip te hê van wat Hy vir jou 
gedoen het, verander alles. Jy loop rond met die Heilige Gees binne-in 
jou! Hoe wonderlik is dit nie!

Vertel hierdie verhaal vir jouself. Vertel dit weer en weer vir jouself 
totdat dit insink in jou verstand, totdat jy op ‘n diep vlak begryp wat Hy 
gedoen het en wie Hy in jou lewe is. “Iemand wat aan Christus behoort, 
is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom” (2 Kor. 5:17).

As Christus jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Niks is meer opwindend 
nie, meer bevrydend, meer skouspelagtig, as om diep tot in jou tone te 
weet dat jy vergewe is. Waarlik en geheel en al vergewe. En iemand wat 
weet dat hulle vergewe is, loop en praat anders as iemand wat nog wonder 
of hulle vergewe is of nie.

John Piper sê dit oor hoe om die werklikheid van vergifnis uit te leef:

Die beste manier om die realiteit van jou vergifnis uit te leef is om 
verstom te word dat jy ‘n ontvanger is van genade – word herinner 
en verstom dat jy en ek niks anders as toorn van God verdien nie, 
en in Christus, niks anders as genade van Hom ontvang nie. Wees 
verstom. En bid dan dat God hierdie denkwyse in elke oomblik 
van jou elke dag sal bring.

Ag, hoe wonderlik sou huwelike wees as ons opgehou het om 
te dink wat ons verdien en meer gedink het oor hoe om meer 
genade te wys - hoe om meer onverdiende goed aan mekaar te 
doen. Ag, hoe wonderlik sou die gemeenskap van die kerk wees as 
ons almal waarlik gevoel het ons is onverdienstelik van enige goed, 
en ons ontvang God se genade in oorvloed. En, o, hoe helder 
sou die evangelie skyn as ons die armes met Christus verheffende 
genade geraak het. Mag God baie mense verhef wat met vreugde 
bedienings van genade aan die stede en die nasies, sal bou.1 

Ek moet jou vertel oor ons Bybelstudie van gisteraand. Ons het gepraat 
oor genade en hoe dit ons persoonlik beïnvloed het. Jy moet weet dat 
hierdie ‘n groep sendelinge is, want jy weet, ons sendelinge het dit mos 
alles uitgepluis.

1 John Piper. “Are You Stunned That Your Sins Are Forgiven?” DesiringGod.org. Desiring God Ministries. 
Web. 29 June 2016
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Dit was werklik ‘n heilige oomblik toe een vriendin gedeel het oor hoe 
sy haar hele lewe gesukkel het, gedink het sy was ‘n Christen, maar alleen 
gesukkel het omdat sy nie verstaan   het dat God se vergifnis werklik vir 
haar was nie. Sy kon die idee van vergifnis begryp, maar kon dit nie in 
haar eie lewe vir haarself toepas nie. Sy het beskryf dat sy hierdie laaste 
jaar ‘n deurbraak gehad het. Sy was so opgewonde, omdat sy uiteindelik 
verstaan het, vir die eerste keer, hoe eenvoudig dit was. Eenvoudig. Sy het 
probeer om dit so moeilik, so swaar te maak, maar die evangelie, vergifnis, 
is so eenvoudig. Sy het ons vertel hoe sy nou, dit wat God sê, net aanneem 
en kies om dit te glo. Dis al. En dit het alles verander. Wanneer daardie 
gevoelens opkom dat sy nie goed genoeg is nie, sê sy net, “Nee. Ek is 
vergewe! Dis genoeg. God het my vergewe en ek is Sy geliefde kind.” 
En wanneer sy sondig, dan kyk sy na die sonde en sê sy iets soos, “Wag 
‘n bietjie, wat gaan hier aan. Wat voel ek? Jaloesie. Ek is jaloers oor die 
daardie persoon daar. Ek is jammer, Here. Dankie vir U vergifnis.” En dit 
is dit! Sy is vry om te glo in haar hart en haar siel dat sy werklik vergewe is!

‘n Paar ander getuienisse is gegee wat almal dieselfde gesê het. Hoe kon 
so baie van ons die eenvoud van die skoonheid van vergifnis vir solank 
misgekyk het?

Wat myself betref, jy sal meer oor my verhaal lees in die volgende 
hoofstuk, maar ons sal hier begin. Ek is die oudste dogter van ‘n pastoor 
van ‘n groot kerk. Ek het nog altyd ‘n diep liefde gehad vir God, vir 
Christus, en ‘n passie om Hom te dien. Ek het gebid tot die Here en 
Hom gevra om my te vergewe toe ek agt jaar oud was. Toe ek twaalf was, 
het ek by ‘n kamp vorentoe gestap om my lewe toe te wy om ‘n sendeling 
te word. Ek het elke somer op sendingsreise gegaan, van laerskool tot 
hoërskool, en toe het ek kollege toe gegaan om internasionale sending te 
studeer. My doel was om enkel te bly en in ‘n modderhut in Papua New 
Guinea te woon.

Dit was duidelik dat God ander planne gehad het, want ek is nou 
getroud en die ma van vyf! Maar in elk geval, ek het goed gelyk. Ek het 
alles onder beheer gehou. Ek het my ouers trots gemaak. Ek het die 
Here liefgehad en het ander van Hom vertel. Maar weet jy wat afwesig al 
daardie jare? Vryheid. Begrip van genade. Begrip van ware vergifnis. Dit 
was eers in die laaste vyf jaar van my lewe, dat ek begin het om werklik 
te verstaan   wat vergifnis werklik is en dat ek daarvoor kwalifiseer. Jy sien, 
ek het nog altyd geleef onder hierdie gevoel dat, maak nie saak hoeveel ek 
doen nie, dit is nie genoeg nie. Dat ek meer kan doen. Dat ek meer moet 
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doen. Ek het myself met ander vergelyk, selfs met bekende sprekers of 
sendelinge en gedink, ek moet dit doen. Of ten minste meer doen. En wat 
ek ookal opgegee het, of gedoen het, of geoffer het, was in my gedagtes 
nooit genoeg nie.

En toe het God vir my lupus gegee. Lupus is die vriendin wat ek nooit 
wou hê nie en wat ek met ‘n passie gehaat het. Sy was die een wat my 
teruggehou het van gaan, gaan, gaan en doen, doen, doen. Sy is die een 
wat nog vandag sê, “Jy sal elke dag moet rus en as jy dit oordoen, sal jy 
in die bed wees vir die volgende twee dae.” En ek het nog altyd gekyk na 
lupus as ‘n vloek, maar God het my gewys dit was ‘n geskenk ... en ‘n poort 
na die begrip van God se vergifnis.

Vir my, om vergifnis te verstaan, was die besef dat ek so vergewe en so 
geliefd is, dat dit nie saak maak as ek absoluut niks vir God doen van nou 
af tot die einde van my tyd op aarde nie; dit verander nie een enkele ding 
nie. Hy gee nie om as ek sit en staar na die muur nie, praat voor duisende, 
of twintig kinders aanneem nie. Hy is ewe lief vir my, en Sy vergifnis is 
dieselfde in elke geval. Ek weet dit klink eenvoudig, maar vir my was 
diepsinnig. Om werklik   op hartsvlak te verstaan dat God se vergifnis daar 
is, maak nie saak wat nie, en niks wat ek doen of nie doen, verander dit 
nie, is ware vryheid. 

Wat van jou? Waar is jy in hierdie reis? Sukkel jy om die waarhede 
van vergifnis te verstaan? Verlang jy om vry te wees? Miskien is jy soos 
ek of my vriend wat gedeel het, jy het vir jou hele lewe alles geweet oor 
vergifnis, maar het nie die stap geneem om dit net te glo nie? As dit jy is, 
nooi ek jou uit om by my aan te sluit om vryheid te ervaar.

Hier is wat ek wil hê wat jy nou vir my moet doen. Neem jou Bybel en 
jou joernaal. Kry ‘n koppie van iets warm (of koud as jy in Afrika woon, 
soos ek!). Sit vir ‘n paar oomblikke stil en vra God om jou deur sy Woord 
te wys, deur die verse in hierdie hoofstuk en die vorige hoofstukke, wat 
vergifnis werklik is en wat dit beteken in jou lewe. As jy sukkel om gefokus 
te bly, probeer net om Hom te dank vir wat Hy gedoen het: “Dankie God; 
dankie God.” Vra Hom vir die geloof en die oortuiging om werklik op 
hartsvlak die vergifnis wat joune is, te besef. Bly daar. Sit saam met Hom. 
Maak dit ‘n heilige oomblik van verstandhouding tussen Hom en jou.

Nou, neem dit na jou daaglikse lewe. Soos my vriendin, kies om dit 
te glo, en wanneer daardie gevoelens kom, wanneer daardie gedagtes 
kom, spreek die waarheid oor hulle. Verklaar dat jy vergewe is. Want jy is. 
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Verklaar dat jy geliefd is. Want jy is.
Wanneer jy sondig, vra vir Sy vergifnis en beweeg dan aan. Moenie 

stilstaan oor die vorige sondes van vandag, verlede week, verlede maand 
of verlede jaar nie. Hulle is weg. Hulle is bedek en jy is vergewe. Wandel 
vandag in dit. En dan môre. En die dag daarna. Dit sal moeilik wees aan 
die begin, maar soos alles, met oefening, soos jy dit weer en weer doen, 
sal dit makliker raak totdat jy eendag regtig en waarlik verstaan   en glo dat 
jy vergewe is.

GEBED
Hemelse Vader, dankie vir die baie seëninge wat kom as ‘n resultaat van 
ons vergifnis in Jesus Christus. Ons is nuwe skeppings; die oue is weg 
en die nuwe het gekom. Ons loof U dat ons ou self saam met Christus 
gekruisig is, sodat ons liggaam van sonde tot niet gemaak kon word. 
Ons is nie langer meer slawe van die sonde nie, maar is vrygemaak deur 
Christus se voltooide werk aan die kruis. In die naam van ons kosbare 
Here en Verlosser, Jesus. Amen.  

JOAN SE GETUIENIS
Ek het die grootste deel van my lewe gewens dat my lewe anders kon gewees 
het. Ek was in die huise van baie van my vriende soos ek grootword het, en 
ek kon sien dat hulle families glad nie soos myne was nie. Ek het dikwels 
gewens ek het ‘n ander familie gehad en het gewonder hoekom God my 
geplaas het waar Hy het. Alhoewel ek my familie liefgehad het, kon ek nie 
vrede maak met my kinderjare nie, en toe die fisiese mishandeling in my 
tienerjare voortgeduur het, het my gevoel van onreg, my gevul met woede 
en bitterheid. 

Ek het die laaste loesing op die ouderdom van dertien ontvang. Geen 
wette het dit verpligtend gemaak om kindermishandeling aan te meld nie. 
En baie ouers van daardie era het dieselfde sienings oor lyfstraf gehad.

Onderwysers het hulself blind gehou en dikwels was verlangse familie 
selfs onbewus van wat agter geslote deure aangegaan het. Ons is gespeen 
op geheimhouding en stilswye, so om enigiemand oor die aanrandings te 
vertel, sou verraad gewees het, wat nie geduld sou word nie.
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Ek is deur my ma na die dokter geneem na ‘n loesing wat erger was as 
normaalweg. Sy is meegedeel dat as my pa my weer soos dit sou slaan, hy 
my kan doodmaak. Die dokter het verduidelik dat albei my ouers tronk 
toe gestuur sou word, my pa vir die mishandeling en sy vir die feit dat sy 
dit toegelaat het. Daardie gesprek het die katalisator vir die egskeiding 
geword, wat op daardie stadium ‘n skandaal was. Ons bure het ons vermy 
en hul kinders is verbied om na ons huis toe te kom. Op daardie stadium 
het ek net ‘n tiener geword, so die verlies van my vriende was net nog ‘n 
verwerping wat ek in die gesig moes staar in ‘n lewe gevul met trauma.

Ek het die grootste deel van my jong volwasse lewe probeer om my 
leë siel te vul met mense, plekke en dinge. Ek het die huis verlaat toe ek 
sewentien jaar oud was. Ek was gelukkig om ‘n werk te kry wat vir my in 
staat gestel het om myself te onderhou en het ek begin met my soektog na 
geluk. Dit is al gesê dat sonde jou verder neem as wat jy wil gaan, hou jou 
langer as wat jy wil bly en kos jou meer as wat jy wil betaal. Ongelukkig 
het ek het gevind dit is waar.

Ek het raad gesoek by ‘n godsdienstige leier en ‘n professionele persoon 
in die gebied van geestesgesondheid, met die hoop dat iemand my sou help 
om vrede te maak met die pyn van my kinderjare en die abnormale keuses 
wat ek as volwassene maak. Op die ou end was al wat hulle kon doen om 
my gevoelens te bekragtig, maar hulle het vasgehaak by hoe om my te 
help om hulle op te los. Die bron van bitterheid het onverpoos gegroei, 
en alhoewel ek hierdie denkwyse gehaat het, was my selfbejammering my 
manier om hulde te bring aan my verlore kinderjare.

Ek is getroud met my beste vriend van tien jaar. Ja, dit gebeur! Ons het 
twee pragtige kinders gehad en ek het gehoop dat die vervulling van my 
drome om ‘n wonderlike man en ‘n gesin van my eie te hê, my die vrede 
sou gee wat ek so gesoek het. Ongelukkig was ek nog steeds geteister met 
‘n oorskaduwende gees van ontevredenheid wat my voortdurend gepla 
het.

My lewe het verander toe ‘n dierbare familielid my genooi het om een 
Sondagoggend saam met haar kerk toe te gaan. Ek het gehoor van God se 
plan van verlossing, en ek het Jesus Christus as my Verlosser aanvaar. Ek is 
daardie dag geestelik wedergebore. My omkering was dramaties. Soos ek 
begin het om die Bybel te lees en te leer van God se liefde vir my, het my 
hart begin sag word. Ek het begin om myself te vergewe vir die sonde in 
my eie lewe en het die behoefte gesien om ander ook te vergewe.
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Teen hierdie tyd was my ouerwordende pa nie meer in staat om vir 
homself te sorg nie en hy het gewoon in ‘n ouetehuis. Ek het hom dikwels 
besoek, en soos ek begin groei het in my geloof, het ek gedeel wat God 
besig was om te doen in my lewe. Hy het nie veel gesê nie, hy het meestal 
net geluister.

Eendag dag het ons gesprek ernstig geraak en het ek die diepte van 
bitterheid en wrok wat ek teenoor hom gevoel het oor my pynlike 
kinderjare, bely. Ek het verduidelik dat ek deur die jare met mense die 
pyn van al daardie jare gedeel het, en as gevolg daarvan was baie mense 
negatief beïnvloed deur my woorde. Gevolglik het ek hom nie in hoë 
agting gehou nie. Ek het hom gevra om my te vergewe, want ek het gevoel 
dat ek sy karakter belaster het en dit was verkeed om te doen, ten spyte 
van die mishandeling wat ek deur hom ontvang het.

Ek was nie voorbereid vir wat volgende gekom het nie. My bedoeling 
was om my gewete te reinig en te wandel in gehoorsaamheid aan Jesus, 
deur te vra vir my pa se vergifnis. Maar die oomblik wat ek my belydenis 
gemaak het, het hy gesê hy vergewe my en gesê dat hy self geweldig gely 
het deur die jare as hy oor die jare van mishandeling gedink het. Hy het 
gesê hy is geteister deur nagmerries en het gewens hy kon ‘n ander vader 
gewees het. Sy uitdrukking het die diepte van sy eie foltering blootgestel, 
en my hart was gebroke. Ek het hom mondelings vertel dat ek hom 
vergewe en hom aangemoedig om die vryheid vir sy gemartelde siel te soek 
deur Jesus te vra om hom te vergewe en hom te reinig van sy sonde. Met 
bewende lippe en oë vol trane het my pa gebid. Ons het hande vasgehou, 
saam gehuil en ‘n reiniging in ons geeste en siele ervaar. Later het my 
man die plan van redding vir my pa verduidelik en my pa het Jesus as sy 
persoonlike Here en Verlosser ontvang. 

Ou gewoontes is dikwels moeilik om te breek. Na daardie pragtige 
ontmoeting, was ek met tye in die versoeking om kwaad te wees vir my 
pa vir sy sondes van die verlede. Ek het besef dat woede en wrewel vir ‘n 
lang tyd inwoners in my lewe was en was nie maklik om te ontwortel nie. 
Dit was gedurende daardie oomblikke dat die Heilige Gees my herinner 
het dat my pa opreg en nederig gevra het vir my vergifnis en dat ek hom 
mondelings vergewe het. Ek het die versoeking weerstaan   om toe te laat 
dat my hart na onvergewensgesindheid terugkeer, en nadat ek myself 
deurgaans herinner dat my pa vergewe is deur my en deur God, het die 
gevoel van vergifnis stadig gevolg.

Die Here het vir my en my pa ‘n diep en teer liefde vir mekaar gegee. 
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Ek kon myself nie indink dat daardie dag ooit sou kom nie, maar God 
het dit laat gebeur. Wanneer ek oor ons herstelde verhouding gedink 
het, het hierdie Skrifgedeelte by my opgekom: “Ek sal julle vergoed vir 
die tyd van sprinkaanswerm op sprinkaanswerm toe my groot leër wat 
Ek teen julle gestuur het, julle verteer het” (Joël 2:25). Voor my pa se 
dood, is ek toegelaat om die diepte waartoe God sy hart aangegryp het, te 
sien. Eenkeer het ek na die ouetehuis te gegaan en Pa gevind waar hy ‘n 
midweek kapeldiens bygewoon het. Onbewus van my teenwoordigheid, 
het hy in sy rolstoel gesit met trane op sy gesig, en die woorde gesing van 
die liedjie “Nothing but the Blood of Jesus.” Die herinnering is vir ewig 
in my gedagtes geëts.

Wie anders as God kon dit laat gebeur? My pa was ‘n nuwe skepping. 
Die oue was weg; kyk, hy was nuutgemaak in Christus!

Ek weet baie ander het die Here lief, maar het nie vernuwing of 
versoening ervaar met iemand wat hulle dalk op een of ander manier 
seergemaak het nie. Ek weet nie hoekom ek so geseënd was nie, en ek 
het beslis niks gedoen om so ‘n geskenk van God te verdien nie. Maar 
ek loof Hom voortdurend vir hierdie skat en koester dit in my hart vir 
altyd. Ek weet dit: of ons oortreder vir ons vergifnis vra of nie, ons moet 
vergewe as ‘n daad van gehoorsaamheid aan God. Ons moet vergewe soos 
Hy ons vergewe het. Vergifnis is nie om te sê wat met ons gebeur het is 
op enige vlak aanvaarbaar nie. Nee, dit sê ons laat die onreg met God, ons 
Voorspraak.

------ 
 “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle 

hemelse Vader julle ook vergewe.” 
(Matt. 6:14)

------ 
“Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets 
teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle 

mekaar ook vergewe.” 
 (Kol. 3:13)



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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2 Korintiërs 5
2 Korintiërs 5:17

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Romeine 12:1-2 
Romeine 12:2 

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.

LEES:
SOAP:
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Romeine 6:1-10
Romeine 6:6

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Kolossense 3:1-17
Kolossense 3:1-3

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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1 Johannes 5:1-4
1 Johannes 5:4

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. As ‘n nuwe skepping in Christus, prys God vir die baie seëninge wat jy 
nou het.

2. Dink oor Jesus se gewilligheid om die straf vir jou sondes te dra. Vertel 
vir Hom hoe dit jou laat voel, en gee Hom die dank en lofprysing wat Hy 
verdien.

3. Is daar iemand in jou lewe wat jy moet vergewe? Bid dat jy gehoorsaam 
sal wees in hierdie area.  

4. Dank God dat Hy jou verhouding herstel het met iemand wat jy gedink 
het nie gered kan word nie.

5. Prys God vir die geskenk van vergifnis, en bid om altyd “kort rekeninge” 
met God te hou, wat beteken dat jy jou sondes vinnig bely en die vergifnis 
wat hy goedgunstiglik aanbied, aanvaar. 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



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



“Moet jou nie 

deur die kwaad laat 

oorwin nie, maar oorwin die 

kwaad deur die goeie.” 

ROMEINE 12:21



Teksverse vir Week 5
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MAANDAG KOLOSSENSE 3:12-14 

12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. 
Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig 
en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe 
mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle 
vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet 
julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid 
saambind.

DINSDAG MATTEUS 18:21-35

21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel 
keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? 
Selfs sewe keer?”

22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs 
sewentig maal sewe keer. 23Daarom kan die koninkryk van die 
hemel vergelyk word met ‘n koning wat besluit het om saam met 
sy amptenare hulle boeke na te gaan. 24Toe hy daarmee begin, is 
een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. 
25Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy 
en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld 
betaal moet word. 26Die man het voor hom neergeval en gesoebat: 
‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die koning het 
hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.

28“Toe daardie man buite kom, het hy een van sy medeamptenare 
raakgeloop wat hom net ‘n paar rand geskuld het. Hy het 
hom gegryp en gewurg, en gesê: ‘Betaal wat jy skuld!’ 29Sy 
medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: ‘Gee 
my tog uitstel, ek sal jou betaal.’ 30Maar hy wou nie en hy is daar 
weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal 
het.

31“Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep 
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teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning 
gaan vertel. 32Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: 
‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my 
gesoebat het. 33Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry 
het soos ek jou jammer gekry het nie?’ 34Die koning was woedend 
en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld 
betaal het.

35“So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle 
nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

WOENSDAG ROMEINE 12:17-21

17Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
18As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.
19Moenie self wraak neem nie, geliefdes,
maar laat dit oor aan die oordeel van God.
Daar staan immers geskrywe:
“Dit is mý reg om te straf;
Ék sal vergeld,”
sê die Here.
20“As jou vyand honger is,
gee hom iets om te eet;
as hy dors is,
gee hom iets om te drink;
want deur dit te doen,
maak jy hom vuurrooi van skaamte.”
21Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie,
maar oorwin die kwaad deur die goeie.

DONDERDAG MARKUS 11:20-25 

20Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, 
sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. 21Gedagtig aan wat 
Jesus gesê het, sê Petrus vir Hom: “Rabbi, kyk, die vyeboom wat 
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U vervloek het, is verdroog.”

22Jesus sê toe vir hulle: “Julle moet geloof in God hê! 23Dit verseker 
Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die 
see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, 
gebeur, vir hom sal dit gebeur. 24Daarom sê Ek vir julle: Alles wat 
julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir 
julle so wees.

25“En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, 
vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook 
julle oortredings vergewe.”

VRYDAG MATTEUS 6:9-13 

9“So moet julle bid:
“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
10laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net 
soos in die hemel.
11Gee ons vandag ons daaglikse brood;
12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen 
ons oortree;
13en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die 
Bose.
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DIE ROEPING VAN VERGIFNIS 
DEUR JOY FORNEY

SY HET INGELOOP met haar skouers ineengetrek en haar kop wat laag hang, 
en ek was woedend. My suster het van die huis af weggehardloop die week 
wat ek en my familie van vyf sou vertrek na Indonesië, en toe op die dag 
wat ons sou vertrek, het sy teruggeslenter. Soos ek vir julle vertel het in my 
vorige hoofstuk, ek is die oudste dogter van ‘n pastoor van ‘n groot kerk. 
Ek is die glimlaggende, perfekte een wat altyd alles bymekaar hou en almal 
laat goed lyk. Ek was oppad om ‘n sendeling te word—min of meer die 
hoogste onderskeiding wat jy in die Christenwêreld kan kry. Ek was die 
superster, die een wat ons altyd laat goed lyk het. En sy was nie. En sy was 
besig om my kollig te steel. En ek was kwaad.

My suster, wat vier jaar jonger as ek is, was altyd ‘n vrye gees. Sy was die 
een wat regtig nie omgegee het wat ander dink nie, en ek wou hê sy moet 
omgee…en ek het probeer verseker dat sy omgee. En op die toppunt van 
gebeurtenisse en spanninge, het sy ontvlug vir ‘n bietjie van ‘n wilde lewe 
tydens die week waar alles veronderstel was om oor my te gaan. Ahem. Ek 
bedoel, alles oor God, natuurlik. 

My klein familie, my aantreklike vlieënier man, ons drie jong kinders en 
ek was oppad om te begin met ‘n nuwe avontuur, naamlik om sendelinge 
te word met Mission Aviation Fellowship in Indonesië. Die week voor 
ons vertrek het, was veronderstel om te gaan oor inpak en voorrade 
bymekaarmaak soos sjokoladesplinters, vanilla en klere vir die volgende 
drie en ‘n half jaar. Dit was oor mense wat vir ons bid voor in die groot 
kerk, en ons wat glimlag vir die skares wat vir ons bid. Dit was veronderstel 
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om ‘n tyd van laastes te wees. Die laaste Taco Bell burrito, die laaste rit 
deur die pragtige Columbia Gorge, laaste groete. Maar in plaas daarvan, 
was dit gevul met bekommernis oor waar my suster was, waarheen sy 
gegaan het, en saam met wie sy was. Die tyd is spandeer om haar e-mail 
en telefoonrekords na te gaan om te probeer uitvind waarheen sy gegaan 
het. En toe skielik, op die dag wat ons moes vertrek, het sy opgedaag. En 
in daardie oomblik wou ek hê my pa moes haar invlieg. Ek wou hê hy 
moes haar laat weet wat sy aan ons gedoen het, hoe bekommerd ons was, 
hoe sy die beeld van ons as die perfekte familie beskadig het, hoe sy my 
planne geruïneer het, en in wese, massief drooggemaak het. En weet julle 
wat het hy inteendeel gedoen? Hy het op die stoep langs die voordeur 
gaan sit, sy arm om haar skouer gesit en haar vertel dat hy so bly was dat 
sy teruggekom het. In haar gemors, haar rampspoed van die vorige week, 
het hy gaan sit en genade en vergifnis aan haar gebied. En dit is ‘n beeld 
wat ek nooit sal vergeet nie. Nietemin, alhoewel ek wens dat ek kon sê 
dat ek aan haar anderkant gaan sit het, my arm om haar gevou het en 
dieselfde gedoen het, het ek nie. Ek het ‘n stywelip totsiens uitgeforseer en 
was kwaad al die pad tot in Indonesië. Ek was nie vergewensgesind nie. Ek 
was nie genadig nie. Ek het my verhaal vertel vir diegene wat wou luister, 
met pleidooie vir simpatie vir my. Ek wou hê mense moes verstaan hoe 
moeilik dit vir my was. 

Ek was die “ouer broer” in die verhaal van die verlore seun. Vir jare 
het ek na daardie verhaal gekyk as ‘n ongelooflike verhaal van verlossing 
en liefde tussen die jonger seun en die vader. En dit is. Dis ‘n pragtige 
beeld van ‘n eiesinnige seun wat terugkeer, en die vader se buitensporige 
vergifnis, ‘n pragtige beeld wat ek daardie dag op die stoep by my huis 
waargeneem het. 

Meer as dit, is dit die verhaal van my, die ouer broer. Die eiegeregtige 
Fariseër wat dink hy doen alles reg, en wanneer grasie en vergifnis 
aangebied word, dan draai hy weg met walging. Dit is ek. In die oomblik 
van verlossing, van versoening, het ek die geleentheid gehad om deel te 
wees van die fees, om deel te wees van die partytjie, om bly te wees. In 
plaas daarvan, het ek weggedraai en gesteun op my goedheid, my regheid, 
wat op daardie stadium goed geklink het, maar noudat ek terugkyk, is 
al wat ek kan sien, klinkende simbale en raserige ghongs. Vuil klere. My 
beste dade is soos vuil klere (Jes. 64:6).

Ek het staatgemaak op my goedheid, die skyn dat ek alles onder beheer 
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het, my eiegeregtigheid, in plaas van die kruis. Ek was ‘n Fariseër. En 
hierdie verhaal van vergifnis is nie oor my wat my suster vergewe het 
omdat sy my groot vertoning geruïneer het en my kollig gesteel het nie; 
dit is oor die vergifnis wat ek van Hom moes aanvaar het.  

Alleenlik wanneer ons die radikale vergifnis wat ons aangebied word 
besef en aanvaar, kan ons onsself vergewe en dit dan bied aan ander in 
ons lewens, en leef in die vryheid van om waarlik vergewe te wees. Vrylik, 
vrylik het jy ontvang. Gee vrylik, vrylik. En jy sou dink omdat ek ‘n 
Christen was wat gebid het dat Jesus in my hart moes kom woon toe ek 
agt jaar oud was, dat ek hierdie alreeds uitgepluis het. Maar die waarheid 
van hierdie verhaal is, terwyl ek Jesus gevra het om my sondes te vergewe 
en my Here en Verlosser te wees, het ek nie werklik gedink dat ek so 
sleg was nie. Moontlik het ek in my gedagtes gedink dat ek soort van ‘n 
aanwins vir die span is. Dat God op een of ander manier gelukkig was om 
my aan Sy kant te hê. Sjoe. Selfs om dit neer te skryf laat my ril. Maar God 
het geweet, en Hy was daar, Hy het gewag vir my om te besef presies hoe 
ver en diep en wyd my sonde werklik is. 

En as ek kyk na die beeld van my pa wat langs my suster gaan sit het en 
sy arm om haar gesit het te midde van haar sonde, dan is dit die verhaal 
wat ek wou hê met God. Ek wou my sonde in hulle volheid bely, niks 
wegsteek nie, en hê dat Hy gaan sit met my in my gemors en my vergewe. 
“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die 
nuwe het gekom” (2 Kor. 5:17).

Die prag van God se vergifnis is dat dit vir jou is, maak nie saak waar 
jy in die lewe is nie. Dit maak nie saak of jy my suster in die verhaal 
is nie, wat droogmaak op groot en openbare maniere nie. En dit maak 
terselfdertyd nie saak of jy ek is nie, die een wat probeer om alles bymekaar 
te hou, wat aan die buitekant goed lyk, maar aan die binnekant vol sondige 
hoogmoed en selfsug is nie. Die handeling was dieselfde, en die resultaat is 
dieselfde. Christus het gesterf vir alle sondaars, publiek en privaat, diegene 
wat gedink het hulle het hom nodig, en diegene wat gedink het hulle doen 
regtig goed op hulle eie. 

Nadat ek werklik die idee begryp het dat ek die sondaar was, met niks 
goed in of van myself nie, was dit vir my moontlik om waarlik daardie 
vergifnis wat aan my gegee is met ope arms aan te neem. En dit toe te bied 
aan diegene rondom my, insluitende my klein sussie. 
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Die apostel Petrus het Jesus gevra hoeveel keer moet hy ander vergewe 
as hulle teen hom sondig? Petrus het Hom gevra, ‘“Here, hoeveel keer 
moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe 
keer?’ Jesus antwoord hom, ‘Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs 
sewentig maal sewe keer’” (Mat. 18:21–22).

Kom ons wandel deur hierdie verhaal en verstaan hoe ons nie net 
vergifnis kan aanvaar nie, maar dit ook aan ander kan bied. Die eerste stap 
om vergifnis waarlik te verstaan, is om die absolute onwrikbare realiteit 
van God se liefde te ken. 

Om hierdie tipe liefde werklik te kan verstaan, moet jy jou denke 
beweeg van “God is lief vir die hele wêreld en my in dit,” waar jy slegs die 
dinge sien wat Hy doen om vir jou en jou familie te sorg, en dit beweeg na 
‘n nuwe visie. Daardie dinge soos kos en klere is goed, maar daardie begrip 
skiet tekort. Ek glo dat dit is waar ek vasgehaak het vir die grootste deel 
van my lewe, die denke dat God my liefhet op ‘n groot, swierige manier. 
Maar daardie begrip beperk nie net vir God nie, maar ook ons siening van 
vergifnis. 

Nee, die liefde wat God vir ons het, is die liefde wat ‘n Vader het vir ‘n 
kind, ‘n liefde waar Christus ons plek vat in die dood aan die kruis. Dit 
is die beeld van my pa wat op die stoep sit saam met my suster. Dit is nie 
‘n liefde wat ver weg is nie; dit is ‘n nabye, intieme, innemende, spesifieke 
liefde. 

As jy hierdie waarheid betwyfel, of jou plek in dit, kyk nie verder as 
die apostel Paulus se brief waar hy ons vertel dat die liefde van God ons 
uitgekies het vir aanneming as kinders van God. Hy het ons in Christus 
gekies voor die skepping van die wêreld, sodat ons heilig en onberispelik 
voor Hom sal wees. In liefde, het Hy ons as kinders aangeneem, sodat 
ons hom “Abba, Vader” kan noem. (Ef.1:4-5). Dit is ‘n liefde wat vir jou 
persoonlik is. God se liefde het jou gekies, en jou so diep nagestreef dat jy 
nie kan ontvlug nie.

Neem ‘n oomblik en dink oor die feit dat God jou nagestreef het. Jou. 
Hy het jou so liefgehad dat Hy dit op Homself geneem het om seker te 
maak dat Hy jou saam met Hom het. Hy het afgebuig en Sy arm om jou 
gesit in die oomblik van jou grootste skaamte. Wat is daardie oomblik? 
Dink daaroor vir ‘n minuut. Ja, dit is pynlik en ongemaklik. Dink oor jou 
grootste skaamte. En nou, stel jou voor dat God in Sy majesteit langs jou 
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sit en Sy arms om jou sit...in daardie oomblik. Bly net daar. Dank God 
vir dit. Dat Hy jou liefhet in die gemors. Dat Hy jou liefhet wanneer jy 
dit nie verdien nie. Dat Hy jou liefhet wanneer jy dink jy het dit verdien, 
soos ek het. Dat Hy jou lief genoeg het om nie op te gee nie, selfs nie toe jy 
Hom weggestoot het nie. Ervaar die vergifnis. Aanvaar die vergifnis. Skep 
behae in en verlustig jou in die vergifnis. 

Neem ‘n paar oomblikke om jou gedagtes teenoor God neer te skryf 
oor wat dit vir jou siel doen om vergewe te wees. Hoe dit jou laat sing, en 
hoe help dit jou om te beweeg van die wete dat jy vergewe is totdat jy glo 
dat jy vergewe is. Hierdie oomblik sal help om die toekomstige oomblikke 
te vorm. Hierdie oomblik bepaal die toekoms van jou begrip van vergifnis 
en jou handeling in terme van vergifnis. Hierdie is die oomblik wat alle 
toekomstige oomblikke verander. Sonder die diepte van die begrip van 
hoe waarlik, volkome, uiters geliefd en vergewe jy is, kan jy nie waarlik 
verstaan hoe om dit in jou lewe en in die lewe van ander te bied nie. So 
moenie jaag deur hierdie teer oomblikke met God nie. Dank Hom vir Sy 
barmhartigheid, vir Sy genade, vir Sy liefde wat oor jou, die afskuwelikste 
van sondaars uitgestort is. “Jesus paid it all, All to Him I owe; Sin had 
left a crimson stain, He washed it white as snow.” [Lied is in publieke 
domein.]  

Somtyds is dit maklik om ons voor te stel dat God juig oor ons en 
vir ons glimlag in ons skitterende, gelukkige, suksesvolle oomblikke. Die 
helder-ligte verhoogoomblikke waar alles goed vir ons uitwerk en ons goed 
voel oor onsself en wat ons bereik het. Maar God het ons ook liefgehad in 
ons slegste oomblikke. In ons erge, vuil, skandelike oomblikke. Of jy my 
verontruste suster is, of ek is, die oomblikke is ewe erg en vieslik.

Wanneer jy die breedte en diepte en hoogte besef van wat God gedoen 
het en wat dit Hom gekos het, sal jy dit anders begin sien om ander mense 
in jou lewe te vergewe. Maklik? Nee. Maar as ons kyk hoe geliefd en hoe 
vergewe ons werklik is, dan kan ons kyk en die vermoë en die begoefte 
sien om ander in ons lewe te vergewe.   

Is daar iemand in jou lewe wat jou vergifnis benodig? Is daar iemand in 
jou lewe teenoor wie jy ‘n wrok het omdat dit te seer maak om dit te laat 
gaan? Is daar iemand in jou lewe wat jou baie diep seergemaak het, en die 
gedagte om dit te laat gaan voel te veel asof jy hulle laat loskom? 

Selfs al was my suster se sonde teenoor my minimaal, het dit tyd 



JY IS VERGEWE126 WEEk 5

geneem vir my om die seer en die pyn en die lelike woorde wat gesê is 
te vergewe. Ek het daardie wond gedra soos ‘n kenteken. Ek was reg en 
ek was verontreg, so ek wou almal laat weet sy het fouteer. En dit was 
verkeerd.

Paulus vertel ons: “Wees goedgesind en hartlik wees teenoor mekaar, 
en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het” (Ef. 4:32). 
Omdat Christus ons vergewe het, gee dit ons die onnatuurlike vermoë 
om dieselfde te doen. Dit is nie iets waarmee ons mekaar beskaamd kan 
maak nie, soos Christus het dit gedoen, nou moet jy ook nie... Nee. Dit 
‘n diepe begrip, gevoel en ‘n wete diep in jou siel dat jy vergewe is, en dit 
breek so baie dinge los in jou hart en verstand. Dit is ‘n besef, diep tot in 
jou tone, dat jy vergewe is vir so baie, dus kan jy ook ander vergewe vir 
baie. Dis ‘n geskenk. Nie aan die ander persoon nie, maar aan jouself. Dit 
is ‘n uitnodiging om in liefde te wandel, net soos Christus jou liefgehad 
het. Dit is ‘n pragtige beeld van genade en liefde wat jy uitstort teenoor 
die persoon wat jou verontreg het.

Ons hoor baie verhale van mense verskriklik verontreg is, en nogtans, 
deur God se barmhartigheid en genade, is hulle instaat om te vergewe. 
Corrie ten Boom is een van hulle. Corrie en haar suster, Betsie is gearristeer, 
en in die tronk gegooi omdat hulle Jode in hulle huis weggesteek het toe 
die Nazi’s Holland beset het. Baie jare later, terwyl sy gepraat het oor 
vergifnis, het Corrie een van die wagte van die tyd van haar gevangenskap 
gesien. Dit was baie om in te neem. Haar suster het gesterf in die tronk, 
en sy het bitterlik gely onder die Nazi’s.

Hierdie is haar verhaal: 

Dit is toe dat ek hom sien, besig om sy pad vorentoe te maak, teen 
die ander mense in. Een oomblik het ek die oorjas en die bruin 
hoed gesien; die volgende, ‘n blou uniform en ‘n gemaskerde mus 
met die kopbeen en gekruisde beendere.

Dit het skielik teruggekom: die groot kamer met die skerp 
oorhoofse ligte, die patetiese hoop rokke en skoene in die middel 
van die vloer, die skaamte om kaal verby hierdie man te loop. Ek 
kon my suster se tenger gestalte voor my sien, haar ribbes skerp 
onder die perkament vel. 

Hierdie man was ‘n wag by Ravensbrück konsentrasiekamp 
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waarheen ons gestuur is. Nou was hy voor my, sy hand uitgestoot: 
“’n Goeie boodskap, fräulein! Hoe goed is dit om te weet dat, soos 
jy sê, al ons sondes is op die bodem van die see!” 

En ek, wat so vlot gepraat het oor vergifnis, het in my notaboek 
rondgetas, eerder as om daardie hand te skud. Hy sou my 
natuurlik nie onthou nie—hoe kon hy een gevangene tussen 
daardie duisende vrouens onthou? Maar ek het hom en die leer 
sweep wat aan sy belt geswaai het, onthou. Dit was die eerste keer 
sedert my vrylating wat ek van aangesig tot aangesig met een van 
my gevangenemers gekom het, en dit het gevoel of my bloed vries. 

“Jy het Ravensbrück genoem in jou praatjie,” het hy gesê. “Ek was 
‘n wag daar.” Nee, hy het my nie onthou nie.

“Maar sedert daardie tyd,” het hy aangegaan, “het ek ‘n Christen 
geword. Ek weet dat God my vergewe het vir die wrede dinge 
wat ek daar gedoen het, maar ek sal dit graag van jou lippe ook 
wil hoor. Fräulein”—weereens kom die hand uit—“sal jy my 
vergewe?”

En ek het daar gestaan—ek wie se sondes elke dag vergewe moet 
word—en ek kon nie. Betsie het gesterf in daardie plek–kon hy 
haar stadige, verskriklike dood uitvee net deur te vra?

Dit kon nie baie sekondes gewees het wat hy daar gestaan het nie, 
sy hand uitgesteek, maar vir my het dit soos ure gevoel soos ek 
geworstel het met die moeilikste ding wat ek nog ooit moes doen. 
Want ek moes dit doen—dit het ek geweet. Die boodskap dat God 
vergewe het ‘n voorafgaande stipulasie: dat ons dié vergewe wat 
ons seergemaak het. Jesus het gesê, “Maar as julle ander mense nie 
vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe 
nie.” Ek het dit nie net geken net as ‘n gebod van God nie, maar 
as ‘n daaglikse ervaring.

Sedert die einde van die oorlog, het ek ‘n huis in Holland gehad 
vir slagoffers van Nazi brutaliteit. Diegene wat hulle vorige vyande 
kon vergewe, was in staat om na die buitewêreld terug te keer, en 
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hulle lewens te herbou, maak nie saak wat die fisiese littekens was 
nie. Diegene wat hulle bitterheid gevoed het, het invalides gebly. 
Dit was so eenvoudig en so verskriklik as dit. 

En steeds het ek daar gestaan met die koudheid wat my hart 
vasgeklem het. Maar vergifnis is nie ‘n emosie nie—dit het ek 
ook geweet. Vergifnis is ‘n wilsdaad, en die wil kan funksioneer 
ongeag van die temperatuur van die hart.  “Jesus, help my!” het 
ek saggies gebid. “Ek kan my hand oplig. Ek kan ten minste dit 
doen. Voorsien U asseblief die gevoel.”

En so, styf, meganies, het ek my hand gesteek in die een wat na 
my toe uitgestrek gehou is. En soos ek dit gedoen het, het iets 
ongeloofliks gebeur. Die stroom het begin in my skouer, teen my 
arm afgejaag, en gespring na ons verbinde hande.  En toe het dit 
gevoel of hierdie genesende warmte deur my hele wese vloei, en 
my tot trane bring. “Ek vergewe jou, broer!” het ek gehuil. “Met 
my hele hart!”1 

Jesus het gekom om ons te red, sodat ons waarlik vry kan wees. En 
omdat Hy ons van so baie vergewe het, maak dit ons vry wanneer ons kan 
omdraai en dié mense in ons lewe vergewe. Dit is nie ‘n eenvoudige ding 
nie. Maar soos in Corrie se verhaal, moet ons somtyds net opdaag en die 
regte ding doen, en Hom toelaat om die res te doen. Om beskikbaar te 
wees om die sonde te hoor en te sien, die uitweg, en die weg wat ons moet 
gaan. En laat Hy die res doen.

1https://www.guideposts.org/inspiration/stories-of-hope/guideposts-classics-corrie-ten-boom-on-
forgiveness?nopaging=1  
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GEBED
Hemelse Vader, dankie dat U my baie sondes vergewe het. Dankie dat U 
my leer dat net soos U my vergewe het, so moet ek ander mense vergewe. 
Dankie Heilige Gees, dat U my hart oortuig wanneer eiegeregtigheid en 
hoogmoed seëvier in my lewe en dat U my toelaat om te sien dat ek ‘n 
Verlosser nodig het. In Jesus se naam. Amen.  

ANGI SE GETUIENIS
Ek het sy hand vasgehou, aan sy hare geraak en sy baard gevoel. Dit was 
die eerste keer wat ek my pa gesien het en kon aanraak. Hy was in ‘n koma 
en het nie geweet ek was daar nie. Hy het nie die kans gehad om vir my te 
sê dat hy jammer is of dat hy my liefhet nie. Hy sou vir ‘n week in kritieke 
toestand in intensiewe sorg gelê het, voordat my ma en broers en susters 
toestemming gegee het dat hy van die kunsmatige asemhalingmasjien 
afgehaal kon word. Vir my elfjarige brein was dit baie om te verwerk.  

Dit voel asof my hele geestelike reis oor vergifnis gaan…om myself en 
ander te vergewe. As ‘n kind het ek geen herinneringe dat ek my pa gesien 
het nie. My ouers is geskei voordat ek drie jaar oud was, en ‘n hofinterdik 
het my pa verbied om naby enige een van ons te kom. Ek is altyd vertel dat 
Pa nie naby ons kon kom nie, want hy was siek met geestesongesteldheid 
en alkoholisme. 

Af en toe sou ons my pa iewers van ver af sien. Ek het een vae herinnering 
dat ek hom by ‘n petrolstasie gesien het, en toe ek my broers en susters vra 
om my toe te laat om na hom toe te gaan, het hulle gesê, “Nee, want hy 
was siek, en ons kon hom net nie help nie”. 

Toe ek dertien jaar oud was en in graad sewe was, het iemand my aan 
dagga bekendgestel. Ek het swaar begin drink en toe ek hoërskool begin 
het, het ek met kokaïne betrokke geraak. Ek kon in ‘n ander skoolsisteem 
beland het, maar omdat ek in ‘n spesiale klas was, het hulle aanhoudend 
met my gewerk om ‘n sukses te behaal in skool. Ek het my bes probeer 
om sober te bly tydens my matriekjaar en het die huis een maand na my 
matrikulasie verlaat. Nadat ek vir ‘n kort tyd by ‘n petrolstasie gewerk 
het, het ek begin werk by ‘n private dagsorgsentrum en het gebly in 
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gesubsidieerde behuising. 
Nadat ‘n vriend van my dood is, het ek weereens die afwaardse spiraal 

begin. Ek wou regtig my lewe verander, maar het steeds gesukkel toe ek 
in Oktober swanger geraak het. Ek het my behuising verloor en het in ‘n 
skuiling vir haweloses gebly. My familie het my aangemoedig om geboorte 
te gee aan my kind en haar dan op te gee deur oop aanneming. Ek wou 
dit nie doen nie. Ek het my lewe reggekry na die tweede maand van die 
swangerskap, en het my dogter volterm gedra. Die oomblik wat ek haar 
vasgehou het, het ek gevoel dit is hoekom ek gebore is; ek was bedoel om 
‘n ma te wees. My hele lewe het verander. Ek het belowe dat ek haar die 
lewe sal gee wat sy verdien en nie die sondes van my vader sal herhaal nie. 
Daar en dan het my reis na genesing begin.

Ek het by my ma ingetrek toe my dogter twee maande oud was. 
Gedurende die swangerskap het ek betrokke geraak by ‘n Youth for Christ 
tienerswangerskap groep. Ek het nog nie vir Jesus Christus as my Verlosser 
aangeneem nie, maar hulle het my aangehelp. Hulle het nie geloof op my 
afgedwing nie, maar het gepraat oor God se liefde, terwyl hulle my gelei 
het op die pad na Hom. Dit was omtrent twee jaar later dat ek my lewe 
aan Jesus oorgegee het, en alles het omgekeer.

Ek het God gevra om my te vergewe vir my swak keuses en ek het die 
proses begin om myself en ander te vergewe. Drie jaar gelede het ek begin 
om ‘n Bybelstudie te doen, om meer te leer oor die Bybel, het sterker 
begin groei in my kennis van God en het by ‘n kerk aangesluit. 

My beskadigde emosies het begin genees, en ek het geweet dat ek my 
vader moet vergewe.  Die vaas met sy as was in ons huis, en ‘n paar van 
sy persoonlike besittings is vir ons gegee deur die mense by die hawelose 
skuiling waar hy voor sy dood geleef het. Nou, jare na sy dood, het ek die 
vaas en ‘n paar van sy besittings in my arms vasgehou, en ek het begin 
huil. Ek het ‘n gebed van vergifnis gebid, en my vader vertel dat ek hom 
vergewe omdat hy nie deel van my lewe was nie. Ek het hom vergewe vir 
sy verslawings, en ek was instaat om my woede, bitterheid en wrokke, wat 
ek so lank in my gedra het, vry te laat. Ek glo my vader sou nie wou hê 
dat ek aan daardie emosies moes vashou nie, en ek het gevoel hy sou trots 
op my gewees het dat ek in staat was om aan te beweeg en uit my verlede 
te groei. 

Een van die grootste dinge wat ek geleer het uit my ondervinding is 



JY IS VERGEWE 131WEEk 5

om ander nie te oordeel nie. Mense het my my hele lewe lank geoordeel, 
en dit het my gebreek. Ek kan altyd simpatie vir ander hê, want ek ken 
nie die pad wat hulle moes loop nie, waar hulle was nie en wat hulle moes 
verduur nie. 

Deur my lewensverhaal wou ek deel hoe ek by Jesus uitgekom het. Ek 
hoop om ander te bemoedig om toe te laat dat Jesus hulle ook bring na 
‘n plek van vergifnis. Mense sien my as sterk, maar my krag kom van om 
vergewe te wees, om myself te vergewe en om ander te vergewe. 

-------
“Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons 
onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 
Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing 

van ons sondes.”
(Kol. 1:13–14).



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Kolossense 3:12-14
Kolossense 3:13

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Matteus 18:21-35
Matteus 18:21-22

Dinsdag



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

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

JY IS VERGEWE 135WEEk 5

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Romeine 12:17-21
Romeine 12:21

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Markus 11:20-25
Markus 11:25

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.

LEES:
SOAP:
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Matteus 6:9-13
Matteus 6:12-13

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Het iemand wat jy ken vir God se vergifnis gevra en dit ontvang, en jy 
voel dat hy of sy nie verdien om vergewe te word nie?

2. Dink na oor ‘n tyd toe ‘n eiegeregtige gesindheid jou laat dink het dat 
jy meer voortreflik is as iemand anders. Wat het God gedoen om vir jou 
te wys op jou sondige gesindheid?

3. Het jy al gesien dat iemand ‘n ander persoon vergewe tot so ‘n mate dat 
dit jou nederig gemaak het en gebreek het, omdat dit jou gewys het op jou 
eie selfgerigtheid en hoogmoed?  

4. Sukkel jy om die absolute, onwrikbare realiteit van die diepte van God 
se liefde vir jou te aanvaar? Indien wel, bid dat God jou sal toelaat om Sy 
liefde met vreugde te ontvang.  

5. Het jy al ooit ‘n Corrie ten Boom ervaring gehad, waar jy gehuiwer het 
om iemand te vergewe, maar toe jy in gehoorsaamheid opgetree het, het 
God jou daar ontmoet en jou die vermoë gegee om waarlik te vergewe? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



Week 6
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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



Maar ons dank God dat Hy aan 
ons die oorwinning gee deur ons 

Here Jesus Christus.
1 KORINTIËRS 15:57



Teksverse vir Week 6
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MAANDAG PSALMS 103 

1Van Dawid.

Ek wil die Here loof,
met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.
2Ek wil die Here loof
en nie een van sy weldade vergeet nie.
3Dit is Hy wat al my sonde vergewe,
wat al my siekte genees,
4wat my red van die graf
en my met liefde en ontferming kroon,
5wat my die goeie in oorvloed laat geniet,
my die jeugdige krag van die arend skenk.
6Die Here laat geregtigheid en reg geskied
aan almal wat verdruk word.
7Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak,
aan Israel wat Hy van plan was om te doen.
8Barmhartig en genadig is die Here,
lankmoedig en vol liefde.
9Hy sal ons ons sonde nie bly toereken
en nie vir ewig toornig bly nie.
10Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie,
vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie,
11want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is,
so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
12So ver as die ooste van die weste af is,
so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
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13Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders,
so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.
14Hy weet waarvan ons gemaak is,
Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.
15Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras,
soos dié van ‘n veldblom wat oopgaan:
16as die woestynwind daaroor waai, is dit weg
en sy plek vir altyd leeg.
17Maar onverganklik is die liefde van die Here
vir dié wat Hom dien,
sy trou vir opeenvolgende geslagte,
18vir dié wat getrou bly aan sy verbond
en sy voorskrifte nakom.
19Die Here het sy troon in die hemel gevestig,
sy heerskappy strek oor alles en almal.
20Loof die Here, magtige engele
wat sy opdragte uitvoer,
sy bevele gehoorsaam.
21Loof die Here, alle hemelwesens
wat Hom dien en sy wil doen!
22Almal wat deur Hom geskep is, loof die Here
op al die plekke waar Hy heers!
Ek wil die Here loof!

DINSDAG 1 KORINTIËRS 15:50-57 

50Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die 
koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan 
die onverganklike deel kry nie. 51Kyk, ek maak ‘n geheimenis aan 
julle bekend: Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal 
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verander word. 52By die laaste trompet sal dit in ‘n oomblik, in 
‘n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies 
sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. 
53Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee 
word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.

54En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike 
beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal 
die woord wat geskrywe staan, vervul word:

“Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.”

55“Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?”

56Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag 
uit die wet van God. 57Maar ons dank God dat Hy aan ons die 
oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

WOENSDAG LUKAS 17:11-19

11Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen 
Samaria en Galilea langs gegaan. 12Net toe Hy ‘n sekere dorpie 
wou binnegaan, kom tien melaatse mans Hom tegemoet, maar 
hulle bly op ‘n afstand staan 13en roep hard: “Jesus, Here, ontferm 
U oor ons!”

14Toe Hy hulle sien, sê Hy: “Gaan wys julle vir die priesters.”

Op pad daarheen het hulle gesond geword. 15En een van hulle het, 
toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. 
16Hy het voor die voete van Jesus neergeval en Hom gedank. 
Hierdie man was ‘n Samaritaan. 17Toe sê Jesus: “Was daar nie tien 
wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan? 18Is daar 
niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe 
hierdie man wat nie eers ‘n Jood is nie?”

19En vir hom sê Hy: “Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het 
jou gered.”
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DONDERDAG PSALMS 118:20-24

20Dit is die poort na die Here toe;
regverdiges mag daardeur ingaan.
21Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor
en my gered het.
22Die klip wat deur die bouers afgekeur is,
juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
23Dit is deur die Here gedoen
en is ‘n wonder in ons oë!
24Dit is die dag wat die Here gemaak het;
laat ons daaroor juig en bly wees.

VRYDAG EFESIËRS 5:20 

20Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here 
Jesus Christus.
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DIE VRUG VAN ONS VERGIFNIS 
DEEL 1: DANKBAARHEID

DEUR ANGELA PERRITT

Grasie vir Superma
EK HET TOEGELAAT dat my lewe te besig raak. Dit was Kersfeestyd, en 
twee van my drie dogters was betrokke in verskillende Kersfeeskonserte 
op verskillende plekke in ons stad. In my beste “Ek kan dit doen, ek is 
Superma” gesindheid, het ek strategies die beste plan ontwikkel om elke 
dogter se Kersfeeskonsert by te woon, en ek moet sê, ek het baie trots op 
myself gevoel.

Die aand het sonder ‘n probleem begin. Ek het Addie betyds by die 
kerk afgelaai en toe na die laerskool gery vir my kleuter se heel eerste 
Kersfeeskonsert. Sy was so opgewonde, en ek ook.

Ek het vroeg gearriveer, en ek het die beste sitplekke in die hele saal 
gekry – reg in die middel, met ‘n perfekte uitsig op die die hele verhoog. 
Dit maak nie saak waar Brinnley sou staan nie, ek sou die hele konsert kon 
opneem met my videokamera!

Ek was so trots op my superma vaardighede, totdat die kleuter 
videovertoning begin het. Soos wat foto na foto op die skerm verskyn het, 
het ek besef dat, anders as met my oudste twee dogters, het ek die laaste 
jaar met my jongste dogter uitgemis op sommige van die klaspartytjies en 
aktiwiteite. My hart het begin sink soos ek na foto’s gekyk het van ma’s en 
dogters wat saam koekies versier, speletjies saamspeel en poseer vir foto’s. 
Soos ek gekyk het, het my hart gebreek met elke nuwe foto wat verskyn 

6
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het. Teen die tyd wat die skyfievertoning verby was, moes ek veg om my 
trane te keer... en ek het ernstig my strategie om by albei konserte uit te 
kom, betwyfel.

Brinnley se klas was geskeduleer om reg in die middel van die konsert 
op te tree. Geen probleem, het ek gedink. In plaas van om net een van 
haar liedjies te hoor, het ek gedink ek kan ‘n bietjie langer bly en altwee 
van haar klas se liedjies en danse sien. Ek bedoel, hoe kon ek nie? Die 
skuldgevoel wat ek gehad het omdat ek so baie gemis het, het my amper 
in trane gehad. Daar is geen manier hoe ek nou vroeg kon loop nie! 

En, my slim plan sou gewerk het...as die skool nie getuienisse van ouers 
geskeduleer het nét voor my dogter se klas nie! Wat net vyf of tien minute 
moes geduur het, was op die ou end drie families, wat elkeen vertel het 
hoe wonderlik die skool was vir hulle kinders, hoe goed hulle kinders 
voorberei was vir Graad 0… aan en aan en aan vir omtrent dertig minute. 

Ek wou omtrent doodgaan in my stoel! Ek het reeds geweet dat die tyd 
tussen beide konserte baie kort was, maar hierdie was net pynlik! Hoe kon 
ek een dogter los, sonder om enige iets van haar Kersfeeskonsert te sien, 
en ewenwel, hoe kon ek nie daar wees vir my ander dogter nie?

Ek het na my horlosie gekyk, en uitgewerk dat ek net genoeg tyd het 
om na Brinnley se klas te kyk, haar by haar onderwysers te gryp so gou 
as wat haar klein voetjies van die verhoog afkom, en dan uit te hardloop 
en te jaag na die kerk en net betyds te wees vir Addie se liedjie. Gewis, ek 
het ‘n goeie twintig tot vyf-en-twintig minute voor dit Addie se beurt is. 

Nadat ek Brinnley by haar onderwysers gegryp het, het ek “voet in 
die hoek gesit”, en letterlik in die kerk ingehardloop. Soos ek die deur 
oopgegooi het, en na die sitplekke gejaag het met Brinnley op my heup, 
omdat ek nie wou wag vir haar klein beentjies om op te vang met myne 
nie, het ek met skok besef dat ek my misreken het, en die kinders was 
besig om die laaste liedjie van hulle Kersfeeskonsert te sing!

Ek het Addie se hele optrede gemis! Ek het haar dele wat ons saam 
geoefen het, haar duet en haar dans gemis. Ek het alles gemis. 

En sy het dit geweet.
Van waar sy op die verhoog gestaan het, het sy gesien toe ek in die 

kamer ingehardloop het. 
My “Super Ma” vaandel het leweloos op die vloer geval. 
Ek het gefaal.
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O, hoe seer was my hart toe ek besef het ek het dit alles gemis! Die 
gedagte dat Addie op die verhoog was, en ek was nie in die gehoor nie, 
was té veel om te hanteer, en trane het oor my gesig begin afrol. Ek het 
eerlikwaar probeer om myself bymekaar te hou terwyl ek haar vasgedruk 
het toe die konsert verby was, en die mense klaar was om hulle foto’s te 
neem. Maar ek kon nie. Ek moes myself verskoon, en na die badkamer 
gaan om te gaan huil. Die skaamte, berou; dit was net te veel om in te 
hou. 

Daardie aand het ek langs Addie se bed gekniel, en met trane wat 
opgewel het in my oë, het ek haar gevra om my te vergewe omdat ek haar 
konsert gemis het. Ek het waarlik drooggemaak. Ek het probeer om meer 
te wees as wat ek is. Ek is. Ek is regtig nie superma nie.

Addie het regop in haar bed gesit, haar arms om my nek gevou en 
gefluister: Dis okay Mamma. Ek weet jy het jou bes probeer. Ek het jou 
gesien toe jy in die kamer ingehardloop het. Jy het jou bes probeer. Ek 
vergewe jou, net soos jy my vergewe wanneer ek foute maak. Ons vergewe 
mekaar.” 

En net so, het sy my ‘n soen op die wang gegee, teruggelê in haar bed 
en omgerol om te slaap.

Daardie aand het ek ‘n waardevolle les oor vergifnis geleer van my 
dierbare Addie. Dit voel goed om vergewe te word. Maak nie saak hoe 
hard ons probeer nie, maak nie saak hoe super ons dink ons kan wees nie, 
ons almal kom somtyds tekort. Die lewe is morsig en teleurstellend, en 
somtyds maak ons diegene seer wat ons nooit bedoel het om seer te maak 
nie. En dis waar genade en vergifnis inkom. 

Addie kon my vertel het hoe teleurgesteld sy in my is. Sy kon my vertel 
het hoe onregverdig dit was dat al die ander kinders se mammas daar was, 
en haar mamma nie. Sy kon my terug seergemaak het. Maar sy het nie. Sy 
het gekies om te vergewe en het barmhartigheid betoon. 

God doen dieselfde.

“Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie 
vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen 
hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.” (Ps. 
103:10–11). 

Sy goedertierenheid teenoor ons is onmeetbaar, want hoe kan ons meet 
waar die hemel begin? 
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As gevolg van ons sonde, verdien ons die dood, ons verdien toorn, maar 
in plaas van dit gee God vir ons Jesus. En deur Jesus, het ons vergifnis van 
sonde en die ewige lewe.

Ons verdien die hel, en in plaas daarvan gee God vir ons die hemel. God 
sien alles wat ons doen. Hy sien dat ons droogmaak en Kersfeeskonserte, 
speletjies en verjaarsdae mis. Hy sien dat ons nie tekort skiet, laat by 
skoolkonserte uitkom en belangrike vergaderings mis. En nogtans kies Hy 
om goedertierenheid en vergifnis te bied aan ons, in plaas van oordeling 
en toorn.

In Psalm 103 kry ons ‘n ongelooflike kykie in die hart van ons 
liefdevolle, vergewende Vader. Ons lees dat Hy al ons sondes vergewe, 
ons genees van ons siektes, ons red van die graf, ons kroon met liefde en 
ontferming en wat ons die goeie in oorvloed laat geniet (Ps. 103:3–5). 
Ons leer dat God barmhartig en genadig is, lankmoedig en vol liefde (v. 
8). Dat Hy ons sondes verwyder so ver as wat die ooste van die weste af is. 
Met ander woorde, Hy het ons sondes vir ewig van ons verwyder, want die 
ooste en die weste ontmoet nooit nie. Wanneer God sê dat Hy ons sondes 
vergewe, bedoel Hy dit. (v. 12). 

Ons is totaal, heeltemal vergewe. “Soos ‘n vader hom ontferm oor sy 
kinders, so ontferm die HERE Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet 
waarvan ons gemaak is, Hy hou dit ingedagte dat ons stof is” (Ps. 103:13–
14).

My drie dogters is geseënd met ‘n ongelooflike pa. Toe ek met my man 
Dirk getroud is, het ek geweet dat hy ‘n wonderlike pa gaan wees, maar 
hy het selfs my uitermatige hoë verwagtinge oortref. My man is dol oor 
ons dogters, en dit wys in hoe hy hulle liefhet. Dirk vind behae daarin om 
tyd met hulle deur te bring. Net om op ‘n Saterdagoggend uit te gaan om 
‘n paar laaste take met een van ons dogters te doen, verskaf hom soveel 
vreugde. Ek kan nie sê hoeveel keer kom hy terug met een van hulle, 
of al drie van hulle om my te vertel hoe trots hy is op ons dogters, hoe 
ongelooflik lief hy hulle het, en dan vertel hy my van die snaakse dinge 
waaroor hulle gepraat het tydens hulle tyd saam na die hardewarewinkel, 
die kwekery of die kruidenierswinkel. Wat hulle doen of waar hulle gaan 
maak nie vir hom saak nie; waarvoor hy lief is, is net die tyd wat hy kry 
om saam met hulle te wees. 

Ek deel hierdie, want wanneer ek verse soos Psalm 103:13–14 lees, dan 
sien ek ‘n beeld van my man en ons dogters. Ek weet dat my man ons 
dogters baie innig liefhet, dat hy in ‘n oogwink sy lewe sou neerlê vir hulle. 
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En tog is Dirk menslik. En alhoewel ek dink dat hy die beste pa ooit is, het 
hy ook, soos die res van ons, swakhede, hy het foute gemaak en benodig 
vergifnis. Dit maak nie saak hoe lief my man vir ons dogters is nie, dit kan 
nooit eers naby kom aan hoe lief God elkeen van ons het nie. Alhoewel nie 
almal van ons geseën is met ‘n liefdevolle en ondersteunende aardse vader 
soos wat my dogters het nie, deel ons almal dieselfde ongelooflike hemelse 
Vader wat ons liefhet, en ons swakheid in ag neem! 

‘n Paar maande gelede het ek ‘n storie deur Max Lucado, een van my 
geliefkoosde outeurs, gelees. Dit het gehandel oor ‘n persoon wat baie 
stres veroorsaak het vir Max en sy vrou, Denalyn. Hierdie persoon was 
met tye veeleisend en nogal onbeskof. Sy het sonder rede op hulle geskree 
in die openbaar, en hulle in die middel van die nag lastig geval. Dit het 
veroorsaak dat Max en sy vrou vir maande lank min slaap gekry het. 
Maar ten spyte van hierdie mishandeling, het hulle inteendeel gekies om 
haar lief te hê, om haar te vertroos so goed as wat hulle kon, en aan die 
behoeftes waarvan hulle bewus was, te voorsien. Hulle het nooit vir haar 
gesê om hulle uit te los nie, of om iemand anders te vind om te pla nie. Per 
slot van rekening, sy was hulle dogter, en sy was net ‘n paar maande oud. 

Soos God, het Max en sy vrou barmhartigheid gehad vir hulle 
babadogter en het hulle haar tekortkominge in ag geneem. God doen 
dieselfde vir ons. Hy ken ons agtergronde, Hy ken ons tekortkominge. Per 
slot van rekening, Hy het ons gemaak. Hy ken ons broosheid. Trouens, 
ons is stof (Ps. 103:14).

Kom ons neem die feit dat ons God ons liefhet soos ‘n barmhartige 
vader, met ope arms aan. Hy ken ons sondes, en kies nogtans om ons 
van ons sondes te vergewe. Hy vergewe ons nie alleenlik nie, maar Hy 
verwyder ons sonde so ver as wat die ooste van die weste is. Ons Vader 
verstaan ons is stof en ken ons beperkinge. Hoe moet ons reageer op sulke 
buitensporige liefde?

Met dankbaarheid. 
God se keuse om ons te vergewe en liefde aan ons te bied, moet tot 

gevolg hê dat ons kies om sy vergifnis te aanvaar en lewens leef wat 
gekenmerk word deur dankbaarheid! Alhoewel ons swak is en van stof 
gemaak is, is ons sterk as gevolg van Hom. Onthou dat “Hy wat in julle 
is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.” (1 Joh. 4:4).e)

Aanvaar die vergifnis wat God so liefdevol aanbied. Satan kan jou 
nie meer beskuldig van jou vorige sondes nie. As jy Jesus Christus as jou 
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Here en Verlosser aangeneem het, dan het Satan geen krag oor jou en jou 
lewe nie. (Joh. 8:36). As gevolg van Jesus en die reddende werk wat Hy 
aan die kruis gedoen het, het ons nou oorwinning oor ons sondes, oor 
ons mislukkings, oor ons verlede. Hou vas aan daardie waarheid, en die 
volgende keer as Satan jou herinner aan jou verlede, dan herinner jy hom 
aan sy toekoms!

Lukas 17 vertel die verhaal van tien mans, vuil en siek as gevolg van 
‘n tekort aan kos, en baie, baie siek met melaatsheid. Hierdie manne was 
uitgeworpenes. Hulle was nie toegelaat om saam met ander te wees nie, 
hulle is gemerk as “onrein,” siek en was ‘n groot bedreiging vir die res van 
die gemeenskap, as hulle saam met mense moes wees wat gesien was as 
“rein.” Hulle siekte kon ander siek gemaak het, so hulle moes verwyder 
word. 

Ons weet nie hoe lank hierdie mans uitgeworpenes was nie. Daar word 
nie vertel wat hulle agtergelaat het nie—werk, huise, vriende en familie. 
Wat ons wel weet is dat hulle desperaat was om terug te keer na hulle 
lewens en wat hulle verloor het as gevolg van daardie verskriklike siekte. 
En so het hulle ‘n waagkans geneem; wat het hulle gehad om te verloor? 
Hulle het van Jesus gehoor en hoe Hy ander mense soos hulle, genees 
het. Hy het die blindes laat sien, en die wat kreupel was, weer laat loop. 
Miskien, net miskien, kon hierdie Jesus hulle ook help. En so, met niks 
om te verloor nie, het hulle op ‘n afstand bly staan, en hard geroep, “Jesus, 
Here, ontferm U oor ons!” (v. 13).

En Jesus het gedraai en na hulle gekyk. Die God van die hemel wat na 
die aarde gekom het en hier as ‘n mens gewandel het, het na hulle gekyk.

Hy het hulle gesien (v. 14). 
Hy het hulle gesien in hulle sieklike toestand. Hy het hulle hulpeloosheid, 

hulle voorkoms en hulle begeerte om weereens gesond en heel te wees, om 
weer “skoon” te wees, gesien. En so het Hy gereageer op hulle smeking, en 
gesê, “Gaan wys julle vir die priesters” (v14). 

Wat vir my absoluut wonderlik is van hierdie verhaal, is hoe God hulle 
genees het “op pad daarheen” (v14). Terwyl hulle letterlik hulle geloof in 
gehoorsaamheid geloop het, is hulle tree vir tree genees.

Kan jy jou dit indink? Hulle moes eers gedink het dat Jesus hulle net 
wegstuur. “Wat bedoel jy ons moet onsself aan die priesters gaan wys? 
In hierdie toestand? Jy maak seker ‘n grap!” Maar wat het hulle gehad 
om te verloor? Miskien was dit ‘n klein detail wat die persoon wat hulle 
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van Jesus vertel het, vergeet het om met hulle te deel. Dus het al tien van 
hulle vorentoe beweeg, stap vir stap, een voet voor die ander, vorentoe in 
gehoorsaamheid, terwyl hulle hoop vir die beste, maar nog steeds nie seker 
is van dit nie. 

En toe met elke tree, het hulle krag begin terugkom, en met dit, hulle 
begeerte om nog een tree vorentoe te neem. Spoedig het die genesing wat 
aan die binnekant plaasgevind het, aan die buitekant begin wys. Met elke 
tree vorentoe, het die siekte een tree teruggestap, totdat al tien van hulle 
uiteindelik genees was. Tien mans wat alles verloor het, het ‘n tweede kans 
op die lewe gehad, danksy Jesus!

Maar die verrassende aspek van hierdie verhaal is nie dat Jesus hulle 
genees het met elke tree van hulle pad huis toe nie, maar dat net een 
van die tien teruggekom het om die Een wat die genesing gebring het, te 
bedank. 

Net een.
Nege van die tien het hulle genesing as vanselfsprekend aanvaar. Nege 

van die tien het toegelaat dat Jesus hulle fisies genees het, maar nie geestelik 
nie, want net een het geleer wat die bron van sy genesing is: sy geloof.

So wat van jou, liewe vriendin? Het jy God se vergifnis in jou lewe 
aanvaar? As jy het, moenie een van die nege wees wat aangaan met hulle 
lewens nie, vergewe, maar sonder dankbaarheid. God het ‘n ongelooflike 
werk in al ons lewens gedoen, en ons moet lewens leef wat gekenmerk 
word deur dankbaarheid vir die vergifnis wat Jesus aan almal van ons 
geskenk het!

So hoe lyk dit in moderne “post-melaatse” lewens? 
Ons neem die vergifnis wat God vir ons gegee het met een hand aan, 

en met die ander hand bied ons genade en vergifnis aan dié wat dit nodig 
het van ons...somtyds selfs aan onsself. 

Een van die mees hartseer dinge wat ek gesien het, is vrouens wat weet 
dat hulle deur God vergewe is, maar vir watter rede ookal, vergewe hulle 
hulself nie. Hulle aanvaar nie God se geskenk van vergifnis en die vryheid 
wat kom met hierdie ongelooflike geskenk nie. Hulle laat hulself toe om 
in die slawerny van berou te bly, selfs al het Jesus die deur oopgemaak 
en ‘n uitkoms gebied. Hulle eie selfgeinduseerde straf of teleurstelling in 
hulleself hou hulle vasgeketting en nie in staat om vorentoe te wandel in 
hulle genesing nie. Miskien was dit die aborsie waaroor hulle nou berou 
het. Miskien was dit die verhouding wat hulle baie meer gekos het as 
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wat hulle gewillig was om te betaal. Miskien was dit die vader wat hulle 
vertroue geskaad het. Miskien was dit daardie verhouding wat meer gevat 
het as wat hulle gewillig was om te gee. 

As jy een van hierdie vrouens is, wens ek ek kon jou pragtige gesig in 
my hande vashou en se, “Jesus vergewe jou en kan jou genees. Neem Sy 
vergifnis, Sy liefde en Sy begeerte om jou weer heel te maak met ope arms 
aan. Jy is waarlik geliefd! Aanvaar hierdie ongelooflike geskenk, en loop 
vorentoe in geloof!”

Kom ons wees vrouens wat nie net die vergifnis van sonde aanvaar wat 
Jesus so mildelik vir ons gee nie, maar kom ons wees ook vrouens wat “een 
van tien” vrouens is, dankbaar vir die vergifnis, en wat met dankbaarheid 
leef. 

Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word (Luk. 12:48). 
Miskien is daar diegene in jou lewe wat moet hoor dat hulle ook vergewe 

is. Ek weet uit my eie ervaring met my dogter, Addie, dat dit goed voel om 
vergewe te word. Kom ons almal beweeg vorentoe in geloof, terwyl ons 
tree vir tree die vergifnis wat aan ons gegee is, met ope arms aanvaar, en 
genade en vergifnis bied aan dié wat dit nodig het van ons. Wat ‘n beter 
manier om God te dank vir die vergifnis wat Hy aan ons gegee het, as 
om dit uit te gee aan ander. Mag ons vrouens wees wat terughardloop na 
ons Here, met dankbaarheid in ons harte en lofprysing op ons lippe vir 
die ongelooflike werk wat Jesus namens ons gedoen het, “Dank God die 
Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.” (Ef. 5:20).

Moet nooit vergeet dat jy vergewe is nie. Neem daardie waarheid met 
ope arms aan; laat dit diep tot in jou hart week en laat die waarheid jou 
van binne af verander. En gee dit dan uit. Wees dankbaar vir wat God vir 
jou gedoen het, en gaan doen dieselfde vir ander. 

GEBED
Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat U ‘n getroue, vergewende God 
is. Ons weet dat U nie met ons gehandel het volgens ons sondes nie of 
ons beloon het volgens ons ongeregtighede nie. Want so hoog as wat die 
hemel bo die aarde is, so groot is U goedertierenheid teenoor dié wat 
U vrees. Mag ons ons lewens leef met toenemende dankbaarheid dat U 
vereer mag word in alles wat ons sê en doen. In Jesus se naam, Amen.



JY IS VERGEWE 159WEEk 6

HALI SE GETUIENIS
Op ‘n koue dag in January 2014 het ek uitgevind dat ek en my man ons 
eerste kind verwag. Ek kon nie méér opgewonde gewees het nie, en het 
dadelik begin om foto’s te neem van my maag, en begin om planne te maak 
vir die koms van ons kind in nege kort maande. Ons het begin om goedjies 
te koop, en het redelik vroeg vir ons families van die swangerskap vertel. 
Ons het na ons eerste doktersafspraak gegaan en die hartklop gehoor. Ons 
was beide gevul met vreugde en liefde vir hierdie klein mensie. 

‘n Paar weke later was dit tyd vir ons veertien-weke afspraak. Ek het 
besluit om alleen te gaan, want my man het gewerk. Ek kon nie wag om 
ons klein babatjie op die ultraklank te sien, en die foto’s vir ons familie aan 
te stuur nie. Soos ek daar gelê het en die verpleegster met die prosedure 
begin het, kon ek agterkom dat iets nie heeltemal reg was nie. Ek onthou 
ek het gesê, “Ons baba is regtig baie klein.” Sy het nie gereageer nie. Ek 
het weer probeer, “Is dit normaal om so klein te wees? Ek het verwag die 
baba sal ‘n bietjie groter wees?”  Weer, geen antwoord.  

Uiteindelik het sy gepraat en gesê, “Sal jy asseblief hierdie japon 
aantrek? Ek gaan jou dokter roep en haar vra om te kyk.” Die dokter kon 
geen hartklop vind nie, en het my vertel dat ek ‘n miskraam gehad het. 

Ek het heeltemal beheer verloor. My wêreld het nou net aan skerwe 
gespat, en hier was ek, heeltemal alleen, huilend, terwyl ek vir God gevra 
het, “Hoekom?” Ek het my man gebel. Hy het na die hospitaal gekom, en 
ons het gesit en saam gehuil. Toe het ons gebid.  

Die volgende maande was so moeilik. Ek was platgeslaan. My emosies 
het verander na woede en bitterheid. As ek swanger vrouens gesien het, 
selfs familielede, is ek gevul met haat, hartseer, hulpeloosheid, frustrasie 
en baie ander emosies.

Ek wou ander mense glad nie sien, of met hulle praat nie. Ek wou 
alleen in my kamer huil. Ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Ek 
het begin om my van my man te onttrek. Ek het gevoel dat ek hom in die 
steek gelaat het. Ek het ook van my familie onttrek. Dit het gelyk of hulle 
gelukkig is, en hulle lewens het vorentoe beweeg, terwyl dit gevoel het 
asof my lewe gestop het. Ek het van God onttrek, want ek het gevoel Hy 
het my verlaat. Ek was gevul met onbeantwoorde vrae soos, “Hoekom ek? 
Hoekom het God my baba geneem? Wat het ek gedoen?”

Ek wou weer probeer swanger raak. Alhoewel ek geestelik nie voorbereid 
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was vir nog ‘n swangerskap nie, wou ek so graag ‘n ma wees.  In die 
begin van Januarie het ons uitgevind dat ek weer swanger is. My verwagte 
datum was in September. My huwelik was ‘n bietjie sterker nadat ons 
deur so ‘n donker vallei gegaan het, maar ons was nie so na aan mekaar 
soos vantevore nie, omdat ek nog steeds nie myself of God kon vergewe 
het nie. Ek het gebid oor elke detail van die swangerskap, maar ek was 
so gefikseer op die feit dat ek die baba kan verloor en ek was die heeldag 
bekommerd. Op agt weke het ek begin om komplikasies te hê. Ek het my 
dokter se kantoor gebel, en vir die verpleegster gesê, “Ek verloor weer my 
baba, nê?”

Ek het my tweede baba verloor, maar, in ‘n groot mate as gevolg van 
gebede van ons kerk, familie en vriende, het ek volkome vrede ervaar. 

‘n Paar maande later het ‘n geleentheid ontstaan vir my om op ‘n 
sendingreis na Nicaragua te gaan. Terwyl ek daar was, het ‘n dominee 
gepraat oor Dawid en sy stryd met God oor sy seun se dood. Dit het my 
so geraak. Die dominee het toe geleentheid gegee vir mense om te deel 
wat God in hulle lewens gedoen het, hoe Hy gewerk het aan die daad van 
vergifnis. Ek het gevoel hoe God my geroep het om vorentoe te gaan, 
maar ek wou nie gaan nie. Wat as hulle nie die laaste twee jaar van my 
lewe sien as iets belangriks nie? Ek het steeds nie myself of God vergewe 
nie. Wat sou ek daaroor sê?

Uiteindelike het ‘n vrou van Nicaragua gepraat oor hoe siek haar seun 
was en hoe sy nodig gehad het om op God staat te maak om vir hom te 
sorg. Sy het gesê dat hulle vir God en hulself moet vergewe, want dit was 
niemand se skuld dat haar seun so siek was nie. Nadat sy geëindig het, het 
ek gevoel dat God in my hart roer. Hierdie keer het die dominee reg na 
my gekyk, in my rigting beweeg, en gesê,

“Het enige iemand anders iets om te deel?” Ek was so senuweeagtig, 
maar ek het opgestaan en gebid dat God my sal gebruik om aan ander te 
bedien.

Ek het vertel van my stryd om God te vergewe omdat Hy my babas 
geneem het. Soos ek my eerlike en rou emosies gedeel het, het ek gevoel 
hoe God, net daar en dan, my hart genees het. Nadat ek gepraat het, het 
die dominee gesê dat ons nou gaan bid, en hy het my saam met ‘n vrou 
van Nicaragua gepaar. Ons kon nie mekaar se taal praat nie, maar God het 
die gaping oorbrug. Ons het saam gehuil, en sy het my omhels en hard 
gebid vir my. Sy het my maag gevryf en and onbeheersd gehuil. Dit was 
‘n pragtige oomblik, wat die koers van my lewe verander het. In daardie 
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oomblik het ek myself en God vergewe. My hart was besig om genees te 
word. 

Terwyl ek in Nicaragua was, het ek ‘n persoonlike Bybelstudie gedoen 
oor swangerskap en verlies. ‘n Plaaslike dominee het gevra of ek saam 
met hom en sy vrou sal vas en bid tydens die volgende paar dae. Ek het 
tydens ontbyt begin vas, my Bybel gelees en gebid. Oor die volgende paar 
dae, het God Homself op baie verskillende maniere aan my geopenbaar. 
Die dominee en sy vrou het vir my gebid, met spesifieke gebede vir my 
om God te vergewe en in Sy planne te vertrou. Hulle het gebid vir my 
liggaam, gevra vir genesing en vir my om weer swanger te raak. Ek kon 
waarlik vir die eerste keer in my lewe die Heilige Gees voel. Soos die week 
aangegaan het, het ek begin om te sien en te glo dat God my liefhet, en 
besig was om my voor te berei vir moederskap. Hy wou hê dat my hart 
volkome Syne moes wees. Hy wou hê dat my lewe Hom reflekteer, en wou 
hê my getuienis moet met ander gedeel word, sodat hulle Hom deur my 
kon sien.  

Toe ek teruggekeer het van Nicaragua, het my man vir my gese dat hy 
dink ek is swanger. Ek het hom nie geglo nie, en ek wou nie uitvind nie, 
maar die volgende dag het ek vroeg wakker geword en die behoefte gevoel 
om ‘n swangerskaptoets te doen. Dit was positief. Ek het nog ‘n toets 
gedoen. Weer, positief. 

Ek het op die badkamervloer neergesak, onbeheersd gehuil en God 
gedank dat Hy my so liefhet en my hierdie geskenk gegee het. Tydens die 
hele swangerskap, moes ek regtig tyd neem om my hart reg met God te 
hou en te vertrou dat Hy in beheer was. In Maart van hierdie jaar, het ek 
geboorte geskenk aan die mees pragtige babadogtertjie, Hadley Grace.

Vir my was dit altyd oor my plan, wat ek gedink het die beste is. Ek het 
so baie kere gehoor dat God vir my sê, kind, dit is nie oor jou nie, dit is oor 
My en My plan. En hierdie vers het my regtig gehelp: “My gedagtes is nie 
julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here; soos die 
hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en 
my gedagtes bo julle gedagtes” (Jes. 55:8–9).

God het my tye van swaarkry gebruik om my te laat groei as ‘n vrou 
van geloof, ‘n ma en ‘n eggenoot. My vertroue in God en Sy planne groei 
daagliks. Ek vertrou Hom met alles wat ek het. Ek het God vergewe en ek 
het myself vergewe.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Psalms 103
Psalms 103:10-11

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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1 Korintiërs 15:50-57
1 Korintiërs 15:57

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.

LEES:
SOAP:
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Lukas 17:11-19
Lukas 17:15-16

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Psalms 118:20-24
Psalms 118:21

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.

LEES:
SOAP:
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Efesiërs 5:20
Efesiërs 5:20

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Op watter tye is jy geneig om jou roeping en doel in twyfel te trek? Wat 
doen jy tydens hierdie tye om hervorm te word deur die vernuwing van 
jou gedagtes? 

2. Is daar mense in jou lewe wat jou op een of ander manier geseën het, 
maar jy het nagelaat om jou dankbaarheid te wys? Kommunikeer jou 
gevoelens teenoor hulle voordat die week verby is, en deel met hulle hoe 
God hulle gebruik het as ‘n seëning vir jou. 

3. Lys tien dinge oor jou verhouding met Jesus waarvoor jy dankbaar is, 
en dank Hom vir dit. 

4. Is daar iemand vir wie jy vergifnis moet vra? Bid dat God jou hart sal 
voorberei soos wat jy streef om in vrede met God en mense te leef. 

5. Het jy woede teenoor God? As jy het, bely jou sonde teenoor Hom, 
en vra Hom om jou te leer om te leer om tevrede te wees in elke situasie. 

Oordenkingsvrae



JY IS VERGEWE 173WEEk 6

My Reaksie



Week 7
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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



“Ek is baie bly oor die Here,  
ek juig oor my God, want Hy  

het my gered, vir my 
oorwinnaarsklere aangetrek.  

Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n 
priesterkroon op, soos ‘n bruid 

met haar juwele aan.”
JESAJA 61.10



Teksverse vir Week 7
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MAANDAG 1 KORINTIËRS 13:4-13
4Die liefde is geduldig,
die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig 
nie, is nie verwaand nie.
5Dit handel nie onwelvoeglik nie,
soek nie sy eie belang nie,
is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.
6Dit verbly hom nie oor onreg nie,
maar verheug hom oor die waarheid.
7Dit bedek alles,
glo alles,
hoop alles,
verdra alles.
8Die liefde vergaan nooit nie,
maar die gawe
van profesie sal verdwyn,
die gawe
om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou,
en dié van kennis sal uitgedien raak.
9Want ons ken maar gedeeltelik,
en ons profeteer maar gedeeltelik,
10maar wanneer die volledige kom,
sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees.
11Toe ek ‘n kind was,
het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos 
‘n kind.
Maar noudat ek ‘n man is,
is ek klaar met die dinge van ‘n kind.
12Nou kyk ons nog
in ‘n dowwe spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld,
maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is.
Nou ken ek net gedeeltelik,
maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.
13En nou:
geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie.
En die grootste hiervan is
die liefde
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DINSDAG 1 JOHANNES 4:7-11
7Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, 
en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. 8Wie nie 
liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 
9Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het 
Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan 
hê. 10Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, 
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as 
versoening vir ons sondes.
11Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort 
ons mekaar ook lief te hê

WOENSDAG JOHANNES 13:34-35
34Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek 
julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. 35As julle mekaar liefhet, 
sal almal weet dat julle dissipels van My is.

DONDERDAG JESAJA 61:10-11 
10Ek is baie bly oor die Here,
ek juig oor my God,
want Hy het my gered,
vir my oorwinnaarsklere aangetrek.
Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op,
soos ‘n bruid met haar juwele aan.
11Soos die grond plante laat uitspruit,
soos die plante in ‘n tuin vrugte gee,
so gee die Here my God die oorwinning
en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer.

VRYDAG HABAKUK 3:17-19 
To the choirmaster: with stringed instruments.
17Al sou die vyeboom nie bot nie
en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,
al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie
en die beeskrale sonder beeste wees,
18nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God, my Redder.
19Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok,
op hoë plekke laat Hy my veilig loop.
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DIE VRUG VAN ONS VERGIFNIS 
DEEL 2: LIEFDE EN VREUGDE

DEUR WHITNEY DAUGHERTY

“Die gelukkigste mense in die wêreld is diegene wat 
nie net weet dat hulle vergewe moet word nie, 

maar wie dit ook ervaar het.”
—Tim Keller

Aan die Ander Kant van Verlossing
MY MOEË ARMS het oorvloei met ‘n yslike hoop vuil wasgoed, die herinnering 
van die maagriep wat ons huishouding binnegedring het, heeltemal te 
vars. Ek het ‘n slapelose nag gehad met twee baie siek, behoeftige klein 
kindertjies, en met skaars genoeg energie om ‘n sinvolle gedagte bymekaar 
te sit, het ek op my knieë neergeval op die badkamervloer, en vir God 
gevra vir meer genade as wat ek gevoel het ek in daardie oomblik gehad 
het. Toe my gebed geëindig het, het ek my kop opgelig, diep asemgehaal 
en probeer om genoeg krag bymekaar te skraap om terug te gaan na die 
stryd wat daardie dag voor my gelê het. Maar voor ek nog kon opstaan, 
het my oë onverwags geval op ‘n geraamde foto teen my slaapkamermuur, 
‘n foto van my en my man op ons troudag.

7
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Ek het senuweeagtig gelag, sodat ek nie op die grond sou neerval in ‘n 
hoop trane en uitputting nie. Die lewe het so morsig geword, en dit lyk 
nou baie anders as die geluk wat ek op my troudag in ons toekoms gesien 
het. Die waarheid is, tussen werk en universiteit en verantwoordelikhede 
en siekte en slapelose nagte en die lewe, het ek in dae nie een volledige 
gesprek met my man gehad nie. Ek mis hom. Ek mis ons. 

Is dit nie snaaks hoe een foto jou kan terugneem na elke besonderheid 
van jou lewe wat in daardie oomblik in tyd vasgevang is nie. Dit wat jy 
gesien het. Die reuke. Die emosies. Die seisoene van die lewe. Dit alles 
het op een slag my geheue oorspoel, en ‘n diepte van liefde en vreugde 
ontlok wat te lank deur die omstandighede van die lewe onderdruk is. 
Ons troudag was ‘n dag van vrymaking. Ons het by die altaar gekniel, ek 
in my uitverkoping trourok, en Tyler in sy netjiese swart tuxedo. Maar 
voordat ons in mekaar se oë kon staar en sorgvrye fluisteringe en giggels 
met mekaar kon deel, het ons ons harte uit gebid, hand in hand, totdat 
warm trane teen ons wange afgeloop het. Dit was ‘n dag toe die ou lewe 
oorgegee is aan die nuwe, toe twyfel, vorige verhoudings, alleenheid, foute, 
hartseer en die gewag, alles onder die sambreel van genade geval het. Dit 
was ‘n dag toe ons onsself vir die res van ons lewens verbind het aan ‘n liefde 
wat nie een van ons verdien het nie. Dit was ‘n dag wat ons onthou het wie 
ons was voor Christus, en hoe Sy uitsonderlike liefde ons herskep het en 
ons na hierdie plek gebring het. Die trane het ontstaan as gevolg van die 
diepte van vergifnis wat ons van God en van mekaar ontvang het, en dit 
het aanhou vloei as gevolg van die oorvloedige liefde en vreugde wat nou 
diep gewortel was en vir ons beskikbaar was in oorvloed. 

Onmeetbare liefde.
Onuitspreeklike vreugde. 
Soeter gemaak omdat ons nou aan die ander kant van vrymaking was.
‘n Baba se desperate gehuil het van die boonste verdieping af gekom, 

en my teuggeruk na realiteit. Ek het een laaste keer na die foto gekyk 
voordat ek gegaan het om aan die moeilike behoeftes van die dag aandag 
te gee. Ek het ons jong, pasgetroude wange wat teen mekaar gehou was, 
bestudeer. My glimlag. Tyler se oë wat bloedbelope was van sy trane wat 
reg deur die seremonie gevloei het. En in daardie oomblik, het daardie 
diepte van liefde en vreugde weereens my hart gevul. My omstandighede 
het nie baie verander nie: ek het steeds siek kindertjies gehad, my liggaam 
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was steeds moeg, en my wasgoedkamer was steeds tot oorvloedens toe vol. 
Maar hierdie keer het ek opgestaan met vertroue, want aan die ander kant 
van vrymaking, bly liefde en vreugde, selfs op die moeilikste dae. 

Vreugde in die Bruidegom

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my 
gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom 
met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan” (Jes. 
61:10).

As jy in Christus is—selfs al is jy nog nie getroud nie of gaan jy nooit in 
‘n aardse konteks trou nie—is jy ‘n bruid. Jou sonde, waaronder jy vroeër 
‘n slaaf was, is so wit soos sneeu gewas deur die Bruidegom Jesus, wie jou 
geklee het met die kleed van verlossing en die mantel van geregtigheid. Sal 
jy reg nou stop, in watter omstandighede jy jouself ookal bevind, opkyk 
en vir Jesus vra om jou te help om die prag van hierdie beeld te begryp? 
Die huwelik van Christus en Sy kerk is gereël deur die Mees Hoë God, en 
die Bruidegom Jesus het ons gekies en ons nagestreef met ‘n ewige liefde. 
Sy liefde is so volkome en bonatuurlik en oordrewe, dat Hy nooit koue 
voete kry of ons sal los wanneer die lewe moeilik raak nie. Hierdie liefde 
het nie voorwaardes nie, en dit hang nie af van ouderdom, skoonheid 
of seisoen nie. Hierdie liefde bly in siekte en in gesondheid, in tye van 
oorvloed en in tye van tekort. God se liefde vir ons is so groot, dat dit vas 
bly op dae wanneer ons voel soos ‘n bruid, en selfs op die dae wanneer 
ons wonder hoe op aarde Hy ooit iemand so vuil en deurmekaar soos ons 
kan liefhê nie. Omdat die bloed van Jesus jou bedek het, sien God nie 
meer jou sonde as Hy na jou kyk nie. Inteendeel, jy is soos ‘n bruid met 
haar juwele aan, versier in Sy liefde, skoonheid en genade: “Christus was 
sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat 
ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 
Kor. 5:21). Het jy vergeet dat jy nie iets hoef te doen om God se liefde vir 
jou te verdien nie? Niks wat jy ooit kan doen sal maak dat God jou ooit 
meer liefhet as wat Hy jou nou liefhet nie. Niks wat jy ooit kan doen sal 
maak dat God jou ooit minder liefhet as wat Hy jou nou liefhet nie. Sy 
liefde vir jou is onvoorwaardelik, vol en volkome. Jy is Sy kind, geliefd en 
niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. (Rom. 8:35–39). Een 
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dag sal ons die volheid van hierdie liefde sien wanneer die Bruidegom 
Jesus kom vir Sy bruid, en ons neem na die plek wat Hy vir ons voorberei 
het. Maar terwyl ons vir daardie dag wag, kan ons leef in groot vreugde, 
wetende dat Sy liefde ons sonde oorwin het, en in die plek daarvan het 
Hy ons die volheid van die lewe gegee deu die krag van Sy opstandings. 

“Die Here het groot dinge aan ons gedoen; ons was bly” (Ps. 
126:3).

Kom na die Tafel
Ek sal nooit vergeet hoe ons been teen been gesit het in daardie lang 
houtbanke tydens ons kollegejare nie. Ons het nog nie uitgegaan nie, 
maar Tyler en ek het ‘n diepe vriendskap ontwikkel en ons het meeste 
Sondae saam kerk toe gegaan. Nadat hy die eerste deel van sy kollegejare 
soekend was en gedompel was in ‘n wêreldse lewe, is Tyler se wêrelde 
onderstebo gedraai deur God. Die man wat langs my in die kerk gesit 
het was nie dieselfde man wat ek jare vroeër in die chemie laboratorium 
ontmoet het nie. Die liefde van Jesus het hom verander. God se vergifnis 
was vars en diep en werklik in sy lewe. Jy kon dit sien op sy gesig, en 
jy kon dit in sy hartstogtelike lofprysing hoor. Soos die vrou wat Jesus 
oorvloedig met die duur parfuum gesalf het, was Tyler ‘n man wat vir baie 
vergewe is, en daarom het hy baie liefde bewys (Luk. 7:47). En om te sien 
hoe hy met ‘n vrymoedige liefde en aanbidding reageer op sy Verlosser, 
het ‘n vuur aangesteek in hierdie meisie wat selfvoldaan geword het in 
die herinnering van die diepte waartoe ek vergewe is. A. W. Pink het 
geskryf, “Na droefheid oor sonde, moet daar vreugde wees vir vergifnis.”1  
Wanneer vergifnis vars in ons harte en gedagtes is, dan leef ons anders, nê? 
Ongelukkig word ons maklik afgelei, en neem ons nie naastenby genoeg 
tyd om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het nie.

Dis hoekom Jesus ons beveel om te onthou. Hy het ons gevra om na 
die tafel te kom, om die brood en die beker te neem, en om Sy groot 
liefde en vergifnis vir ellendige sondaars soos ons te onthou (1 Kor. 11). 
En alhoewel daardie tyd van refleksie begin as ‘n somber geleentheid, 
eindig dit met groot vreugde en feesviering! Hierdie selfde God wat die 

1   A. W. Pink. “A. W. Pink’s Studies of the Scriptures 1934-1935.” 2005. Sovereign 
Grace Publishers.
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wêreld geskep het deur te spreek—die Een wat die water in wyn verander 
het en melaatses genees het—het die kruis gekies sodat ek van die dood 
opgewek kon word na die lewe. Sy opoffering het elke laaste deel van my 
sonde en skaamte aangevat. Hierdie is nie net ‘n verhaal in ‘n boek waarin 
wonderwerke van lank gelede opgeteken is nie. O nee. Dit is baie, baie 
meer persoonlik as dit. Hierdie is my sonde. Hierdie is my God. Hierdie is 
my verhaal van verlossing. En hoe kan ek nie antwoord met oorweldigende 
liefde en vreugde vir alles wat Hy vir my gedoen het nie? “Nogtans sal ek 
in die HERE jubel, sal ek juig in God, my Redder. Die Here my GOD 
gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke 
laat Hy my veilig loop” (Hab. 3:18–19). Dié wat God red, sit Hy op 
hoë plekke, waar Sy veiligheid en skuiling beskerm en nuwe lewe gee. Sy 
vergifnis het ons gered en ons gelewer as “nie skuldig nie,” vryheid aan ons 
verleen en ‘n veerkrag in ons loopgang gegee wat nie vroeër daar was nie. 
As die liefde van Jesus ons hervorm het, dan moet God se vergifnis vars 
en diep en waar in ons lewens wees. Die wêreld moet dit kan sien op ons 
gesigte en hulle moet dit kan hoor in ons hartstogtelike lofprysing. Liefde 
en vreugde moet oorvloei in alles wat ons doen, nie ‘n front wees wat ons 
geskep het uit verpligting nie, maar eerder omdat dit die oorvloed van ons 
hart is. Dit is ons lofprysingreaksie op Jesus en Sy genade. 

Die mees belangrike vraag van hierdie hele boek is dit: Ken jy hierdie 
Jesus en Sy verander-jou-hele-lewe vergifnis? 

As jy dit ken, leef jy so?

Nie van Hierdie Wêreld nie. 

“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. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie; 
ons is oor raad verleë, maar nie radeloos mie; ons word vervolg, 
maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar 
nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons 
ligaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons 
liggaam” (2 Kor. 4:7–10).

Hulle stop ons in ons spore omdat hulle so ‘n kontrakulturele lewe leef. 
In ‘n gemeenskap wat veg vir wat reg, regverdig en maklik is, is daar 
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iets radikaal anders aan hierdie mense. Wanneer jy hulle teëkom, kan jy 
hulle nie mis nie. En nadat jy in hulle teenwoordigheid was, kan jy nie 
ophou om te dink hoe pragtig hulle gedrag is nie. Wat hulle doen, maak 
eenvoudig nie sin aan die res van die wêreld nie, en hulle lok die vraag uit, 
Wat is dit van hierdie mense wat hulle so anders maak? Miskien het jy ook 
soos ek Jesus-volgelinge in hierdie plekke waargeneem:
In die werkplek: Hulle is nederig, en sommige van die hardste werkers 
wat jy kan kry. In plaas van om hulle persoonlike agendas te probeer 
bevorder, gaan hulle elke dag na hulle werk toe met die doel om ander 
te dien. Hulle is nederig en van die hardste werkers wat daar is. Wanneer 
stresvolle werksomstandighede opkom, doen hulle hulle bes om kalm te 
bly, om vrede te bring, en te styg bo die negatiewiteit in die vertrek. Jy 
mag hulle selfs sien bid in die teekamer voor middagete, of sien dat hulle 
‘n ander werker aanmoedig wat deur persoonlike beproewinge gaan. Hulle 
soek vir die beste in ander, is vinnig om te erken as hulle verkeerd is, en 
hulle is die eerstes om grasie te gee wanneer ander foute maak. 
By die plaaslike park: Sy is die besige ma met besige kleuters en van die 
glimlag op haar gesig sal jy nooit weet dat sy die vorige aand net vier ure 
slaap gehad het nie. Sy is moeg, maar haar hart is vol, en die liefde vir 
haar kinders is sigbaar in elke stoot van die swaai, elke lag-op-die-grond 
drukkie en in elke soete herinnering soos sy haar kinders volg. Sy weet dat 
hierdie jare morsig kan wees, maar sy vind vreugde in klein oorwinnings, 
en sy neem onvolmaaktheid—beide in haarself en in haar kinders—met 
albei hande aan as geleenthede om te groei in geduld en sagte afrigting. 
As gevolg van dit, oorvloei groot vreugde in die lewens van haar kinders. 

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig 
nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie 
onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, 
hou nie boek van die kwaad nie” (1 Kor. 13:4–5).

Oor die straat: Jy het ‘n klomp baie oulike bure, maar daar is net iets 
aan hierdie familie wat maak dat hulle meer as die res uitstaan. Hulle 
werk saam en hulle speel saam, maar meer as dit, daar is ‘n oorheersende 
vreugde en vrede wat hulle familie volg waar hulle ookal gaan. Hulle belê 
in tyd en leersame oomblikke met hulle kinders. Hulle kyk vir geleenthede 
om liefde aan hulle bure te betoon (jy het gesien dat hulle daardie ouer 
paartjie se gras meer as een keer gesny het). En toe daardie bofbal bal 
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sonder waarskuwing van die erf langsaan gekom het en ‘n gat in hulle 
heining gemaak het? Genade, genade en meer genade.

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek 
julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” (Joh. 13:34).

In ‘n hospitaalkamer: Die diagnose het gekom, en dit was nie wat hulle 
gehoop het om te hoor nie. Maar hulle is nie verpletter nie. Hulle is nie 
bitter nie. Hulle is nie sonder hoop nie. Inteendeel, hulle sien hierdie 
sieklikheid as ‘n geleentheid om die lig van Jesus te laat skyn. Hulle praat 
dikwels oor hulle geloof met dokters, verpleegsters, vriende en enige een 
wat wil luister.  Hulle vertel van die krag en groot doel wat God in hulle 
lewens gebring het deur hierdie beproewing.  Vreemdelinge is geskok 
wanneer hulle verbyloop en gelag, sang en gebed te hoor kom van hulle 
kamer af, in plaas van hartseer. Mense besoek met die hoop om hulle te 
kom bemoedig, maar húlle vertrek meer bemoedig as toe hulle gekom het. 
Die lewe is moeilik en die toekoms is onseker, maar hulle is vasberade om 
liefde te wys en te leef en elke oomblik te laat saakmaak. 
By die begrafnis: Die vreugde wat hy het in smart, maak nie sin vir die 
res van die wêreld nie. Na alles, hy het sopas ontsaglike verlies ervaar, wat 
baie mense sien as “te gou” en “onregverdig”. Sommige het gevra hoekom 
dinge soos hierdie gebeur, maar nie hy nie. Sy hart is rustig en sy geloof 
is onfeilbaar. Hy weet dat alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom 
liefhet. Hy rou, maar hy rou nie sonder hoop nie. In werklikheid, noudat 
hy die dood konfronteer, word Jesus net meer lieflik vir hom. Met sy 
hande hoog opgelig, aanbid hy die Een wat die dood oorwin het en wat 
die ewige lewe bied vir almal wat hulle geloof in Hom plaas. Hierdie Jesus-
volgelinge gaan die lewe kragtig tegemoet. Hulle is vergewe, en dus is 
hulle vry.

Vry om lief te hê.
Vry om te hoop.
Vry om te dans.
Vry om te vergewe. 
Vry om vreugde te vind.
Vry om te laat gaan.
Vry om waarlik te leef. 
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Keer Terug na Jou Eerste Liefde
Die pianis het die mees opgewekte weergawe van “Joyful, Joyful, We 
Adore Thee” gespeel toe ons in die paadjie afgeloop het na die uitgang van 
die kerk toe, as man en vrou. Ek sal nooit vergeet hoe ons troufotograaf 
gesê het dat die foto’s wat reg na die seremonie geneem is, altyd die mees 
kragtige foto’s is, want dit vang die vars uitgelatenheid van ‘n nuwe lewe 
saam. Hy het selfs die verhaal vertel van een paartjie wat jare later vir 
hom vertel het dat hulle troufoto’s hulle huwelik weer aangevuur het. Op 
‘n stadium wat hulle huwelik in beroering was, het hulle teruggekyk na 
die foto’s van hulle troudag, en onthou hoe alles begin het. Die liefde 
in hulle oë. Hulle beloftes voor God. Die verbintenis. Die vreugde. Die 
opgewondenheid en die vertroue om die wereld aan te vat, verenig as een.

Die evangelis Billy Graham het gesê, “Jesus het gesê . . . Ek is die 
enigste weg na permanente vrede, Ek is die enigste weg na permanente 
vreugde, Ek is die enigste weg na die ewige lewe, Ek is die enigste weg na 
die vergifnis van sonde, Ek is die enigste weg na die Vader.”2  Wanneer ons 
hierdie waarheid weet en dit deur geloof ontvang, is ons vir ewig verander. 
Maar miskien is jy in ‘n seisoen waar die omstandighede in jou lewe die 
liefde en vreugde in Christus wat jy vroeër geken het, oorskadu. Miskien 
is dit tyd dat jy terugkyk en onthou hoe dit alles begin het. Dit is tyd dat 
jy terugkeer na jou eerste liefde toe.

Die waarheid is, tussen werk of universiteit, verantwoordelikhede 
of verhoudings, beproewinge, en al die versoekinge van die wêreld, het 
ons tyd met God baie sterk kompetisie. As ons nie baie versigtig is nie, 
word selfs die manier hoe ons God sien, betwis deur hoe die wêreld Hom 
verdraai en sien. Miskien het jy jou oë van Hom afgeneem—van die kruis 
afgeneem—en dit is miskien ‘n lang tyd sedert jy die liefde en vreugde 
van daardie vroeë dae toe God se vergifnis vars en diep en werklik in jou 
lewe was. 

Ons liefde vir God en vir ander hoef nie opgemaak te word wanneer 
ons die kruis onthou nie. Onuitspreeklike vreugde kan nie anders as om 
oor te vloei van ons af na ander toe, wanneer ons daagliks in ontsag en 
wonder leef dat Jesus Sy vergifnis aan almal van ons gebied het. Sal jy 
stop en die waarnemings, die klanke, die emosies, die opoffering, en die 
diepte van vergifnis wat daardie dag op Golgota gebeur het, inneem? Dit 

2   Billy Graham. “Peace With God.” 1953, 1984. W. Publishing Group
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was ‘n dag van verlossing, en as gevolg van God se ongelooflike liefde, is 
die vrug van vergifnis—liefde en vreugde—in oorvloed aan jou en aan my 
beskikbaar. 

“Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het” (1 Joh. 4:19).

GEBED
Hemelse Vader, ons verjeug in die God van ons verlossing. U het ons 
geklee met die klere van verlossing en die mantel van geregtigheid om 
ons gehang. U maak die pad van die lewe aan ons bekend; U sal ons vul 
met vreugde in U teenwoordigheid, met ewige plesiere aan U regterhand. 
Bevredig ons in die oggend met U onfeilbare liefde, sodat ons uit vreugde 
kan sing en bly wees al die dae van ons lewens. Ons het U lief. Ons bid in 
Jesus se naam. Amen.   

MELISSA SE GETUIENIS
Ek het in ‘n dominee se huis opgegroei en is geleer om in God se Woord 
te wees. Om God te ken en lief te hê, het my voorberei vir wat sou gebeur. 
Ek het met my hoërskoolliefde het getrou net nadat ons gematrikuleer 
het. Kort nadat ons getroud is, het my man betrokke geraak met mense 
wat hom na dwelms gelei het. Ons is nou al in ‘n vier-en-twintig-jaar stryd 
met sy dwelmverslawing betrokke. Hy het herhaaldelik weer teruggeval 
daarin en ons familie het ‘n magdom van fisiese, emosionele en regsgevolge 
ervaar as gevolg van sy verslawing. 

Die ongelooflike ding van hierdie verhaal is dat terwyl ek Bybelse redes 
vir egskeiding gehad het, kon ek nooit die regsproses begin nie. Ons een-
en -twintig-jarige dogter en ons sewentienjarige seun het altyd my passie 
vir my huwelik ondersteun. Ek het vir ‘n klomp jare by ons kerk gewerk, en 
mens sou dink, onder die omstandighede, dat my pastoor en kerkfamilie 
my miskien sou ondersteun om my huwelik te verlaat. Maar hulle het 
my ook aangemoedig om nie op te gee nie. Elke keer as ek beweeg na 
egskeiding, het God vir my nee gesê, en ek vertel Hom dat ek nie verstaan 
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hoekom Hy my nie vrylaat nie.
Keer op keer het ek ongelooflike seëninge waargeneem as ‘n resutaat 

van my gehoorsaamheid. Ek kan nie verklaar hoekom God my getrou 
gehou het aan ‘n ontroue maat nie, maar op elke punt wat ek gevoel het 
ek kan nie meer nie, het God my man teruggebring, en vir ‘n seisoen het 
ons die man gesien wat God wou hê hy moes wees. Soos ek ‘n lewe van 
gehoorsaamheid geleef het, het ek waargeneem hoe my geestelike wandel 
verdiep het, en ek het emosioneel gesond geword. In toenemende mate, 
het ek geleer om gesonde grenslyne op te stel soos God my gedra het deur 
hierdie lang, moeilike jare. Ek glo een van God se doelwitte om my in 
hierdie huwelik te hou, is om my sterker te maak as wat ek ooit op enige 
ander manier kon wees. 

Tot op hierdie punt het ek geidentifiseer met Hosea, toe God met hom 
gepraat het en gesê het, “Gaan knoop weer ‘n liefdesverhouding aan met 
‘n vrou wat vir ander mans lief is en egbreuk pleeg, net soos die Israeliete 
vir wie Ek, die Here, lief het” (Hos. 3:1). Ek het geleer van ‘n diepte van 
vergifnis wat ek nooit geken het nie. En ongeag van die kritieke toestand 
van my huwelik, het ek die diepe liefde en vreugde van die Here ervaar.  

Verlede somer het ons dogter teruggegaan universiteit toe vir haar 
tweede jaar. My man het weer met nog ‘n afwaartse spiraal begin, wat gelei 
het tot sy arrestasie en agt en twintig dae in die tronk. Met sy vrylating het 
hy teruggekom huis toe, en ons het gesien hoe hy skoon en sober was, iets 
wat ons nie in ‘n baie lang tyd gesien het nie. Na tien weke van soberheid, 
het hy by ‘n kruispad gekom, en alhoewel hy sê dat hy die Here ken, hou 
hy aan om in algehele rebellie te leef. Toe hy geroep is om te kies tussen 
lig en donker, het hy nie oorgegee aan God nie, en het het hom gevra om 
te gaan. 

Vir die eerste keer in my huwelik, het ek gevoel asof God my in ‘n 
ander rigting mag beweeg. Die kinders is onwillig om hulle pa se gedrag 
te oor te sien, en het hulle nou gedistansieer van hom. Tot op hierdie punt 
wou hulle aanhoudend hê ons moet dit uitwerk, maar nou moedig hulle 
my aan om weg te draai. Die kinders het my krag gesien deur die verloop 
van ons huwelik, en hulle self het gegrond gebly in in God se Woord. Ons 
het almal getrou op God vertrou. 

Ek voel dat ek dalk nader aan die einde van my huwelik kom. Ek was 
gehoorsaam aan God in die verlede en sal Sy leiding volg vir my toekoms. 
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Ek glo God het my deur die jare gebruik om ander aan te moedig om nie 
haastig te wees om moed op te gee vir hulle huwelike nie, maar as Hy my 
nou op ‘n ander pad lei, wil ek gehoorsaam wees. Dit was nog altyd die 
begeerte van my hart vir my man om heelgemaak te word, vir my huwelik 
om herstel te word en my familie om bymekaar te wees. 

In die proses het God my geleer om lief te hê soos Hy liefhet, om op 
Hom te wag, selfs wanneer ek nie verstaan wat Hy doen nie, en om Hom 
te vertrou in alle omstandighede. Ek is deur die vuur en het die betekenis 
van vergifnis geleer soos God se krag deur my omstandighede getoon is. 
Soos ek op Hom gewag het in die verlede, sal ek aangaan om op Hom te 
wag. Ek het deur die jare baie foute gemaak, maar God is besig om my 
volwasse te maak deur hierdie reis. Ek weet ek kon kwaad en bitter gewees 
het, maar God het my die vrug van vergifnis gegee, en ek gaan voort om 
te leef in Sy liefde en Sy vreugde, ten spyte van alles. 



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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1 Korintiërs 13:4-13
1 Korintiërs 13:4-5

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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1 Johannes 4:7-11
1 Johannes 4:7

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.

LEES:
SOAP:
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Johannes 13:34-35
Johannes 13:34

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Jesaja 61:10-11
Jesaja 61:10

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.

LEES:
SOAP:
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Habakuk 3:17-19
Habakuk 3:18-19

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Hoe weespieël jou lewe die liefde en vreugde van jou verlossing?

2. Neem tyd om na te dink en neer te skryf hoe jou liefde vir Jesus en die 
vergifnis wat jy van Hom ontvang het, iemand anders beïnvloed het.

3. Hoe is jy geseën omdat jy streef om ‘n lewe van heiligheid en reinheid 
te leef?

4. Op watter maniere word die lewe van Jesus gemanifesteer in jou 
liggaam? 

5. Spandeer tyd in God se Woord en vra Hom biddend om vir jou ‘n 
hernuwe sin van verwondering te gee van jou vergifnis en lewe in Christus. 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie



Week 8
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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



“Hoe wonderlik klink op die berge die 
voetstappe van hom wat die goeie boodskap 
bring, wat vrede aankondig, wat die goeie 
tyding bring, wat redding aankondig, wat 

vir Sion sê: “Jou God is Koning!”
JESAJA 52:7 



Teksverse vir Week 8
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MAANDAG 2 KORINTIËRS 5:18-19 

18Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met 
Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening 
toevertrou. 19Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God 
deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense 
hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening 
het Hy aan ons toevertrou.

DINSDAG MATTEUS 28:16-20 

16Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen 
Jesus hulle beveel het om te gaan. 17Toe hulle Hom sien, het hulle 
Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. 18Jesus kom toe nader 
en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op 
die aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my 
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en 
die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding 
van die wêreld.”

WOENSDAG JESAJA 52:6-8 

6Daardie dag sal my volk my Naam bely:
dat Ek die Here is,
dat dit Ek is wat sê: Hier is Ek!
7Hoe wonderlik klink op die berge
die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring,
wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring,
wat redding aankondig,
wat vir Sion sê: “Jou God is Koning!”
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8Hoor, jou wagte roep hard,
hulle jubel almal saam,
want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom.

DONDERDAG ROMEINE 10:10-15 

10Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond 
bely ons, en ons word gered. 11Die Skrif sê tog:

“Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.”12“Niemand 
nie!” Dit maak dus geen verskil of ‘n mens ‘n Jood of ‘n Griek is 
nie, want dieselfde Here is Here van almal, en Hy seën almal wat 
Hom aanroep, ryklik, 13want elkeen wat die Naam van die Here 
aanroep, sal gered word.

14Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? 
En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? 
En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? 15En 
hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook 
geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die 
goeie boodskap bring.”

VRYDAG MATTEUS 9:35-38 

35Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die 
mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk 
verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak.

36Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, 
want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter 
het nie. 37Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die 
arbeiders min. 38Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om 
arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
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DIE BOODSKAP VAN VERGIFNIS
DEUR ANGELA PERRITT

JY IS VERGEWE. Wanneer iemand dit vir jou sê, is dit sulke kragtige en 
lewensveranderende woorde om te hoor. 

Ek onthou dat ek eenmaal ‘n verhaal gehoor het van ‘n jong man wat in 
die voorste ry gesit het in ‘n kerk in Dallas, Texas. Hierdie jong man was 
altyd gretig om kerk toe te kom, gretig om Jesus te aanbid en gretig om 
meer oor Hom te leer. 

Hy was nie soos enige ander mans van sy ouderdom nie. Hy was anders; 
hy was vreugdevol en niemand kon sy liefde vir God in twyfel trek nie. 

Nadat een vrou hom vir ‘n paar Sondae dopgehou het waar hy God 
passievol aanbid het gedurende hulle lofprysing, het haar nuuskierigheid 
die oorhand gekry, en wou sy hierdie jong man ontmoet en meer oor hom 
uitvind. En dit is presies wat sy gedoen het. Een Sondag, na die diens, het 
sy hom genader om sy verhaal uit te vind en ook die rede van sy vreugde. 
Wat sy gehoor het, was ‘n ongelooflike verhaal oor die krag van vergifnis.

Hierdie jong man het ‘n baie moeilike kinderjare gehad. Hy het in een 
van die slegste woonbuurte van sy stad gewoon en het dinge gesien wat sy 
jong oë nooit moes gesien het nie. Orals was daar slegte invloede, en met 
verloop van tyd het hy soos sy omgewing geword. Hy het gehard geword. 
Dinge het met hom gebeur, en hy het begin om homself as “beskadigde 
goedere” te sien.  

‘n Jong man wie se hart vroeër teer was, het koud en gevoelloos geword. 
Na jare waarin hy geweld gesien en ervaar het, het hy self geweldadig 
geword. Die een wat eers die slagoffer was, het nou rolle verander en ander 
begin seermaak. 

8
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Toe gebeur die slegste aand van sy lewe. Deur ‘n reeks van slegte 
besluite, en ‘n daad van woede tydens ‘n dwelmtransaksie wat skeefgeloop 
het, het hy ‘n ander jong man wat so oud soos hy was, doodgemaak. Hy 
het probeer om weg te hardloop en nie gevang te word nie. Hy het probeer 
om die straf vir sy dade te vermy. Maar op die ou end is hy gevang, skuldig 
bevind en na ‘n jeuggevangenis gestuur tot sy agtiende verjaarsdag, waarna 
hy na die tronk gestuur sou word.

In die jeuggevangenis het hy probeer om sy lewe reg te kry, maar die 
las van wat hy gedoen het, het altyd om sy nek gehang. Waar meeste 
jong mans daarna uitgesien het om ouer te word, het hy nie, want hy het 
geweet die tronk wag vir hom op sy agtiende verjaarsdag. Toe het die dag 
wat hy vir jare gevrees het uiteindelik aangebreek; hy het agtien geword, 
en is gedagvaar om in die hof te verskyn.

Die regter het plegtig agter sy lessenaar gesit en die jong man aangespreek 
toe hy in die vertrek ingekom het, “Seun, soos jy weet, het jy net ‘n paar 
jaar van jou vonnis uitgedien vir die dood van die jong man wie se lewe 
jy geneem het. Ons is onlangs gekontak deur die ouma van daardie jong 
man, die enigste lewende familielid wat hy gehad het, en sy het ‘n paar 
woorde wat sy graag vir jou wou sê.” Met dit, het ‘n bejaarde vrou in die 
kamer ingekom en stil voor hom kom staan. 

Met trane in haar oë, het sy in sy oë gekyk en hierdie kragtige woorde 
gespreek: “Ek vergewe jou. Ek vergewe jou vir wat jy aan my gedoen het. 
Ek vergewe jou dat jy my geliefde kleinseun se lewe geneem het, ‘n seun 
wat ek grootgemaak het, liefgehad het en gekoester het. Ek vergewe jou 
vir die pyn wat ek ervaar het en die verlies van my drome om hom te sien 
opgroei en ‘n familie van sy eie te hê. Ek vergewe jou, want Jesus het my 
vergewe vir al die pyn en hartseer wat ek Hom aangedoen het.”

Tot hierdie jong man se verbasing, het sy toe na die regter gedraai en 
hom gevra om die vonnis vir haar kleinseun se dood te laat vaar. In haar 
woorde, “Daar is geen sin daarin dat nog ‘n seun sy lewe verloor nie.” Sy 
wou hê hierdie jong man moes nog ‘n kans op die lewe gehad het, en sy 
het geweet die enigste manier dat hy dit sou kon doen, was deur vergifnis.

En so in daardie klein hofsaal in Dallas, Texas, het hierdie man presies 
dit ontvang, vergifnis en ‘n tweede kans. Dit was iets wat hy nie kon 
verdien het nie. En ‘n jong man se lewe is daardie dag vrygemaak; die 
deure van sy tronksel is oopgemaak en ‘n nuwe lewe is gebore.

Hierdie jong man is vir ewig gemerk deur die vergifnis wat hy ontvang 
het en sy lewe is vir ewig verander deur dit. So nou kom hy elke Sondag 
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opgewonde en reg om sy Here, die Skepper en gewer van vergifnis te loof, 
want hy weet wat die koste van sy vryheid is. Sy vreugde en dankbaarheid 
kenmerk sy lewe. Dit is waar wat hulle sê, dié wat vergewe is vir baie, is 
die mees vreugdevol, want hulle weet wat die prys van hulle vryheid is.

Ons het in die eerste hoofstuk geleer dat deur die keuses van Adam 
en Eva en hulle oorspronklike sonde, word ons almal in hierdie wêreld 
gebore met ‘n sondige natuur. Ons is almal skuldig, en ons almal verdien 
die dood. Nie een van ons kan ooit goed genoeg wees om ons verlossing 
te verdien nie.

Maar o, hoe dankbaar is ons vir Jesus! Soos die jong man in die vorige 
verhaal wat vergewe is, moet die vergifnis wat ons ontvang het deur Jesus 
se opoffering, ons lewens ook kenmerk! Sy vergifnis onderskei ons, en ons 
is vir ewig verander as gevolg van dit. 

God se vergifnis moet elke deel van ons lewens deurweek, en ons moet 
nooit weer dieselfde wees as gevolg van dit nie. Soos die Woord ons leer, 
“Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself 
versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die 
boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld 
met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken 
nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.” (2 Kor. 
5:18–19).

Omdat ons deur Jesus se dood die vergifnis en betaling vir ons sondes 
ontvang het, het ons nou die verantwoordelikheid om ander te help om 
dieselfde versoening met God te ervaar! Sodra ons Sy genade, Sy liefde 
en Sy vergifnis ervaar het, moet ons wil hê dat ander in ons lewens die 
vryheid wat Sy vergifnis gee, ervaar.

Dit verander ons van die binnekant af. Soos die jong man in my vroeëre 
verhaal, sypel hierdie vryheid, hierdie vergifnis deur na alle areas van ons 
lewe! Die lewe word soeter, oomblikke met geliefdes meer teer, moeilike 
tye in die lewe meer verdraaglik, en vergifnis word makliker gegee. 

Wat ons gegee is, wil ons nou gee aan ander en so begin ons bediening 
van versoening, en dit eindig nie totdat daardie glorieryke oomblik 
wanneer ons Jesus van aangesig tot aangesig gaan sien. Dus, met ‘n hart 
vol van God se liefde en ‘n begeerte om te sien hoe mense vrygemaak word 
deur Jesus se verlossende vergifnis, gaan ons uit in ons gemeenskappe, stap 
ons oor die strate in ons woonbuurte, en reik ons uit oor ons eetkamertafels 
om met dié in ons lewens die goeie nuus van Jesus Christus te deel. 
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Ons vertel hulle van ‘n God wat hulle so liefhet, dat Hy werklik gesterf 
het vir hulle sondes, sodat hulle vir ewigheid saam met Hom kan wees. 
‘n God wat betrokke is in ons lewens en alles sien. ‘n God wat gewillig 
is om ons mees verskriklike sondes te vergewe en ons lief te hê ten spyte 
van daardie sondes. ‘n God wat nie verwag dat ons ons verlossing moet 
verdien nie, maar wat dit eerder gee as ‘n geskenk. ‘n God wat vir ons is, 
nie teen ons nie. ‘n God wat ons najaag. ‘n God wat sê ons moet uitgaan 
en hierdie goeie nuus met die wêreld deel. “Gaan dan na al die nasies toe, 
en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en 
die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek 
julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van 
die wêreld” (Mat. 28:19–20).

Daar is geen geografiese of kulturele beperkinge op hierdie ongelooflike 
bediening wat God vir ons gegee het nie. Ons word geroep om “uit te 
gaan, die hele wêreld in” (Mark 16:15), en dit is wat ons doen. Love God 
Greatly neem hierdie opdrag ernstig op. Vir ons onlangse Bybelstudie, is 
ons meer as 150 bladsye studiejoernale in meer as agtien tale vertaal, en 
is dit beskikbaar om af te laai van ons webwerf af. Ons is geesdriftig om 
seker te maak dat Christene reg oor die wêreld toegang het tot die Woord 
van God, en kwaliteit Bybelstudiemateriaal in hulle hande kan hê. As 
gevolg van die ongelooflike werk wat God doen deur ons vertalers, delf 
vrouens in meer as tagtig lande in God se Woord, en leer hulle om God se 
Woord te lees en toe te pas in hulle lewens. 

Deur die opoffering van ‘n paar, word baie vrouens geseën. Omdat ‘n 
handjievol vrouens Matteus 28:19–20 ernstig opgeneem het, en by die 
bediening van versoening het wat God vir ons gegee het, aangesluit het, 
word vrouens van reg oor die wêreld se lewens verander. Maak geen fout 
nie, die hemel is verander as gevolg van hierdie gewone vrouens in hulle 
huise, in hulle lande, wat ‘n passie het vir die Woord van God en ‘n liefde 
het vir die vrouens in hulle lande. 

Inderdaad, hierdie boek wat jy in jou hande vashou, is vertaal en 
uitgestuur na die nasies. Vir die eerste keer lees baie vrouens oor God se 
ongelooflike vergifnis en wat dit vir hulle persoonlik beteken. Deur die 
Skrif, is hulle uiteindelik in staat om God se genade en God se vergifnis te 
verstaan en begin hulle om die genadige geskenke wat deur die Bybel aan 
hulle gebied is, met ope arms aan te neem. 

Een vrou se lewe is verander as gevolg van God se vergifnis. 
Een vrou se huwelik is gered, want sy kan nou vergifnis bied aan haar 
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man, as gevolg van die vergifnis wat sy van God ontvang het.
Een verlore seun het teruggekeer na sy huis toe, want hy is uiteindelik 

in staat om homself te vergewe vir die foute wat hy in die verlede gemaak 
het, nadat hy geleer het dat Christus hom reeds vergewe het.  

Lewe na lewe is verander as gevolg van die waarheid van hierdie 
ongelooflike vergifnis wat alleenlik beskikbaar is deur Jesus Christus. 

So wat van jou, liewe vriendin? Noudat jy geleer het wat sonde is, hoe 
dit ontstaan het, en wat gedoen is oor dit, kan jy hierdie verstandskennis 
neem en dit inderdaad verander na hartskennis? 

Ek ken nie jou lewe nie. Ek weet nie waardeur jy is nie, en ek weet 
verseker nie wat die geheime is wat jy na aan jou hart hou nie, maar 
God weet.  Hy weet dit alles. Hy sien dit alles, en nogtans kies Hy om 
jou lief te hê en jou te vergewe, ten spyte van dit. Hy jaag jou na met Sy 
onverbiddelike liefde, keer op keer.  

Jy mag voel dat jy dit nie verdien nie, maar moenie bekommerd wees 
nie, nie een van ons verdien dit nie. Jy is in goeie geselskap. 

As ‘n vriend, wil ek tyd neem om jou te vra om God se gekenk van 
vergifnis aan te neem. Ek sien hoe die vashou aan die wonde van jou 
verlede, ou wrokke en die gebeure wat jy in jou gedagtes oor en oor 
herleef, jou van die binnekant af kreupel maak. Jy mag dalk nie dink dat 
jou weiering om God se vergifnis aan te neem enige effek op jou lewe het 
nie, maar dit het. Dit beïnvloed hoe jy jouself in die spieël sien. Die tipe 
verhoudings wat jy jouself toelaat om te hê. Dit beïnvloed die verwagtinge 
wat jy van ander mense het, en dit gee jou slapelose nagte. Ou wonde 
genees nooit nie, en foute van die verlede word nooit gedelg nie, want jy 
weier om hulle te laat gaan. Sonder dat jy dit besef, straf jy jouself.  

Genoeg is genoeg.
As jy dit nie vir jouself kan doen nie, doen dit vir diegene rondom 

jou. Neem God se vergifnis met ope arms aan, en vergewe dan jouself. Jy 
is die enigste een wat die sleutels van jou tronksel het. Deur Christus se 
opoffering en vergifnis, is jy vryheid gegun. Maar dit hang van jou af.  Sal 
jy kies om die nodige stappe te neem om die gevangenis van skuld, spyt 
en vorige foute te verlaat? Die deur is oopgemaak, maar jy moet kies om 
daar uit te loop. 

Neem hierdie week tyd om te bid en God te vra om jou te help om 
hierdie geskenke van vergifnis en genade waaroor ons gepraat het, met ope 
arms aan te neem. Moet nooit vergeet dat ons Here ‘n vriend van sondaars 
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was nie. Alhoewel Hy volkom heilig is, is Hy ook toeganklik. Hy is die 
liefdevolle Vader wat baie van ons nooit gehad het nie.

Hy is die verlore seun se Vader, wat elke dag sy oë op die horison hou 
vir die terugkoms van Sy seun, Sy dogter. En Hy is die Vader wat na Sy 
kinders toe hardloop met die eerste oogopslag van hulle terugkoms. Ja, 
God hardloop na jou toe.

Maar, soos Jesus vir Sy dissipels gesê het, “Die oes is groot, maar die 
arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te 
stuur vir sy oes” (Mat. 9:37–38).

Liewe vriend, hierdie boodskap van versoening en God se vergifnis 
moet uitgeneem word in die wêreld in! Hierdie groot verhaal is besig om te 
ontvou in elke lewe soos ons in geloof opstaan en God met vrymoedigheid 
op Sy Woord neem.

‘n Vrugtevolle oes wag net om gepluk te word; daar is vrouens wat jou 
getuienis moet hoor van hoe God jou vergewe het van jou vorige sondes 
en hoe jou lewe as ‘n resultaat daarvan verander het. 

Hulle benodig die hoop wat kom deur die aanvaarding van God se 
vergifnis en die veranderde lewe wat kom as gevolg van dit. Hulle moet 
weet dat die Bybel nie net nog ‘n boek is wat gevul is met woorde en reëls 
nie, maar inderdaad die werklike Woord van God, en dit is kragtig genoeg 
om lewens te verander, insluitende hulle lewens. 

Vriende, die oes is groot. Gaan! “Hoe wonderlik klink op die berge die 
voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat redding aankondig, 
wat vir Sion sê: ‘Jou God is Koning’” (Jes. 52:7).

Hierdie is die boodskap wat ons in die wêreld uitstuur. Ons is vergewe 
en ons lewens is vir ewig verander. En deur Jesus, kan jou lewe ook 
verander word!

Maar ons vra, “Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom 
glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En 
hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand 
preek as hy nie gestuur is nie?” (Rom. 10:14–15).

Jy het ‘n verhaal om te deel. ‘n Boodskap om te gee. En vrouens wat 
nodig het om dit te hoor, wag. God stuur jou uit...gaan.

Reik uit na dié wat wag: 
 - Jou dokter
 - Jou bure
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 - Jou kinders se onderwysers
 - Die vrou by die winkel
 - Die enkelma oor die straat

Jy is vergewe…gee dit nou verder aan.

GEBED
Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir die vergifnis wat ons ontvang het 
deur ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Ons het almal gesondig en 
kom kort van die glorie van God. Nogtans het U ‘n weg gemaak vir ons 
om van ons sondes vergewe te word. Versoening met U is moontlik deur 
die bloed van Jesus. Versterk ons, Heilige Gees, om liefdevol ons vreugde 
te deel met dié wat nog nie die goeie nuus van die Evangelie van Jesus 
Christus gehoor het nie. Ons bid in Sy naam. Amen. 

JOAN SE GETUIENIS
Hy het gesê dat dit net weefsel is. In my hart het ek dit nie regtig geglo 
nie, maar as die dokter dit gesê het, dan was dit waar. Toe ek vir die aborsie 
gegaan het, was die wagkamer vol. Baie van ons het op die vloer gesit en 
gewag om ingeneem te word vir die prosedure. Ek onthou ek het om my 
rondegekyk: hierdie see van jong meisies, oë glasagtig, almal wat afkyk, 
wat nie oogkontak maak, vir ingeval ons skaamte en vrees raakgesien kan 
word. My vriendin het saam met my gegaan vir ondersteuning. Sy het 
geweet waarheen om te gaan en wat om te doen. Sy was self daar vroeër 
hierdie maand. 

Die prosedure het nie lank geneem nie, maar die gevolglike smart was 
eindeloos.

Jare voor daardie noodlottige dag, het die Amerikaanse Hooggeregshof 
ten gunste van Roe v. Wade gestem, en geoordeel dat die Konstitusie van 
die Verenigde State van Amerika die reg om ‘n aborsie te ondergaan, bevat. 
My eerste kind, saam met ‘n nuwe skatting van 57 miljoen ongebore 
babas, was slagoffers van daardie kulturele slagting. Die besluit om my 
baba se lewe te beïndig in die eerste trimester, alhoewel dit goedgekeur is 
deur die land se regsisteem, kon nooit geregverdig word, verskoon word, 
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of versoen word met my eie gewete nie. Van daardie noodlottige dag af, 
het ‘n deel van my saam met daardie baba gesterf, en ek het geweet dat 
daar geen manier was om die hartseer wat nou my lewe oorskadu het, 
ongedaan te maak nie. 

Voordat ek getrou het, het ek seker gemaak dat my man van my verlede 
weet, en ek het openlik met hom gedeel oor die aborsie. Sy hart het gerou 
vir my, soos hy die meedoënlose smart gesien het wat ek oor my ongebore 
baba gehad het. Hy het my probeer troos met deernisvolle en teer woorde. 
Nogtans, al was hy hoe liefdevol, het my berou onveranderd gebly. Die 
geboorte van ons twee kinders het net in my gedagtes die omvang van 
my oortreding versterk. Dit het my geposisioneer vir ‘n selfopgelegde 
ballingskap van God. My onvermoë om myself te vergewe, het my daarvan 
weerhou om God te soek, want ek het geglo dat Hy so wanhopig oor my 
was as wat ek oor myself was. 

Geestelik bankrot en sonder hoop, het ek geglo dat ek so beskadig 
was, dat ek nie verlos kon word nie, en ek het my skaamte en skuld as ‘n 
altyd-teenwoordige kleed gedra. Ek het weggedraai van die geloof van my 
kinderjare en het as ‘n volwassene slegs in die kerk gekom vir troues en 
begrafnisse. God was nie ‘n dryfkrag in my lewe nie, en alhoewel ek Hom 
erken het, het ek Hom nie nagejaag nie.  

Saint Augustine het geskryf, “U het ons vir U self gemaak, O Here, 
en ons harte is rusteloos tot dit rus vind in U.” 1 Hierdie woorde het my 
geestelike toestand tydens daardie tyd beskryf. Ek was vasgemaak aan die 
aarde as gevolg van my liefde vir my man en kinders. Ten spyte van die 
onbeskryflike vreugde om my beste vriend lief te hê en met hom te kon 
trou, en twee kosbare kinders in die wêreld te kon bring, het ek verontrus 
gebly, verlangend na iets wat ek nie kon uitspreek nie. 

Dit was gedurende hierdie tyd dat ‘n niggie my genooi het om saam met 
haar kerk toe te gaan. Ek het die boodskap van Jesus se dood, begrawing 
en opstanding gehoor. Ek het verstaan dat Hy gesterf het en my sondes op 
Hom geneem het, en Hy het my gered van ewige skeiding met God. Ek 
het Jesus se dood aangeneem as straf vir my vorige, huidige en toekomstige 
sondes. Toe het ek my lewe aan Jesus oorgegee, en gebid:

“Liewe Here, ek erken dat ek ‘n sondaar is. Ek het baie dinge 
gedoen wat U nie behaag nie. Ek het my lewe vir myself geleef. Ek 
is jammer en ek het berou. Ek vra dat U my vergewe.

1 Saint Augustine. “The Confessions of St. Augustine.” AD 397; 1960. New York: Image Books.
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Ek glo dat U aan die kruis gesterf het vir my, om my te red. U het 
gedoen wat ek nie vir myself kon doen nie. Ek kom nou na U en 
vra U om beheer van my lewe te neem. Ek gee dit vir U. Help my 
om elke dag te leef op ‘n manier wat U behaag.

Ek het U lief Here, en ek dank U dat ek alle ewigheid saam met U 
sal deurbering. Amen.”

Een dag, terwyl ek my Bybel gelees het, het ek op hierdie vers afgekom:

Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat 
nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en 
volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie 
tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met dié van 
bokke en kalwers nie, het Hy een maal die heiligdom binnegegaan 
en ‘n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van 
bokke en bulle en die as van ‘n vers op die onreines gesprinkel 
word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed 
van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die 
dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! (Heb. 9:11–14)

Na dekades wat ek geleef het onder die wolk van skaamte, skuld, 
hartseer en trane, het Jesus my vrygemaak. Deur daardie woorde het ek tot 
die begrip gekom dat Jesus gesterf het nie net om my sondes af te was nie, 
maar ook my gewete van die herinneringe van daardie sondes. Hoekom? 
Sodat ek die lewende God kan dien. 

Opeens het ek besef dat wanneer my gedagtes deurentyd na binne 
gefokus is, dan kan hulle nie na bo gefokus wees nie. As God my vergewe 
het en Jesus het betaal vir my vergifnis met Sy bloed en Sy lewe, hoe kan 
ek dan optree asof dit wat Hy gedoen het, nie genoeg was nie? 

Deur God se Woord is ek vrygestel en vernuwe. 
Ek sal altyd berou hê oor my keuse om my ongebore kind die lewe te 

ontsê; dit sal nooit verander nie. Ek het myself egter tot die mate vergewe 
dat my skuld, skaamte en pyn nou onder die bloed van Jesus is, en my 
vryheid word gebruik om eer en glorie aan Hom te bring. 

“Maar by U is daar vergifnis: daarom word U steeds 
gedien” (Ps. 130:4).



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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2 Korintiërs 5:18-19
2 Korintiërs 5:18-19

Maandag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Matteus 28:16-20
Matteus 28:19-20

Dinsdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LEES:
SOAP:
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Jesaja 52:6-8
Jesaja 52:7

Woensdag



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

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

- 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.

LEES:
SOAP:
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Romeine 10:10-15
Romeine 10:14-15

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.

LEES:
SOAP:
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Matteus 9:35-38
Matteus 9:37-38

Vrydag



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

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

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Het jy al ooit gevoel soos beskadigde goedere? Bely daardie gevoelens 
aan God, en lees dan Hebreërs 9:11-13. Vra God biddend om jou te help 
om jou skaamte en skuld te laat vaar, sodat jy Hom, die Lewende God 
kan dien.

2. Watter aksies hou jy aan om te doen, sodat jy “goed genoeg” kan wees 
om jou verlossing te verdien? 

3. Vra God biddend om jou te lei na iemand wat die behoefte het om 
te hoor van die liefde van God. Hoe sal jy vir daardie persoon vertel wat 
Jesus vir jou gedoen het?

4. Wat beteken God se genade en barmhartigheid vir jou?

5. Jy het vryheid in Christus ontvang! Kies vandag om uit jou selfopgelegde 
gevangenis uit te stap, jou skuld en skaamte agter te laat, sodat jy die 
lewende God met ‘n vernuwe hart kan dien!

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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SOVEEL NAGTE IS deurgebring in gebed en aan die skrywe van hierdie boek 
(en dan is daar nog meer gebid, en vir Jesus gesmeek vir die woorde), en 
ons glo dat daar geen beter tyd is om uit God se Woord te deel wat dit 
werklik beteken om vergewe te word nie.  

Ons wou ‘n boek hê wat eg en rou is – een wat vir vrouens laat weet dat 
hulle nie alleen is in die worstelinge van hierdie lewe nie. Die waarheid is 
dat die span vrouens wat bygedra het tot hierdie boek, ongelooflike moed 
en kwesbaarheid geopenbaar het met die deel van hulle stories. Hoekom 
sou hulle dit doen? Want Jesus is dit waardig. Ons gebed is dat julle deur 
hierdie bladsye, verbysterd sal wees oor Jesus en Sy genade – hetsy vir die 
eerste keer, of weer van voor af – en dat hierdie waarheid elkeen van ons 
so radikaal sal verander dat dit sal oorvloei in die gewonde wêreld rondom 
ons. 

Maar miskien het jy hierdie bladsye gelees en jy betwyfel steeds of 
God jou regtig vergewe het.

Ons smeek jou – moenie nog ‘n dag wag om die liefde en vergifnis wat 
Jesus vir jou het, met ope arms aan te neem nie. Hoe kan jy dit doen?

Ken hierdie waarhede van God se Woord…

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

God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy 
enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal 

Hoe Kan Jy Weet Dat Jy 
Vergewe Is?



JY IS VERGEWE230

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).

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, 
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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!





OOR DIE SKRYWERS
ANGELA PERRITT is ‘n skrywer, spreker, stigter en direkteur van 
LoveGodGreatly.com, ‘n nie-winsgewende aanlyn Bybelstudie bediening 
wat duisende vrouens in oor die sewentig lande met God se Woord bereik 
deur hulle vertaalde Bybelstudies. Sy en haar man woon in Dallas, Texas 
met hulle drie dogters. Angela se mees geliefkoosde titels in die lewe is dié 
van eggenote, ma, vriend en dogter van die Koning van die konings. Sy is 
hartstogtelik oor God se Woord en glo dat een vrou in God se Woord, kan 
‘n familie, ‘n gemeenskap en uiteindelik ‘n volk verander. Haar grootste 
vreugde is om haar kinders en ander aan te moedig om God groots lief te 
hê met hulle lewens....dag vir dag.

JEN THORN het die meeste van haar kinderjare in Duitsland deurgebring. 
As ‘n tiener het sy na Afrika getrek as die dogter van sendelinge. Sy het 
studeer aan Moody Bible Institute in Chicago. Dit was daar waar sy 
haar beste vriend, Joe ontmoet het en met hom getrou het. Saam het 
hulle 4 kinders: Katherine, Elias, Madeline, en Kilian. Hulle woon in die 
westelike woonbuurte van Chicago, waar Joe ‘n pastoor is en Jen hulle 
kinders tuisonderrig. 

Jen is lief vir kook en lees. Sy hou nie daarvan om vroeg op te staan 
nie, en sien uit na die dag wanneer al die kamers in haar huis op dieselfde 
tyd netjies sal wees! In hierdie seisoen van die lewe leer God vir Jen 
selfopoffering, dissipline, die behoefte aan meer organisasievaardighede 
en hoe om die evangelie toe te pas in alledaagse situasies en gesprekke. 
Julle kan Jen ook vind by haar persoonlike blog, jenthorn.com.
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JOY FORNEY is die trotse vrou van ‘n sendelingvlieënier en die geseënde 
mamma van vyf ongelooflike kinders. Sy en haar familie woon in Uganda, 
Afrika. Sy is lief vir goeie boeke, wonderlike gesprekke, warm koffie, om 
deur die wêreld te reis, en die meeste van alles, Jesus. Julle kan Joy ook 
vind by JoyForney.org waar sy blog oor die sendeling lewe, wanordelike 
moederskap en die Evangelie te midde van die alledaagse.

WHITNEY DAUGHERTY skep sedert 1997 ‘n tuiste saam met haar man, 
Tyler. Daar is nooit ‘n eentonige oomblik met die grootmaak van drie 
aktiewe seuns en een uitbundige klein dogtertjie nie. Whitney is ‘n 
storieverteller by uitstek, en mens vind haar dikwels waar sy vir vrouens 
skryf of met hulle praat oor die lesse van alledaagse lewe, waar sy die 
boodskap inweef van hoe God Homself getrou onthul en al langs die pad 
baie genade betoon. Whitney het ‘n passie vir God se Woord, wil graag vir 
God en mense goed liefhê, en bid dat, deur God se genade, haar kinders 
sal opgroei en dieselfde wil doen. 
Whitney dien as ‘n bydraende skrywer en redakteur vir Love God Greatly, 
‘n wêreldwye aanlyn Bybelstudie gemeenskap vir vrouens, en is die 
koördineerder vir die Global Advance Esther Initiative, wie se missie dit 
is om vrouens wêreldwyd te bemagtig om die katalisator te word vir God 
se doel in hulle nasies. 

JOAN SHAFFER is 37 jaar getroud met haar Godgegewe beste vriend, 
Bobby. Hulle is geseën met twee kosbare kinders, hulle geliefde eggenotes 
en vyf dierbare en baie geliefde kleinkinders. Vier en dertig jaar gelede het 
God genadiglik die Here van Joan se lewe geword. Van daardie oomblik 
af is sy toegewyd om Hom getrou te dien. Of sy pleit vir kinders in die 
hofsisteem, of vroue Bybelstudies by haar kerk lei, sy begeer dat ander die 
liefde van Jesus kan ken wat haar lewe herskep het. Romeine 8:37-39.
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Welkom vriendin. Ons is so bly dat jy hier is...
LOVE GOD GREATLY bestaan om vrouens te inspireer, aan te moedig, en 
om vrouens reg oor die wêreld toe te rus om God se Woord ‘n prioriteit te 
maak in hulle lewens. 

Love God Greatly  bestaan uit ‘n pragtige gemeenskap van vrouens 
wat ‘n verskeidenheid van tegnologiese platforms gebruik om mekaar 
verantwoordbaar te hou in God se Woord.
Ons begin met ‘n eenvoudige Bybelleesplan, maar dit stop nie daar nie. 

Sommige vrouens kom bymekaar in hulle huise en plaaslike kerke, terwyl 
ander aanlyn met vrouens reg oor die wêreld inskakel. Watter metode 
ookal gebruik word, ons vou liefdevol ons arms om mekaar en verenig vir 
hierdie doel... 
om God Groots met ons lewens lief te hê.

-INSPIRERING-
van vrouens om 
God se Woord ‘n 

prioriteit te maak in 
hulle daaglikse lewens 
deur ons Bybelstudie 

hulpbronne.

-AANMOEDIGING-
van vrouens 

in hulle daaglikse 
wandel met God deur 

aanlyn gemeenskap  
en persoonlike 

aanspreeklikheid.

-TOERUSTING-
van vrouens om in 

hulle geloof te groei, 
sodat hulle  effektief 

ander mense vir 
Christus kan bereik.



By Love God Greatly, sal jy ware, lewensegte vrouens vind. Vrouens wat 
onvolmaak is, maar tog vergewe is. Vrouens wat begeer om minder van 
onsself te wil hê, en baie meer van Jesus. Vrouens wat verlang om God deur 
sy Woord te ken, want ons weet dat Waarheid ons hervorm en vrymaak. 
Vrouens wat beter is wanneer hulle saam is, versadig in God se Woord 
en in gemeenskap met mekaar. 

Love God Greatly is ‘n 501 (C) (3) nie-winsgewende organisasie. 
Bevondsing vir Love God Greatly kom van donasies en opbrengste van 
ons aanlyn Bybelstudiejoernale en boeke. LGG is toegewyd om kwaliteit 
Bybelstudie materiaal te voorsien en glo dat finansies nooit in die pad 
moet staan van ‘n vrou om te kan deelneem in een van ons studies nie.  
Alle LGG joernale en vertaalde joernale is beskikbaar om gratis afgelaai 
te word van LoveGodGreatly.com vir diegene wat nie kan bekostig om 
dit te koop nie. Ons joernale en boeke is ook te koop op Amazon. Soek 
vir “Love God Greatly”, sodat jy al ons Bybelstudiejoernale en boeke kan 
sien. 100% van die opbrengs gaan direk terug in die ondersteuning van 
Love God Greatly en help ons om vrouens reg oor die wêreld te inspireer, 
aan te moedig en toe te rus met God se Woord.
DANKIE dat jy ‘n deelgenoot met ons is!

Wat ons aanbied:
18 + Vertalings | Bybelleesplanne | Aanlyn Bybelstudie 

Love God Greatly App | 80 + Lande Bedien 
Bybelstudie Joernale & Boeke | Gemeenskapsgroepe

Elke Love God Greatly studie sluit in:
Drie Ooreenstemmende Blog Inskrywings | Maandag Vlog Videos 

Memoriseerverse | Weeklikse Uitdaging | Weeklikse Leesplan 
Oordenkingsvrae En Meer!

Ander Love God Greatly studies sluit in:
Dawid | Prediker | Groei Deur Gebed | Name Van God | Galasiërs 

Psalm 119 | 1 & 2 Petrus | Gemaak Vir Verhoudings | Ester 
Die Pad Na Kersfees| Die Bron Van Dankbaarheid | Jy Is Geliefd

JY KAN ONS AANLYN VIND BY LOVEGODGREATLY.COM 
EN BY LIEFGODGROOTLIKS.WORDPRESS.COM


