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

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

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

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

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

 - 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

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

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



Kopiereg © 2016 deur LoveGodGreatly.com

Toestemming word verleen om hierdie dokument af te druk en te reproduseer vir die doel 
om die Jy Is Vergewe aanlyn Bybelstudie te voltooi.

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

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

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

Om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

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

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

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

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

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

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

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

Ek wil hê dat JY dit weet.

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

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

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

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

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

Wat beteken S.O.A.P.?

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

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

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

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

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

Lees: Kolossense 1:5-8

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

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

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

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

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

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

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

1 Jan Willem Drijvers, Helena Augusta, Brill Academic Publishers, October 1, 1991. [Leiden]
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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? 

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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Week 1
Week 1 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Familie

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

LiefGodGrootliks.wordpress.com



“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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Teksverse vir Week 1
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.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

17

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 1

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

18

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

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.

20

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 1

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

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.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 1

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.

25

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 1

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
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Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Land

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



“Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en 
is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke 

genade van God.” 
EFESIËRS 1:7
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Teksverse vir Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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 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.”
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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.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

34

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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.

36

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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.

37

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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.

40

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 2

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 2

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
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Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Vriende

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



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

PSALMS 103:12
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Teksverse vir Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

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 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.
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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.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 3

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

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.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 3

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 3

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.
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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.
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- 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
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Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Kerk

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



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

2 KORINTIËRS 5:17
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 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 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.
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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 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.
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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 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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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

66

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 4

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.

67

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 4

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

71

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 4

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

74

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 4

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
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Week 5

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Sendelinge

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



“Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, 
maar oorwin die kwaad deur die goeie.” 

ROMEINE 12:21
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Teksverse vir Week 5

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 5

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 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.
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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 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.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 5

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.

83

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 5

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

86

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 5

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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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.
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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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 5

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
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Week 6

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

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

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Maar ons dank God dat Hy aan ons die 
oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

1 KORINTIËRS 15:57
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Teksverse vir Week 6

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 6

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.
13Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders,

so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.
14Hy weet waarvan ons gemaak is,
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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!
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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 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.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Psalms 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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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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.
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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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

116

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

119LiefGodGrootliks.wordpress.com Week 7

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Johannes 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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Jesaja 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.
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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.
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- 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
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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 
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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!”
8Hoor, jou wagte roep hard,

hulle jubel almal saam,

want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom.
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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.”



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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2 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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWeek 8

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.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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


