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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:

 - Toegewy Studie Boek

 - Leesplan

 - Weeklikse Blogs (Maandae, Woensdae en Vrydae)

 - Weeklikse Memoriseerverse

 - Weeklikse Videos op Maandae

 - Weeklikse Uitdagings

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

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

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



Kopiereg © 2017 deur LoveGodGreatly.com

Toestemming word verleen om hierdie dokument af te druk en te reproduseer vir die doel om die Toegewy 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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Week 1 - Petrus
 Simon (sy karakter) LEES: Johannes 18:10; 13:5-9 SOAP: Johannes 13:8-9

 Die Roeping: “Visser van Mense” LEES: Lukas 5:1-11 SOAP: Lukas 5:10-11

 Petrus Loop op die Water LEES: Matteus 14:22-33 SOAP: Matteus 14:28-33

 Petrus verloën Jesus LEES: Matteus 26:30-35; 69-75 SOAP: Matteus 26:34-35; 74-75

 Petrus se Geloof Maak hom Dapper LEES: Matteus 16:13-18; Handelinge 4:1-13 SOAP: Matteus 16:18; Handelinge 4:13

Week 2 – Johannes & Jakobus
 Geroep deur Jesus LEES: Markus 1:16-20; 3:17 SOAP: Markus 1:20

 Twee Heethoofde  LEES: Lukas 9:51-56 SOAP: Lukas 9:53-55

 Die Vreemde Versoek LEES: Markus 10:35-45 SOAP: Markus 10:35-38

 Die Geliefde Dissipel LEES: Johannes 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 SOAP: Johannes 19:25-26

 Johannes in Ballingskap & Jakobus se Afsterwe LEES: Openbaring 1:1-11; Handelinge 12:1-4 SOAP: Openbaring 1:9; Handelinge 12:1-2

Week 3 – Die Onbekende Dissipels - Jakobus, Andreas, Judas (Taddeus), Bartolomeus (Natanael)
 Jakobus die seun van Sebedeus (Klein-Jakobus) LEES: Matteus 10:2-4; Markus 15:40 SOAP: Matteus 10:2-4; Markus 15:40

 Taddeus (Judas) LEES: Johannes 14:15-26 SOAP: Johannes 14:22-23

 Andreas Stel Petrus aan Jesus Voor LEES: Johannes 1:35-42 SOAP: Johannes 1:40

 Bartolomeus (Natanael) die Eerlike LEES: Johannes 1:47; Spreuke 10:9; 1 Petrus 3:10-12 SOAP: Johannes 1:47; 1 Petrus 3:10-12

 Nie al 12 dissipels was bekend nie, maar hulle beloning is groot LEES: Matteus 19:22-30 SOAP: Matteus 19:28-30

Week 4 - Matteus, Simon die Yweraar
 Matteus LEES: Matteus 9:9-13 SOAP: Matteus 9:11-13

 Matteus LEES: 1 Johannes 1:8-9 SOAP: 1 Johannes 1:9

 Weerstaan gierigheid, wees ruimhartig LEES: Prediker 5:10; Hebreërs 13:5; Spreuke 14:21 SOAP: Prediker 5:10; Spreuke 14:21

 Simon die Yweraar LEES: Lukas 6:12-15; Romeine 12:11 SOAP: Romeine 12:11

 Ons is gemaak om ywerig te wees LEES: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14

Week 5 - Tomas 
 Tomas glo nie dat Jesus opgestaan het nie LEES: Johannes 20:24-29 SOAP: Johannes 20:27-29

 Tomas twyfel in Christus se vermoë om te voorsien LEES: Johannes 14:1-7 SOAP: Johannes 14:5-7

 Almal sukkel met Twyfel LEES: Psalm 13 SOAP: Psalm 13

 Die Gevaar van Twyfel LEES: Jakobus 1:5-8 SOAP: Jakobus 1:5-8

 Geloof kom en groei deur die Woord LEES: Romeine 10:17; Filippense 1:6  SOAP: Romeine 10:17; Filippense 1:6

Week 6 - Filippus & Judas Iskariot 
 Filippus LEES: Johannes 6:1-14 SOAP: Johannes 6:5-7

 God Voorsien LEES: Filippense 4:19; Matteus 19:26 SOAP: Filippense 4:19; Matteus 19:26

 Jesus is God LEES: Johannes 14:8-9; 10:30 SOAP: Johannes 14:8-9; 10:30

 Judas Iskariot LEES: Johannes 13:21-30; Matteus 16:14-16; 27:5-7 SOAP: Matteus 16:14-16 

 God red dié wat Berou het  LEES: Romeine 3:23; 5:8; 10:9 SOAP: Romeine 3:23; 5:8; 10:9

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

My doelwitte vir hierdie sessie is:

1.

2.

3.

Handtekening: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Inleiding
BAIE MENSE KEN die name van die akteurs van hulle gunsteling televisieprogram of al die name van 
die spelers van hulle gunsteling sportspan. Maar min Christene ken die name van al twaalf Jesus se 
dissipels. Die name van die twaalf apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy 
broer Andreas; Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus 
die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Taddeus; Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat Jesus verraai 
het (Matteus 10:2-4). 

Dit was die twaalf mans wat Jesus gekies het om sy naaste kamerade en dienaars te word gedurende 
die drie jaar van Sy bediening. En dit is die twaalf mans wie se lewens ons gaan bestudeer gedurende 
die volgende ses weke. 

Soos ons leer van die twaalf dissipels, is dit belangrik om te weet wat 'n dissipel werklik is. Gewoonlik 
is 'n dissipel iemand wat die onderrig en die voorbeeld van sy mentor volg. Maar Jesus se dissipels 
is meer as net blote aanhangers. Hierdie twaalf mans is geroep om familie, vriende, werk, huis en 
gemak te los sodat hulle Sy studente kan word. Jesus se dissipels het na Hom geluister, in Hom geglo 
en Sy voorbeeld gevolg, selfs tot die punt om hulle lewens te gee om die goeie nuus van Jesus Christus 
te verkondig. 'n Ware dissipel sien Jesus nie net as 'n mentor nie, maar as die Messias; meer as 'n 
geestelike leermeester, maar as die Seun van God.  

Wanneer ons na die twaalf kyk, moet ons verstaan wie hulle regtig was. Baie van ons is geneig om 
sekere Bybelkarakters te sien as baie spiritueel. Mans soos Abraham, Moses, Josef en Dawid lyk asof 
hulle baie meer geloof het as normale mense. Terwyl die twaalf dissipels moontlik 'n moeilike begin 
gehad het, het almal, behalwe een, op die einde geblyk om geloof te hê wat berge versit het. Maar 
ons moet onthou dat al die mense in die Bybel - insluitende die twaalf dissipels - gewone mans was. 
Hulle was mense wat, soos jy en ek, ver van perfek af was. Hulle het gesukkel met geloof, begrip, 
selfsugtigheid, onbesonnenheid, misplaasde ywer en vrees. Hulle het gesondig en daar is teen hulle 
gesondig, en hulle het desperaat die bloedoffer van die Een wat hulle gevolg het, nodig gehad.

In hierdie studie sal ons kyk na al twaalf van hierdie mans; foute en al. Wat interessant is, is dat 
alhoewel ons dalk baie weet van sommige dissipels soos Petrus en Johannes, weet ons amper niks oor 
ander soos Bartolomeus en Taddeus nie. Wanneer dit by hierdie minder bekende dissipels kom, sal ons 
kyk na die karaktertrekke waarvoor hulle bekend geword het. 

Soos dit vir die dissipels duidelik geword het wie Jesus waarlik is, en soos die Heilige Gees 
op hulle gekom het, het hulle geloof gegroei en is hulle passie vir hulle Verlosser aan die brand 
gesteek. Hulle het mans geword wat nie net gewillig was om hulle familie en huise op te gee nie, maar 
mans wat gewillig was om hulle lewens op te gee vir die glorie van Jesus.

Dit het nie gebeur omdat hulle meer spesiaal was as enige een van ons nie. Dit is die resultaat van 
die krag van God in hulle. Mans wat bang was, het dapper geword. Mans wat onkundig was, het wys 
geword. Mans wat verward was oor waarheen hulle moet gaan of wat hulle moet doen, het helderheid 
ontvang oor hulle roeping.
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'n Ware ontmoeting met Jesus verander mense. 

Hy gee nuwe lewe en nuwe betekenis aan die lewe. Hy gee passie en 'n duidelike rigting vir jou lewe. 
Hy gee betekenis aan wat ons doen en wysheid vir besluite wat ons moet neem. 

Soos jy hierdie twaalf mans bestudeer, kyk nie net na die verskillende ervarings wat hierdie 
mans gehad het nie en hoe hierdie nabye verhouding met Jesus hulle verander het nie, maar hoe 
jy ook verander kan word. 



12

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Familie

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag
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En nadat hulle die skuite op  
die strand getrek het,  

het hulle alles net so laat lê  
en Sy volgelinge geword.

LUKAS 5:11
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Teksverse vir Week 1
MAANDAG
JOHANNES 18:10

10 Simon Petrus het ‘n swaard by hom gehad. 
Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf 
van die hoëpriester en kap sy regteroor af. 
Die slaaf se naam was Malgus.

JOHANNES 13:5-9
5 Daarna het Hy water in ‘n wasskottel 
gegooi en begin om sy dissipels se voete te 
was en dit dan af te droog met die handdoek 
wat Hy omgehad het. 6 Toe Hy by Simon 
Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú 
mý voete was?” 7  En Jesus antwoord 
hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie nóú nie, 
maar later sal jy dit verstaan.” 8 Maar Petrus 
sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my 
voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As 
Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My 
nie.” 9  Simon Petrus sê toe vir Hom: 
“Here, dan nie net my voete nie, maar ook 
my hande en my gesig.”

DINSDAG
LUKAS 5:1-11

1 Op ‘n dag toe Jesus langs die 
Gennesaretmeer staan en die skare vorentoe 
beur om die woord van God te hoor, 2 sien 
Hy twee skuite aan die kant van die meer lê. 
Die vissers het uitgeklim en was besig om die 
nette uit te spoel. 3 Jesus klim toe in een van 
die skuite, die een wat aan Simon behoort, 
en vra hom om dit ‘n entjie van die oewer 
af weg te stoot. Nadat Hy gaan sit het, het 
Hy die skare van die skuit af geleer. 4 Toe Hy 
klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit 
na die diep water toe en gooi julle nette uit 
om te vang.” 5 “Meneer,” antwoord Simon, 
“ons het die hele nag deur geswoeg sonder 

om iets te vang, maar op u woord sal ek die 
nette uitgooi.” 6 En toe hulle dit doen, het 
hulle so ‘n groot klomp vis gevang dat hulle 
nette wou skeur. 7 Hulle wink toe vir hulle 
maats in die ander skuit om te kom help. 
Hulle het gekom en albei die skuite so vol 
gemaak dat hulle amper gesink het. 8 Toe 
Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se 
knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, 
want ek is ‘n sondige mens.” 9 Hy en almal 
wat saam met hom was, was stom verbaas 
oor die groot klomp vis wat hulle gevang 
het. 10 Jakobus en Johannes, die seuns van 
Sebedeus wat saam met Simon gewerk het, 
was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: 
“Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy 
mense vang.” 11 En nadat hulle die skuite op 
die strand getrek het, het hulle alles net so 
laat lê en sy volgelinge geword.

WOENSDAG
MATTEUS 14:22-33

22 Net daarna het Jesus sy dissipels in die 
skuit laat klim om solank voor Hom uit te 
vaar na die oorkant toe terwyl Hy nog eers 
die mense huis toe laat gaan. 23 Nadat Hy 
die mense weggestuur het, het Hy alleen na 
die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand 
word, was Hy daar alleen. 24 Die skuit was 
reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is 
deur die golwe geteister, want die wind was 
van voor. 25 Met dagbreek die volgende môre 
het Hy op die see na hulle toe aangeloop 
gekom. 26 Toe sy dissipels Hom op die see 
sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: 
“Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard 
begin skreeu. 27 Maar Jesus het dadelik met 
hulle gepraat en gesê: “Wees gerus, dit is Ek. 
Moenie bang wees nie.” 28 Toe sê Petrus vir 
Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my 
om op die water na U toe te kom.” 29 “Kom!” 
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sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op 
die water begin loop en naby Jesus gekom. 
30 Maar toe Petrus sien hoe sterk is die 
wind, het hy bang geword en begin sink 
en uitgeroep: “Here, red my!” 31 Dadelik 
het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp 
en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom 
het jy begin twyfel?” 32 Hulle het toe in die 
skuit geklim, en die wind het gaan lê. 33 Die 
manne in die skuit het voor Jesus gekniel en 
gesê: “U is waarlik die Seun van God.”

DONDERDAG
MATTEUS 26:30-35

30 Nadat hulle die lofsang gesing het, het 
hulle uitgegaan Olyfberg toe. 31 Toe sê Jesus 
vir hulle: “Julle almal sal My vannag nog in 
die steek laat. Daar staan immers geskrywe: 
“‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape 
van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’ 32 
“Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, 
sal Ek julle vooruitgaan na Galilea toe.” 33 
Daarop het Petrus vir Hom gesê: “Al sal hulle 
U ook almal in die steek laat, ék sal U nooit 
in die steek laat nie.” 34 Toe sê Jesus vir hom: 
“Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat 
die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 
35 Petrus sê vir Hom: “Al moet ek saam 
met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën 
nie!” Al die ander dissipels het ook so gesê.

MATTEUS 26:69-75
69 Petrus het buite in die binnehof gesit toe 
‘n diensmeisie na hom toe kom en sê: “Jy 
was ook saam met Jesus die Galileër.” 70 Maar 
hy het dit voor almal ontken: “Ek weet nie 
waarvan jy praat nie.” 71 Hy gaan toe na 
die uitgang van die binnehof. Daar sien ‘n 
ander diensmeisie hom en sê vir dié wat daar 
staan: “Hierdie man was saam met Jesus van 
Nasaret.” 72 Weer het Petrus dit ontken en 
met ‘n eed gesê: “Ek ken die man nie!” 73 ‘n 
Rukkie later kom die manne wat daar staan, 
na Petrus toe en sê: “Dit is waar, jy is ook 

een van hulle. ‘n Mens kan dit aan jou spraak 
hoor.” 74 Toe begin hy vloek, en hy sweer: 
“Ek ken die man nie!” 75 En op daardie 
oomblik het daar ‘n haan gekraai. Toe val dit 
Petrus by wat Jesus gesê het: “Voordat die 
haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” En 
hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.

VRYDAG
MATTEUS 16:13-18

13 Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi 
kom, het Hy vir sy dissipels gevra: “Wie, 
sê die mense, is die Seun van die mens?” 
14 Hulle antwoord: “Party sê Johannes die 
Doper, party Elia, party Jeremia of een van 
die profete.” 15 “Maar julle,” het Hy gevra, 
“wie, sê julle, is Ek?” 16 Simon Petrus het 
geantwoord: “U is die Christus, die Seun van 
die lewende God.” 17 “Gelukkig is jy, Simon 
Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is 
nie ‘n mens wat dit aan jou geopenbaar het 
nie, maar my Vader wat in die hemel is. 18 En 
Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots 
sal Ek my kerk bou, en die magte van die 
doderyk sal dit nie oorweldig nie.

HANDELINGE 4:1-13
1 Petrus en Johannes was nog besig om 
met die mense te praat toe die priesters, 
die bevelvoerder van die tempelwag en die 
Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm. 2 Die 
priesters en die ander was onthuts omdat die 
apostels die mense geleer het en verkondig 
het dat die opstanding uit die dood deur 
Jesus se opstanding ‘n werklikheid geword 
het. 3 Hulle het Petrus en Johannes gevange 
geneem, en hulle, omdat dit al laat was, 
in die tronk gesit tot die volgende môre. 
4 Tog het baie van die mense wat hulle 
prediking gehoor het, gelowig geword; 
en die getal gelowiges het aangegroei tot 
omtrent vyf duisend. 5 Die volgende môre 
het die raadslede, die familiehoofde en die 
skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. 6 Ook 
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die hoëpriester Annas, en Kajafas, Johannes, 
Aleksander en al die ander lede van die 
hoëpriesterlike familie was teenwoordig. 7 
Hulle het die apostels voor hulle laat bring 
en hulle ondervra: “Deur watter krag en 
in wie se naam het julle dit gedoen?” 8 
Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, 
vir hulle gesê: “Raadslede van die volk, en 
familiehoofde, 9 julle verhoor ons vandag 
oor ‘n weldaad aan ‘n siek man en oor hoe 
hy gesond gemaak is. 10 Julle almal en die 
hele volk Israel moet weet dat dit in die 
Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat 
hy hier gesond voor julle staan – dié Jesus 
vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit 
die dood opgewek het. 11 Hy is “die klip wat 
deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het 
die belangrikste klip in die gebou geword. 
12 “Hý bring die verlossing en niemand 
anders nie. Daar is geen ander naam op die 
aarde aan die mense gegee waardeur God 
wil dat ons verlos moet word nie.” 13 Die 
Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en 
Johannes se vrymoedigheid sien, want die 
Raad het geweet dit is maar ongeleerde en 
eenvoudige mense. Die raadslede het hulle 
ook herken as volgelinge van Jesus.
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

18

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 1

Johannes 18:10; 13:5-9
Johannes 13:8-9

Maandag



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

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

19

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 1

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

20

LEES:
SOAP:
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Lukas 5:1-11
Lukas 5:10-11

Dinsdag



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

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

21LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 1

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

22

LEES:
SOAP:
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Matteus 14:22-33
Matteus 14:28-33

Woensdag



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

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

23

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 1

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

24

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 1

Matteus 26:30-35; 69-75
Matteus 26:34-35; 74-75

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

26

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 1

Matteus 16:13-18; Handelinge 4:1-13
Matteus 16:18; Handelinge 4:13

Vrydag



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

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

27

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 1

Vrydag
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1. Watter karaktertrekke sien jy in Petrus?

2. Wat beteken dit om “vissers van mense” te wees?

3. Watter lesse van geloof leer ons wanneer ons die verhaal van Petrus wat op die water loop, lees? 

4. Hoekom het Petrus vir Jesus verloën? Hoe verloën ons vir Jesus? 

5. Hoe het volwasse geloof vir Petrus verander?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.com

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

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Land

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Die Seun van die Mens het ook  
nie gekom om gedien te word nie,  

maar om te dien en Sy lewe te  
gee as losprys vir baie mense.

MARKUS 10:45 
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Teksverse vir Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 2

MAANDAG
MARKUS 1:16-20

16 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea 
loop, het Hy vir Simon en Simon se broer 
Andreas gesien waar hulle besig was om 
werpnette in die see uit te gooi. Hulle was 
vissers van beroep. 17 Hy het toe vir hulle 
gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en 
Ek sal julle vissers van mense maak.” 18 
Onmiddellik het hulle die nette gelos en 
Hom gevolg. 19 Toe Hy ‘n entjie verder gaan, 
het Hy vir Jakobus seun van Sebedeus, en 
sy broer Johannes gesien waar hulle in die 
skuit besig was om hulle nette reg te maak, 
20 en dadelik het Hy hulle geroep. Hulle 
het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die 
loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met 
Jesus gegaan.

MARKUS 3:17
17 Jakobus seun van Sebedeus, en Johannes 
die broer van Jakobus – vir hulle het Hy die 
bynaam Boanerges gegee, dit wil sê “manne 
van die donder” –

DINSDAG
LUKAS 9:51-56

51 Toe die tyd nader kom dat Jesus in 
die hemel opgeneem sou word, het Hy 
vasbeslote die reis na Jerusalem begin 52 en 
boodskappers voor Hom uit gestuur. Hulle 
het vertrek en in ‘n dorp van die Samaritane 
gekom om daar vir Hom verblyf te reël. 53 
Maar die inwoners wou Hom nie ontvang 
nie, omdat Hy na Jerusalem toe op pad 
was. 54 Toe die twee dissipels, Jakobus en 
Johannes, dit sien, sê hulle: “Here, wil U hê 
ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle 
te verteer?” 55 Maar Hy het omgedraai en 

hulle skerp tereggewys. 56 Daarna het hulle 
die reis voortgesit na ‘n ander dorp toe.

WOENSDAG
MARKUS 10:35-45

35 Jakobus en Johannes, die seuns van 
Sebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir 
Hom: “Here, ons wil graag hê U moet vir 
ons doen wat ons U gaan vra.” 36 “Wat wil 
julle hê moet Ek vir julle doen?” het Hy 
hulle gevra. 37 Hulle het Hom geantwoord: 
“Wanneer U as koning heers, laat ons dan 
langs U sit, die een aan u regterhand en die 
ander een aan u linkerhand.” 38 “Julle weet 
nie wat julle vra nie,” sê Jesus vir hulle. “Kan 
julle die lydensbeker drink wat Ek drink, 
of met die doop gedoop word waarmee Ek 
gedoop word?” 39 “Ons kan,” sê hulle vir 
Hom. Daarop sê Jesus vir hulle: “Die beker 
wat Ek drink, sal julle drink, ja, en met die 
doop waarmee Ek gedoop word, sal julle 
gedoop word. 40 Maar om aan my regter- of 
my linkerhand te sit, daaroor besluit Ek nie; 
dit is vir dié vir wie God dit gereed gemaak 
het.” 41 Toe die tien ander dit hoor, was hulle 
verontwaardig oor Jakobus en Johannes. 42 
Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: 
“Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle 
sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel 
en dat hulle groot manne die mag oor hulle 
misbruik. 43 Maar by julle moet dit nie so 
wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil 
word, moet julle dienaar wees; 44 en elkeen 
onder julle wat die eerste wil wees, moet julle 
almal se dienaar wees. 45 Die Seun van 
die mens het ook nie gekom om gedien te 
word nie, maar om te dien en sy lewe te gee 
as losprys vir baie mense.”
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DONDERDAG
JOHANNES 13:23

23 Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, het 
net langs Hom aan tafel gesit.

JOHANNES 19:25-26
25 By die kruis van Jesus het ook nog sy 
moeder en sy moeder se suster en Maria, 
die vrou van Klopas, en Maria Magdalena 
gestaan. 26 Toe Jesus sy moeder sien en die 
dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar 
staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.”

JOHANNES 20:2
2 Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus 
en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie 
lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here 
uit die graf weggevat, en ons weet nie waar 
hulle Hom nou begrawe het nie.”

JOHANNES 21:7
7 Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê 
toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon 
Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy 
hemp aangetrek – want sy bolyf was kaal – 
en in die water gespring.

VRYDAG
OPENBARING 1:1-11

1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus 
geopenbaar. God het die openbaring oor wat 
binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om 
aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het 
toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes 
dit alles te laat sien. 2 Johannes is die getuie 
van wat God gesê en wat Jesus Christus 
bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien 
het. 3 Geseënd is die een wat die woorde 
van hierdie profesie lees, en die mense wat 
dit hoor en wat ter harte neem wat daarin 
geskrywe staan, want die eindtyd is naby. 4 
Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in 

die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle 
van Hom wat is en wat was en wat kom, en 
van die sewe Geeste voor sy troon, 5 en van 
Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, 
die eerste wat uit die dood opgestaan het, 
die heerser oor die konings van die aarde. 
Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed 
van ons sondes verlos 6 en ons sy koninkryk 
gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan 
Hom behoort die heerlikheid en die krag 
tot in alle ewigheid! Amen. 7 Kyk, Hy kom 
met die wolke, en al die mense sal Hom 
sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en 
al die volke van die aarde sal oor Hom in 
selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! 8 “Ek is 
die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy 
wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 
9 Ek, Johannes, is julle medegelowige, en 
deur ons verbondenheid met Jesus het ek 
saam met julle deel aan die verdrukking en 
aan die koninkryk en aan die volharding. 
Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek 
verban was omdat ek die woord van God 
en die getuienis van Jesus verkondig het. 10 
Op die dag van die Here is ek deur die Gees 
meegevoer en ek het agter my, so hard soos 
die geluid van ‘n trompet, ‘n stem hoor 11 sê: 
“Skrywe wat jy sien in ‘n boek op en stuur 
dit vir die sewe gemeentes: Efese, Smirna, 
Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en 
Laodisea.”

HANDELINGE 12:1-4
1 In dié tyd het koning Herodes party van die 
gemeentelede laat vang en hulle mishandel. 
2 Hy het vir Jakobus die broer van Johannes 
met die swaard laat doodmaak. 3 Toe 
Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, 
het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus 
gevange laat neem. Dit het tydens die fees 
van die ongesuurde brood gebeur. 4 Nadat 
Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom 
in die tronk gesit en hom deur vier afdelings 
van vier soldate elk laat bewaak. Herodes 
wou hom ná die paasfees voor die volk bring.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

34

LEES:
SOAP:
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Markus 1:16-20; 3:17
Markus 1:20

Maandag



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

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

35

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

36

LEES:
SOAP:
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Lukas 9:51-56
Lukas 9:53-55

Dinsdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

38

LEES:
SOAP:
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Markus 10:35-45
Markus 10:35-38

Woensdag



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

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

39

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

40

LEES:
SOAP:
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Johannes 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7
Johannes 19:25-26

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

42

LEES:
SOAP:
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Openbaring 1:1-11; Handelinge 12:1-4
Openbaring 1:9; Handelinge 12:1-2

Vrydag



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

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

43

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Het Jakobus en Johannes gehuiwer om vir Jesus te volg? Op watter maniere het jy sonder huiwering 
vir Jesus gevolg? Op watter maniere het jy gehuiwer?

2. Jakobus en Johannes is “manne van die donder”. Wat vertel dit vir ons van hulle karakter?

3. Watter versoek het die twee broers vir Jesus gehad? Was dit ‘n stap van geloof of van dwaasheid?

4. Johannes word ‘n aantal kere “die dissipel vir wie Jesus baie lief was,” genoem. Wat vertel dit vir ons 
van hulle vriendskap? Wat vertel dit vir ons van Jesus? 

5. Hoe het Jakobus en Johannes gesterf?

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



En elkeen wat ter wille van My Naam  
afgesien het van huise of broers of susters  

of vader of moeder of kinders of grond,  
sal honderd maal soveel ontvang en  

die ewige lewe as erfenis kry.
MATTEUS 19:29 
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Teksverse vir Week 3
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MAANDAG
MATTEUS 10:2-4

2 Die name van die twaalf apostels was: 
in die eerste plek Simon, wat ook Petrus 
genoem word, en sy broer Andreas; 3 Jakobus 
seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; 
Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus 
die tollenaar; Jakobus seun van Alfeus, en 
Taddeus; 4 Simon die Kananeër, en Judas 
Iskariot wat vir Jesus verraai het.

MARKUS 15:40
40 Daar het ook vroue op ‘n afstand gestaan 
en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena 
en Maria die moeder van Klein-Jakobus en 
Joses, en Salome.

DINSDAG
JOHANNES 14:15-26

15 “As julle My liefhet, sal julle my opdragte 
uitvoer. 16 Ek sal die Vader vra, en Hy sal 
vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir 
ewig by julle te wees, 17 naamlik die Gees 
van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie 
ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en 
Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, 
omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 
18 “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat 
nie; Ek kom weer na julle toe. 19 Nog net 
‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My 
nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek 
lewe en julle sal lewe. 20 Daardie dag sal julle 
weet dat Ek in my Vader is en julle in My en 
Ek in julle. 21 “Wie my opdragte het en dit 
uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My 
liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal 
hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” 
22 Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir 
Hom: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons 

gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?” 23 
Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, 
sal hy my woorde ter harte neem; en my 
Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe 
kom en by hom woon. 24 Wie My nie liefhet 
nie, neem my woorde nie ter harte nie; en 
die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, 
maar die Vader s’n wat My gestuur het. 25 
“Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle 
bly; 26 en wanneer die Vader in my Naam die 
Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy 
julle alles leer en julle herinner aan alles wat 
Ek vir julle gesê het.

WOENSDAG
JOHANNES 1:35-42

35 Die volgende dag het Johannes weer daar 
gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. 
36 Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip 
na Hom gekyk en gesê: “Dáár is die Lam 
van God!” 37 Die twee het hom dit hoor 
sê en hulle het Jesus gevolg. 38 Toe Jesus 
omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra 
Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het 
Hom geantwoord: “Rabbi” – dit beteken 
leermeester – “waar gaan U tuis?” 39 Hy 
sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle 
sien.” Hulle het toe gegaan en gesien waar 
Hy tuis gaan. Dit was omtrent vieruur die 
middag, en hulle het die res van die dag 
by Hom gebly. 40 Andreas, die broer van 
Simon Petrus, was een van die twee wat dit 
van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. 
41 Daarna het hy eers sy broer Simon gaan 
soek en vir hom gesê: “Ons het die Messias 
gekry!” Messias beteken Christus. 42 Hy het 
hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na 
hom gekyk en gesê: “Jy is Simon seun van 
Johannes; jy sal Sefas genoem word.” Sefas 
beteken dieselfde as Petrus.
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DONDERDAG 
JOHANNES 1:47

47 Toe Jesus vir Natanael na Hom toe sien 
aankom, sê Hy van hom: “Hier is ‘n ware 
Israeliet, ‘n man in wie daar geen bedrog is 
nie.”

SPREUKE 10:9
9 Wie opreg leef, leef sonder vrees; wie krom 
paaie loop, word uitgevind.

1 PETRUS 3:10-12
10 Daar staan geskrywe: “As iemand die lewe 
liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie 
te geniet, moet hy sy tong weerhou van 
kwaadpraat en sy lippe van leuens. 11 Bly weg 
van die kwaad af en doen wat goed is, soek 
vrede en jaag dit na! 12 Die Here sorg vir die 
opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar 
Hy tree op teen dié wat kwaad doen.”

VRYDAG
MATTEUS 19:22-30

22 Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk 
weggegaan, want hy het baie besittings 
gehad. 23 Jesus het toe vir sy dissipels gesê: 
“Dit verseker Ek julle: ‘n Ryk mens sal 
moeilik in die koninkryk van die hemel kom. 
24 Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir 
‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te 
kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van 
God te kom.” 25 Toe die dissipels dit hoor, 
het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het 
gesê: “Wie kan dan gered word?” 26 Jesus het 
reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense 
is dit onmoontlik, maar vir God is alles 
moontlik.” 27 Toe sê Petrus vir Hom: “Kyk, 
ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal 
ons daarvoor kry?” 28 Jesus antwoord hulle: 
“Dit verseker Ek julle: Wanneer alles nuut 
gemaak word, as die Seun van die mens op 
sy koninklike troon sit, sal ook julle wat My 

gevolg het, op twaalf trone sit en oor die 
twaalf stamme van Israel regeer. 29 En elkeen 
wat ter wille van my Naam afgesien het van 
huise of broers of susters of vader of moeder 
of kinders of grond, sal honderd maal soveel 
ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. 30 
“Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en 
wat laaste is, eerste.”



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

Matteus 10:2-4; Markus 15:40
Matteus 10:2-4; Markus 15:40

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

Johannes 14:15-26
Johannes 14:22-23

Dinsdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Johannes 1:35-42
Johannes 1:40

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

Johannes 1:47; Spreuke 10:9; 1 Petrus 3:10-12
Johannes 1:47; 1 Petrus 3:10-12

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:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Matteus 19:22-30
Matteus 19:28-30

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 3

Vrydag
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1. Hoekom dink jy word sommige van die dissipels so min genoem?

2. Watter vraag het Judas vir Jesus gevra en hoe is dit geantwoord?

3. Hoekom dink jy het Andreas vir Petrus aan Jesus voorgestel? Watter belangrike feit oor Jesus het 
Andreas verstaan?

4. Van al die dinge wat gesê kon word oor Natanael (Bartolomeus), word daar aan ons vertel dat 
“daar geen bedrog in hom is nie”. Wat vertel dit vir ons oor die belangrikheid van eerlikheid? Sal dit 
van jou gesê word? Wat beteken dit wanneer dit kom by die opvoeding van ons kinders en hoe ons 
oneerlikheid hanteer? 

5. Die dissipels het alles gelos om Jesus te volg. Terwyl sommige nou gesien word as “beroemd” en 
ander nie, is hulle beloning dieselfde. Wat het Jesus gesê sal vir hulle voorlê? 

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



Wie sy naaste verag, doen sonde; 
wie medelye het met die mens in nood,  

met hom gaan dit goed.
SPREUKE 14:21 
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

MAANDAG
MATTEUS 9:9-13

9 Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 
Hy ‘n man met die naam Matteus by die 
tolhuis sien sit en vir hom gesê: “Volg My!” 
Hy het toe opgestaan en Hom gevolg. 10 
Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie 
tollenaars en sondaars het saam met Jesus 
en sy dissipels kom eet. 11 Toe die Fariseërs 
dit sien, vra hulle vir sy dissipels: “Waarom 
eet julle leermeester saam met tollenaars en 
sondaars?” 12 Maar Jesus het dit gehoor en 
gesê: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter 
nodig nie, maar dié wat siek is. 13 Gaan leer 
wat dit beteken: ‘Ek verwag barmhartigheid 
en nie offers nie.’ Ek het nie gekom om 
mense te roep wat op die regte pad is nie, 
maar sondaars.”

DINSDAG
1 JOHANNES 1:8-9

8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, 
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in 
ons nie. 9 Maar as ons ons sondes bely – Hy 
is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons 
sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

WOENSDAG
PREDIKER 5:10

10 As die goeie dinge van die lewe baie word, 
word die eters ook baie; al wat die eienaar 
daaraan het, is om dit te aanskou.

HEBREËRS 13:5
5 Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees 
tevrede met wat julle het. God self het gesê: 

“Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die 
steek laat nie.”

SPREUKE 14:21
21 Wie sy naaste verag, doen sonde; wie 
medelye het met die mens in nood, met hom 
gaan dit goed.

DONDERDAG 
LUKAS 6:12-15

12 In daardie tyd het Jesus uitgegaan na 
die berg toe om te bid en die hele nag 
deurgebring in gebed tot God. 13 Toe dit 
dag word, het Hy sy dissipels nader geroep 
en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook 
apostels genoem het. 14 Hulle was Simon, 
wat Hy ook Petrus genoem het, en sy broer 
Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en 
Bartolomeus, 15 Matteus en Tomas, Jakobus 
seun van Alfeus, Simon die Seloot, Judas 
seun van Jakobus,

ROMEINE 12:11
11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly 
altyd geesdriftig, dien die Here.

VRYDAG 
TITUS 2:11-14

11 Die genade van God wat verlossing bring, 
het immers aan alle mense verskyn. 12 Dit 
voed ons op om die goddelose leefwyse en 
wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met 
selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die 
teenswoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons 
uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. 
Op daardie dag sal die heerlikheid van ons 
grote God en Verlosser, Jesus Christus, 
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verskyn. 14 Hy het Homself vir ons as offer 
gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te 
maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy 
eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie 
te doen.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Matteus 9:9-13
Matteus 9:11-13

Maandag



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

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

1 Johannes 1:8-9
1 Johannes 1:9

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.

70

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Prediker 5:10; Hebreërs 13:5; Spreuke 14:21
Prediker 5:10; Spreuke 14:21

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 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:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Lukas 6:12-15; Romeine 12:11
Romeine 12:11

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

74

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Titus 2:11-14
Titus 2:14

Vrydag



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

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

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 4

Vrydag
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1. Wat was Matteus se werk, en hoekom was dit so ‘n skandaal vir Jesus om met hom te kommunikeer? 
Hoe het Jesus gereageer op die kritiek? 

2. Ongeag van hoe sleg ons sondes is, wat word belowe as ons ons sondes bely? 

3. As ‘n tollenaar sou Matteus gesien word as gierig. Hoekom is gierigheid ‘n sonde? Op watter maniere 
sukkel jy met gierigheid?

4. Simon was bekend as ‘n Kananeër of Seloot. Wat beteken dit en wat vertel dit vir ons van sy 
persoonlikheid? 

5. Ons is geskape om ywerig te wees. Hoe moet dit in ons lewens lyk? 

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



As een van julle wysheid kortkom,  
moet hy dit van God bid,  

en Hy sal dit aan hom gee,  
want God gee aan almal sonder  

voorbehoud en sonder verwyt.  
JAKOBUS 1:5 



80

Teksverse vir Week 5

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

MAANDAG
JOHANNES 20:24-29

24 Tomas, wat ook Didimus genoem is, een 
van die twaalf, was nie by die dissipels toe 
Jesus gekom het nie. 25 Die ander dissipels 
sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” 
Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke 
van die spykers in sy hande sien en my vinger 
in die merke van die spykers steek en my 
hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” 
26 Ag dae later was Jesus se dissipels weer 
bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel 
die deure gesluit was, het Jesus gekom en 
tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir 
julle!” 27 Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou 
vinger hier en kyk na my hande; en bring 
jou hand en steek hom in my sy; en moenie 
langer ongelowig wees nie, maar wees 
gelowig.” 28 En Tomas sê vir Hom: “My Here 
en my God!” 29 Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy 
nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat 
nie gesien het nie en tog glo.”

DINSDAG
JOHANNES 14:1-7

1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in 
God; glo ook in My. 2 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. 3 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. 
4 En julle ken die weg na die plek waarheen 
Ek gaan.” 5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, 
ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan 
ons dan die weg daarheen ken?” 6 Jesus het 
vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid 
en die lewe. Niemand kom na die Vader toe 

behalwe deur My nie. 7 As julle My ken, sal 
julle my Vader ook ken. En van nou af ken 
julle Hom en sien julle Hom.”

WOENSDAG
PSALM 13

1 Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. 2 
Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? 
Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my 
af weg kyk? 3 Hoe lank moet ek nog my 
eie planne maak en my dae met kommer 
deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog 
oorheers? 4 Luister tog en antwoord my, Here 
my God! Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek 
wil nie sterwe nie, 5 anders sê my vyand hy 
het my oorwin en juig my verdrukkers oor 
my ondergang. 6 Ek hou vas aan u troue 
liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my 
hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat 
Hy aan my goed gedoen het.

DONDERDAG
JAKOBUS 1:5-8

5 As een van julle wysheid kortkom, moet hy 
dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, 
want God gee aan almal sonder voorbehoud 
en sonder verwyt. 6 Maar ‘n mens moet 
gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand 
wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat 
deur die wind aangejaag en heen en weer 
gedryf word. 7 So ‘n mens wat altyd aan die 
twyfel is en onbestendig is in al sy doen en 
late, 8 moet nie dink dat hy iets van die Here 
sal ontvang nie.
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VRYDAG
ROMEINE 10:17

17 Die geloof kom dus deur die prediking wat 
‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, 
is die verkondiging van Christus.

FILIPPENSE 1:6
6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, 
wat die goeie werk in julle begin het, dit end-
uit sal voer en dit sal voleindig op die dag 
wanneer Christus Jesus kom.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

Johannes 20:24-29
Johannes 20:27-29

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 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:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

Johannes 14:1-7
Johannes 14:5-7

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.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

Psalm 13
Psalm 13

Woensdag



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

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

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

Jakobus 1:5-8
Jakobus 1:5-8

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

90

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

Romeine 10:17; Filippense 1:6 
Romeine 10:17; Filippense 1:6

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. Dit lyk asof Tomas absoluut die twyfelaar was. Watter bewys het hy nodig gehad om te glo dat Jesus 
opgestaan het?

2. Tomas het gesukkel om te glo dat Jesus vir hulle leiding gaan gee wanneer Hy hulle sou verlaat. Hoe 
sukkel ons om te glo dat God vir ons sal voorsien? 

3. Op watter maniere sukkel jy met twyfel? 

4. Hoekom is dit gevaarlik om te twyfel in God?

5. Hoe word ons geloof versterk? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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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 God bewys Sy liefde  
vir ons juis hierin dat Christus  

vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
ROMEINE 5:8
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Teksverse vir Week 6
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MAANDAG
JOHANNES 6:1-14

1 Hierna het Jesus na die oorkant van die See 
van Galilea toe gegaan, wat ook die See van 
Tiberias genoem word. 2 ‘n Groot klomp 
mense het agter Hom aan gekom omdat 
hulle die wondertekens gesien het wat Hy 
aan die siekes gedoen het. 3 Jesus het toe 
teen die berg opgegaan en met sy dissipels 
daar gaan sit. 4 Die paasfees van die Jode 
was naby. 5 Toe Jesus rondkyk en sien dat ‘n 
groot klomp mense na Hom toe aankom, sê 
Hy vir Filippus: “Waar kan ons brood gaan 
koop sodat die mense kan eet?” 6 Dit het 
Hy net gesê om hom op die proef te stel, 
want Hy het self goed geweet wat Hy gaan 
doen. 7 Filippus antwoord Hom toe: “Twee 
honderd mense se dagloon is nie eers genoeg 
om elkeen van hulle ‘n stukkie brood te laat 
kry nie.” 8 ‘n Ander dissipel, Andreas, die 
broer van Simon Petrus, sê toe vir Hom: 9 
“Hier is ‘n seuntjie met vyf garsbrode en twee 
vissies; maar wat is dit vir so baie mense?” 
10 Toe sê Jesus: “Laat die mense gaan sit.” 
Daar was baie gras op daardie plek en die 
mense het gaan sit. Die mans alleen was 
omtrent vyf duisend. 11 Daarna het Jesus die 
brood geneem, God daarvoor gedank en dit 
uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en 
net so ook soveel van die vis as wat hulle wou 
hê. 12 Nadat die mense versadig was, sê Hy 
vir sy dissipels: “Maak die stukke bymekaar 
wat oorgebly het sodat daar niks verlore gaan 
nie.” 13 Hulle het dit toe bymekaargemaak. 
Daar was twaalf mandjies vol met die stukke 
wat van die vyf garsbrode oorgebly het nadat 
die mense klaar geëet het. 14 Toe die mense 
die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, 
het hulle gesê: “Hy is werklik die Profeet, die 
Een wat na die wêreld toe moes kom.”

DINSDAG
FILIPPENSE 4:19

19 En my God sal in elke behoefte van julle 
ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike 
rykdom in Christus Jesus.

MATTEUS 19:26
26 Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: 
“Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God 
is alles moontlik.”

WOENSDAG
JOHANNES 14:8-9

8 Toe sê Filippus vir Hom: “Here, wys vir 
ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 9 En 
Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en 
ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien 
die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons 
die Vader’?

JOHANNES 10:30
30 Ek en die Vader is een.”

DONDERDAG
JOHANNES 13:21-30

21 Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld 
geword en openlik verklaar: “Dit verseker 
Ek julle: Een van julle sal My verraai.” 22 
Die dissipels het verslae na mekaar gekyk 
en nie geweet wie Hy bedoel nie. 23 Die 
dissipel vir wie Jesus baie lief was, het net 
langs Hom aan tafel gesit. 24 Simon Petrus 
beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is 
wat Jesus bedoel. 25 Hy leun toe oor na Jesus 
se kant en vra vir Hom: “Here, wie is dit?” 
26 Jesus het geantwoord: “Dit is die een vir 
wie Ek ‘n stukkie brood wat Ek in die sous 
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ingesteek het, sal gee.” Hy vat toe ‘n stukkie 
brood, steek dit in die sous en gee dit vir 
Judas seun van Simon Iskariot. 27 En nadat 
Judas die stukkie brood gevat het, het die 
Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: 
“Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen!” 28 
Niemand van die ander wat aan tafel was, het 
geweet waarom Hy dit vir hom gesê het nie. 
29 Omdat Judas die beursie gehad het, het 
party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê: 
“Gaan koop wat ons vir die paasfees nodig 
het,” of dat hy iets vir die armes moes gaan 
gee. 30 Nadat Judas dan die stukkie brood 
gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was 
nag.

MATTEUS 16:14-16
14 Hulle antwoord: “Party sê Johannes die 
Doper, party Elia, party Jeremia of een van 
die profete.” 15 “Maar julle,” het Hy gevra, 
“wie, sê julle, is Ek?” 16 Simon Petrus het 
geantwoord: “U is die Christus, die Seun van 
die lewende God.”

MATTEUS 27:5-7
5 Judas het toe die geld in die tempel in 
gegooi, weggeloop en homself gaan ophang. 
6 Die priesterhoofde het die geld opgetel 
en gesê: “Dit is nie geoorloof om dit in 
die tempelfonds te stort nie, want dit is 
bloedgeld.” 7 Hulle besluit toe om daarmee 
die grond van die pottebakker te koop as ‘n 
begraafplaas vir vreemdelinge.

VRYDAG
ROMEINE 3:23

23 Almal het gesondig, en het nie deel aan die 
heerlikheid van God nie,

ROMEINE 5:8
8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin 
dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 
sondaars was.

ROMEINE 10:9
9 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.



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 6

Johannes 6:1-14
Johannes 6:5-7

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! -
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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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Filippense 4:19; Matteus 19:26
Filippense 4:19; Matteus 19:26

Dinsdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Johannes 14:8-9; 10:30
Johannes 14:8-9; 10:30

Woensdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Johannes 13:21-30; Matteus 16:14-16; 27:5-7
Matteus 16:14-16 

Donderdag



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

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



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Romeine 3:23; 5:8; 10:9
Romeine 3:23; 5:8; 10:9

Vrydag



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

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Vrydag
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1. Op watter manier het Jesus probeer om vir Filippus te toets?

2. Filippus het nie verstaan dat met God alles moontlik is nie. Wanneer is jy geneig om hierdie 
belangrike waarheid te vergeet? 

3. Watter waarheid oor wie Jesus is het Filippus nie verstaan nie?

4. Wat was Judas se eerste liefde? Hoekom dink jy het Judas homself doodgemaak? 

5. God roep almal om te bely en Hom te volg. Wat gebeur wanneer ons dit doen? Is daar enige sonde 
wat God nie gewillig is om te vergewe nie? Watter hoop gee dit vir jou?

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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God het jou lief. 

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

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

Ons sonde skei ons van God.

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

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

Jesus het gesterf sodat jy die lewe kan hê.

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

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

Jesus leef!

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

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

Ken hierdie waarhede van God se Woord…
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Ja, jy kan WEET dat jy vergewe is.

Aanvaar Jesus as die enigste weg na verlossing…

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

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

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

God, 
Ek weet dat ek ‘n sondaar is. 

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

Ek vra vir U vergifnis. 
Ek glo dat U gesterf het vir my sondes  

en opgestaan het uit die dood.  
Ek gee alles wat ek is oor, en vra  
U om Here van my lewe te wees.  

Help my om weg te draai van my sonde en U te volg. 
Leer my om te weet wat dit beteken om in  

vryheid te wandel soos ek onder U genade leef, 
en help my om te groei in U weë terwyl  

ek nastreef om U beter te ken. 
Amen.

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


