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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:

 - Wandel in Wysheid 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 Wandel in Wysheid aanlyn Bybelstudie te voltooi.

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

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

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

Om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

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

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

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

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

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

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

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

Ek wil hê dat JY dit weet.

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

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

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

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

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

Wat beteken S.O.A.P.?

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

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

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

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

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

Lees: Kolossense 1:5-8

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

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

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

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

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

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

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

 LEES: Spreuke 1:1-7 SOAP: Spreuke 1:7
 LEES: Spreuke 2:1-6 SOAP: Spreuke 2:6
 LEES: Spreuke 3:5-8 SOAP: Spreuke 3:5-6
 LEES: Spreuke 3:19-26 SOAP: Spreuke 3:19-20
 LEES: Spreuke 15:29-33 SOAP: Spreuke 15:33

Week 2 – Wysheid in Spraak
 LEES: Spreuke 12:25, Spreuke 15:1-4 SOAP: Spreuke 15:1
 LEES: Spreuke 10:19, Spreuke 17:27-28, Spreuke 21:23 SOAP: Spreuke 10:19
 LEES: Spreuke 12:17-22 SOAP: Spreuke 12:22
 LEES: Spreuke 25:11-15 SOAP: Spreuke 25:11
 LEES: Spreuke 31:25-26 SOAP: Spreuke 31:26

Week 3 – Wysheid in Verhoudings
 LEES: Spreuke 13:20, Spreuke 22:24-25 SOAP: Spreuke 13:20
 LEES: Spreuke 19:26, Spreuke 20:20, Spreuke 23:22 SOAP: Spreuke 23:22
 LEES: Spreuke 12:4, Spreuke 21:19, Spreuke 14:1 SOAP: Spreuke 14:1
 LEES: Spreuke 3:12, Spreuke 22:6 SOAP: Spreuke 22:6
 LEES: Spreuke 24:17, Spreuke 25:21-22 SOAP: Spreuke 25:21

Week 4 – Wysheid in Werk en Rykdom
 LEES: Spreuke 13:4, Spreuke 24:30-34 SOAP: Spreuke 13:4
 LEES: Spreuke 11:18-20, Spreuke 20:17 SOAP: Spreuke 11:18
 LEES: Spreuke 3:9-10 SOAP: Spreuke 3:9
 LEES: Spreuke 11:23-28 SOAP: Spreuke 11:25
 LEES: Spreuke 22:1-5 SOAP: Spreuke 22:1

Week 5 – Wysheid in Versoeking
 Die Versoeking van Onregverdige Wins LEES: Spreuke 1:10-19 SOAP: Spreuke 1:19
 Die Versoeking van Oormatigheid LEES: Spreuke 20:1, Spreuke 23:19-21 SOAP: Spreuke 23:20
 Die Versoeking van Egbreuk LEES: Spreuke 6:27-35 SOAP: Spreuke 6:32
 Die Versoeking van Kwaad LEES: Spreuke 4:20-27 SOAP: Spreuke 4:23
 Die Versoeking van Weerhouding van die Goeie LEES: Spreuke 3:27-35 SOAP: Spreuke 3:27

Week 6 – Die Vrugte van Wysheid
 LEES: Spreuke 2:7-15 SOAP: Spreuke 2:7
 LEES: Spreuke 3:1-4 SOAP: Spreuke 3:4
 LEES: Spreuke 31:27-31 SOAP: Spreuke 31:30
 LEES: Spreuke 8:10-21 SOAP: Spreuke 8:11
 LEES: Spreuke 24:3-6 SOAP: Spreuke 24:3-4

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
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 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
JY HOEF NIE LANK te leef om uit te vind dat die lewe vol keuses is nie, en dat daardie keuses gevolge 
het. Sommige keuses is so basies soos om te besluit wat ons moet eet vir middagete, en ander keuses 
dra hewige verpligtinge, wat ons verhoudings, ons werk, ons finansies en ons toekoms ernstig kan 
beïnvloed. Van die tyd wat ons babas is, totdat ons ons finale dae op die aarde bereik, word ons elke 
dag wakker met twee weë voor ons: die weg van dwaasheid en die weg van wysheid.

Die boek Spreuke plaas ons van aangesig tot aangesig met die wyse persoon en die dwaas en die 
gevolge van hulle keuses. Hierdie boek is ‘n versameling van kernagtige gesegdes wat hoofsaaklik deur 
Koning Salomo geskryf is, is hoogs persoonlik, met tye ongemaklik openhartig en is doelgerig om die 
aandag toe te spits op die wêreld se grootste versoekings wat dreig om ons te verlei sodat ons nie wandel 
in die wysheid wat God vir ons bestem het nie.

In hierdie ses-weke studie sal jy opmerk dat ons leesplan ons sal lei deur ‘n onderwerp oorsig van 
Spreuke. Ons begin in week een met die Bron van wysheid. Ons sal dan reis deur saaklike spreuke 
wat ons sal wys op wysheid in ons spraak, ons verhoudings, ons werk en rykdom, en ten slotte sal ons 
ontdek hoe om wysheid toe te pas in versoeking. Ons sal ons studie afsluit deur te kyk na die vrug wat 
die resultaat is van wanneer jy wandel in wysheid. Ons gebed is dat jy deur hierdie inleidende oorsig ‘n 
begeerte sal hê om Spreuke in sy geheel te bestudeer as ‘n voortsetting na ons tyd saam.

Een belangrike ding wat ons in gedagte moet hou in ons studie is dat spreuke beginsels is, eerder 
as beloftes. Beloftes is gewaarborg, terwyl beginsels fokus op algemene waarhede. Ouers wat hulle 
kinders leiding gee oor hoe hulle moet leef (Spreuke 22:6), sien dikwels die vrug dat hulle kinders 
as volwassenes in die wysheid van God wandel. Maar, omdat spreuke nie beloftes is nie, en ons in ‘n 
gebroke wêreld leef, leef selfs die mees arbeidsame, getroue ouers soms nie in hierdie realiteit nie. 

Soos ons voorberei om te begin, kom twee bekende verse van die sê-dit-soos-dit-is boek van Spreuke 
in ons gedagtes op. Terwyl hierdie boek wysheid bevat wat deur God geïnspireer is wat van toepassing 
is op amper elke denkbare gebied van die lewe, som die volgende verse ‘n selfs groter oorkoepelende 
doel op: 

Vertrou volkome op die Here 
en moenie op jou eie insigte staat maak nie. 

Ken Hom in alles wat jy doen 
En Hy sal jou die regte pad laat loop.  

Spreuke 3:5-6
Vertrou op die Here in plaas van op jou eie insigte: dit is waar die boek van Spreuke ons uiteindelik 

lei. God is die bron van alle wysheid, Hy gebruik hierdie spreuke om ons die weg te wys wat lei na 
wysheid, en Hy openbaar aan ons die vrug van wanneer ons wandel in hierdie groot wysheid...  sodat 
ons vertroue uiteindelik nie in ons worstelende wyses is nie, maar veilig in Hom gevind kan word.
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“Ek onderrig juis vir jóú vandag 
 sodat jy op die Here kan vertrou.” 

Spreuke 22:19
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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



Vertrou volkome op die Here 
en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. 

Ken Hom in alles wat jy doen 
en HY sal jou die regte pad laat loop.

SPREUKE 3:5-6
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Teksverse vir Week 1

MAANDAG 
SPREUKE 1:1-7

1 Spreuke van Salomo seun van Dawid, 
koning van Israel.
2 Dié spreuke is bedoel

  om mense wysheid te leer 

      en hulle te onderrig

  sodat hulle sal weet

  wanneer iemand verstandig praat.
3 So sal hulle ‘n behoorlike opvoeding

      ontvang en ‘n sin vir regverdigheid,

      reg en billikheid.
4 Wie nog nie kennis het nie,

      sal verstandig word,

  jongmense sal leer om met kennis

      en oorleg op te tree.
5 Selfs wyse mense kan

      na die spreuke luister

  en so tot dieper insig kom.

  Wie reeds die nodige kennis het,

      kan die kuns aanleer
6 om spreuke en sinspelings,

  woorde en raaisels van wyse mense

      te begryp.
7 Kennis begin met die dien

      van die Here;

  dit is net dwase wat wysheid

      en opvoeding gering ag.

DINSDAG  
SPREUKE 2:1-6

1 My seun, neem aan wat ek jou sê,

   maak wat ek jou voorskryf jou eie
2 hou jou ore oop vir die wysheid,

   span jou in om te verstaan.
3 Roep insig by,

   vra na gesonde begrip.
4 Soek dit soos jy silwer sou soek,

   spoor dit op soos ‘n verborge skat.
5 Dan sal jy weet hoe

      om die Here te dien,

   sal jy ontdek wat dit is

      om God te ken.
6 Dit is die Here wat wysheid gee,

   uit sy mond kom die kennis

      en die insig. 

WOENSDAG  
SPREUKE 3:5-8

5 Vertrou volkome op die Here

  en moenie op jou eie insigte

      staat maak nie.
6 Ken Hom in alles wat jy doen

  en Hy sal jou die regte pad laat loop. 
7 Moenie dink jy het die wysheid 

      in pag nie,

  dien die Here en vermy wat sleg is:

DIE BRON VAN WYSHEID
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8 dit is die geneesmiddel vir jou,

  die verkwikking vir jou liggaam.

DONDERDAG  
SPREUKE 3:19-26

19 Die Here het die fondament

        van die aarde met wysheid gelê

    en die hemel gebou met insig.
20 Deur sy kennis is die groot waters

        van mekaar geskei

    en drup die wolke van vog.
21 My seun, behou die takt en oorleg;

    moet dit nie uit die oog verloor nie,
22 dit sal vir jou ‘n mooi lewe verseker

    en soos ‘n pragtige halssnoer

        vir jou wees;
23 jy sal jou pad veilig loop

    en jou voet nie stamp nie;
24 jy sal nie bang hoef te wees

        as jy gaan slaap nie;

    as jy gaan lê, sal jy rustig slaap.
25 Moenie bang wees dat ‘n ramp

        jou skielik sal oorval,

    dat die storm wat vir slegte mense

        bedoel is,

    jou sal tref nie,
26 want die Here sal jou beskerm,

    Hy sal sorg dat jy nie in ‘n strik 

        beland nie. 

VRYDAG  
SPREUKE 15:29-33

29 Die Here is ver van die goddeloses af,

    maar Hy hoor die gebed

        van die regverdiges.
30 Stralende oë bring blydskap,

    goeie tyding verkwik ‘n mens.
31 Wie op ‘n teregwysing ag slaan ,

        sal lewe

    en ‘n tuiste vind tussen mense

        wat wysheid het.
32 Wie onderrig in die wind slaan,

        gee nie om vir homself nie;

    wie op ‘n teregwysing ag slaan,

        kry insig.
33 Om die Here te dien,

        is om onderrig te word in wysheid;

    nederigheid kom voor eer. 



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

16

LEES:
SOAP:
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Spreuke 1:1-7
Spreuke 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.

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.
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LEES:
SOAP:
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Spreuke 2:1-6
Spreuke 2:6

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

Spreuke 3:5-8
Spreuke 3:5-6

Woensdag



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

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

21

- 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.

22

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 1

Spreuke 3:19-26
Spreuke 3:19-20

Donderdag



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

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

23LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 1

Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

24

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 1

Spreuke 15:29-33
Spreuke 15:33

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



LiefGodGrootliks.wordpress.com26 WEEK 1

1. Hoe is om die Here te dien gekoppel aan wysheid? 

2. Na Wie moet ons gaan wanneer ons wysheid soek in ons lewens?

3. Noem ‘n paar maniere hoe ons wysheid bekom?

4. Hoekom is dit belangrik om God in ons lewens te erken?

5. Hoe beïnvloed jou siening van God jou openheid om Sy wysheid te ontvang? 

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



As sy praat, is dit met wysheid;  
as sy leiding gee, is dit met liefde.

SPREUKE 31:26
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Teksverse vir Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 2

MAANDAG 
SPREUKE 12:25

25 Bekommernis druk ‘n mens neer;

    ‘n vriendelike woord

        vrolik hom op.

SPREUKE 15:1-4
1 ‘n Sagte antwoord laat woede 

       bedaar;

    ‘n krenkende woord laat woede

        ontvlam.
2 Die woorde van wyse mense

      maak kennis iets begeerliks;

  dwase mense sê net dwase dinge.
3 Die Here sien oral;

  Hy hou slegte en goeie mense dop.
4 Kalmerende woorde bring lewe,

  skynheilige woorde breek mense.

DINSDAG  
SPREUKE 10:19

19 Met baie praat bly die sonde 

        nie uit nie;

    wie sy woorde tel, is verstandig.

SPREUKE 17:27-28
27 Wie die kennis het,

     kan spaarsaam met sy woorde wees;

    ‘n mens met insig bly kalm.
28 As ‘n dwaas nie praat nie, kan selfs

        hy aangesien word vir ‘n wyse,

    en as hy sy mond toehou,

        vir ‘n verstandige mens.

SPREUKE 21:23
23 Wie sy mond en sy tong in toom hou,

    hou hom uit gevaar.

WOENSDAG  
SPREUKE 12:17-22

17 Wie die waarheid aan die lig bring,

    lewer betroubare getuienis;

    ‘n getuie wat lieg,

       maak alles vals.
18 Praat sonder om te dink

        kan soos dolksteke wees;

    wyse mense bring genesing

       met wat hulle sê.
19 Die waarheid hou vir altyd,

    die leuen net ‘n oomblik.
20 Dié wat op kwaad uit is, doen dit

        omdat hulle vals is;

    dié wat beraadslaag vir vrede

       en voorsped,

    doen dit met vreugde.
21 Geen leed sal die regverdige tref nie;

WYSHEID IN SPRAAK
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    goddeloses beleef ramp op ramp.
22 Die Here het ‘n afsku van leuenaars;

    Hy hou van betroubare mense.

DONDERDAG 
SPREUKE 25:11-15

11 Goue appels wat in silwer

        gemonteer is,

    so is die regte woord op die regte tyd.
12 ‘n Goue ring, goue juwele,

     so is die wyse vermaning

        vir wie wil luister. 
13 Soos die verkoeling wat in die oestyd

        deur sneeu gebring word,

    so is ‘n betroubare gesant

        vir dié wat hom gestuur het;

    hy gee dié in wie se diens hy staan,

        nuwe moed.
14 Miswolke en wind,

        maar geen reën nie,

    so is iemand wat spog met wat hy sal 
gee

        en dit nooit gee nie.
15 Met geduld kan iemand 

        in ‘n magsposisie

        tot ander insigte gebring word;

     met ‘n versigtige benadering

        word weerstand afgebreek. 

VRYDAG 
SPREUKE 31:25-26

25 Alles aan haar spreek van ‘n sterk

        en edel persoonlikheid;

    sy ken geen kommer oor die toekoms 
nie. 
26 As sy praat, is dit met wysheid;

    as sy leiding gee, is dit met liefde. 



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

32

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 2

Spreuke 12:25, Spreuke 15:1-4
Spreuke 15:1

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

Spreuke 10:19, Spreuke 17:27-28, Spreuke 21:23
Spreuke 10:19

Dinsdag



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

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

35LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 2

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

Spreuke 12:17-22
Spreuke 12:22

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.

38

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 2

Spreuke 25:11-15
Spreuke 25:11

Donderdag



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

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

39LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 2

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

Spreuke 31:25-26
Spreuke 31:26

Vrydag



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

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

41

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 2

Vrydag



LiefGodGrootliks.wordpress.com42 WEEK 2

1. Hoe het iemand anders se woorde jou hart bemoedig presies toe jy dit nodig gehad het? Wat het 
hulle gesê?

2. Die wêreld vertel ons om “dit te sê soos dit is,” maar die Bybel leer ons om ons woorde te beteuel. 
Hoekom is dit belangrik?

3. Lees weer Woensdag se verse. Wat is die resultaat van ‘n persoon wat kies om die waarheid te spreek, 
se lewe?

4. Hoe is ons woorde anders wanneer ons kies om die waarheid in liefde te spreek?

5. Ons woorde kan so waardevol soos juwele wees vir diegene wat dit ontvang. Dink terug oor jou 
week. Hoe het jy jou woorde gebruik? Het jy ander opgebou, of afgebreek? 

Oordenkingsvrae



43LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 2

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



‘n Wyse vrou sorg vir haar huis; 
‘n vrou sonder wysheid breek alles af.

SPREUKE 14:1
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Teksverse vir Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

MAANDAG 
SPREUKE 13:20

20 Wie met wyse mense omgaan,

        kry self wysheid;

    wie hom met dwase ophou,

       word self sleg.

SPREUKE 22:24-25
24 Moenie maats maak

        met ‘n opvlieënde mens nie,

     moenie saamgaan met een

        wat kort van draad is nie:
25 dalk leer jy sy maniere aan

    en beland jy in lewensgevaar. 

DINSDAG  
SPREUKE 19:26 

26 ‘n Seun wat sy pa mishandel

        en sy ma verstoot,

    is skaamteloos en veragtelik.

SPREUKE 20:20
20 As jy jou vader en moeder vervloek,

    is jou lewe daarmee heen

       en bly net die pikdonker oor. 

SPREUKE 23:22
22 Wees gehoorsaam aan jou vader

        en moeder, jy is hulle kind;

     en moet hulle nie verag as hulle oud 
geword het nie.

WOENSDAG  
SPREUKE 12:4

4 ‘n Knap vrou gee haar man hoë aansien;

   een wat haar man in die skande steek,

   is vir hom soos ‘n vretende kanker.

SPREUKE 21:19
19 Liewer in ‘n woestyn woon

    as by ‘n twisgierige vrou

        wat aanhou neul.

SPREUKE 14:1
1 ‘n Wyse vrou sorg vir haar huis;

   ‘n vrou sonder wysheid 

  breek alles af. 

DONDERDAG 
SPREUKE 3:12

12 want die Here straf die mens

        wat Hy liefhet

    net soos ‘n vader

       doen met sy seun. 

WYSHEID IN VERHOUDINGS



47LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 3

SPREUKE 22:6
6 Gee leiding aan ‘n jongmens

      oor hoe hy moet leef,

  en hy sal ook as hy al oud is

      nie daarvan afwyk nie. 

VRYDAG  
SPREUKE 24:17

17 Moet jou nie verheug

        oor jou vyand se val nie,

    moenie juig wanneer hy

        ondergaan nie.

SPREUKE 25:21-22
21 As iemand wat jou haat, honger is, 

        gee hom iets om te eet;

    as hy dors is, gee hom iets om te drink. 
22 Die Here sal jou daarvoor vergoed, 

    en jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte 

       laat word.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

48

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Spreuke 13:20, Spreuke 22:24-25
Spreuke 13:20

Maandag



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

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

49

- 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.

50

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Spreuke 19:26, Spreuke 20:20, Spreuke 23:22
Spreuke 23:22

Dinsdag



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

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

51LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 3

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

52

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Spreuke 12:4, Spreuke 21:19, Spreuke 14:1
Spreuke 14:1

Woensdag



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

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

53

- 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.

54

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Spreuke 3:12, Spreuke 22:6
Spreuke 22:6

Donderdag



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

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

55LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 3

Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

56

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 3

Spreuke 24:17, Spreuke 25:21-22
Spreuke 25:21

Vrydag



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

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

57

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEK 3

Vrydag
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1. Hoe balanseer jy om ‘n lig in hierdie wêreld te wees met jou keuse om met die wyses te wandel? 

2. Wat is die resultaat van diegene wat kies om nie hulle ouers te eer nie?

3. Hoekom is dit belangrik om selektief te wees met wie jou naaste vriende is?

4. Wat is sommige maniere hoe ‘n vrou haar huis kan opbou of afbreek? 

5. Hoekom dink jy vra Jesus ons om diegene wat ons as ons vyande sien, te dien? Watter voordeel kan 
dit vir ons inhou? 

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 ‘n ander voorspoed gun,  
sal self oorvloed hê. 

Wie die dors van ander les, 
 sal self genoeg kry as hy dors is.

SPREUKE 11:25
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

MAANDAG 
SPREUKE 13:4

 4 Die luiaard se honger

      word nie gestil nie;

  hardwerkende mense het meer as genoeg

      om te eet. 

SPREUKE 24:30-34
30 Ek het by ‘n lui mens se land 

        verbygestap,

    by ‘n onverstandige mens se wingerd:
31 dit was heeltemal oortrek

        van die onkruid,

    toegegroei onder die bossies,

    en die klipmuur was omgeval.
32 Toe ek dit sien,

         het ek daaroor nagedink

     en daar iets uit geleer:
33 nog ‘n bietjie slaap,

       nog ‘n bietjie sluimer,

    nog ‘n bietjie handevou om te slaap,
34 en daar kom jou armoede aangestap,

    daar oorval die gebrek jou

       soos ‘n inbreker,

       sonder dat jy dit kan keer. 

DINSDAG  
SPREUKE 11:18-20

18 Die wins wat ‘n slegte mens maak,

        hou nie;

    wie volhou om reg te doen,

        kry blywende beloning. 
19 Die lewe lê voor

        vir wie by die reg bly,

die dood wag vir wie aanhou

        kwaad doen. 
20 Die Here verafsku mense 

        wat nie opreg is nie;

    Hy hou van mense

        wat onberispelik lewe. 

SPREUKE 20:17
17 Kos wat oneerlik verkry is,

        smaak miskien goed,

     maar agterna sal jy klippe kou

WOENSDAG 
SPREUKE 3:9-10

9 Vereer die Here met offerandes

      uit al wat jy besit

  en met die beste uit jou oes,
10 dan sal jou skure oorvol wees

    en jou parskuipe oorloop

       van die wyn. 

WYSHEID IN WERK EN RYKDOM
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DONDERDAG  
SPREUKE 11:23-28

23 Die regverdiges begeer die goeie;

    vir die goddeloses wag daar net straf.
24 Daar is mense wat vrylik uitdeel

        en tog steeds meer het,

    daar is ander wat suinig is

        en tog arm word. 
25 Wie ‘n ander voorspoed gun,

        sal self oorvloed hê.

    Wie die dors van ander les,

        sal self genoeg kry as hy dors is.
26 Mense vervloek iemand wat weier

        om koring te verkoop

    en hulle seën iemand wat gewillig is

        om te verkoop. 
27 Wie die goeie nastreef,

        kan goedkeuring verwag;

    wie op die kwaad uit is, kry dit.
28 Wie op sy rykdom staatmaak,

        kom tot ‘n val;

    wie reg doen, floreer soos groen blare

       aan ‘n boom. 

VRYDAG   
SPREUKE 22:1-5

1 ‘n Goeie naam is meer werd

      as groot rykdom,

   die goeie gesindheid van ander

      meer as silwer en goud.

2 Voor die Here is ryk en arm gelyk;

  Hy het hulle almal gemaak.
3 ‘n Verstandige mens sien onheil kom

      en vermy dit;

  onervare mense loop oop oë daarin

      en boet daarvoor. 
4 Wie nederig is, dien die Here

  en ontvang rykdom,

      eer en lewe. 
5 Daar is dorings en strikke

      op die pad van oneerlikheid;

  wie sy lewe wil behou,

      bly daar weg.



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

Spreuke 13:4, Spreuke 24:30-34
Spreuke 13:4

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.

66

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Spreuke 11:18-20, Spreuke 20:17
Spreuke 11:18

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.

68

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Spreuke 3:9-10
Spreuke 3:9

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.

70

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Spreuke 11:23-28
Spreuke 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.

72

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 4

Spreuke 22:1-5
Spreuke 22:1

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. Hoekom dink jy het God ons geskape om te werk? Hoe help dit ons in ons daaglikse lewens?

2. Wat is die gevolge van onregverdige rykdom? 

3. Hoekom is dit belangrik om God te eer met die rykdom waarmee Hy ons in ons lewens geseën het? 

4. Lees weer Donderdag se verse. Wat is sommige van die seëninge vir diegene wat kies om vrygewig 
te wees? Wat is die resultaat van diegene wat kies om nie vrygewig te wees nie? 

5. Wat is sommige maniere hoe jy vrygewig in jou lewe kan wees? Onthou, geld is net een van baie 
vorms van vrygewigheid. 

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



Moenie links of regs wegdraai nie,  
weerhou jou van die verkeerde koers. 

SPREUKE 4:27
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Teksverse vir Week 5

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEK 5

MAANDAG – DIE VERSOEKING 
VAN ONREGVERDIGE WINS 
SPREUKE 1:10-19

10 As sondaars jou wil verlei, my seun,

    moenie toegee nie.
11 Hulle sal vir jou sê:

   “Kom ons gaan lê iemand voor 

      en vermoor hom,

   ons oorval sommer iemand,

      al het hy ons niks gedoen nie;
12 kom ons laat mense verdwyn

        soos die dood dit doen,

    ons maak gesonde mense dood!
13 Ons vat al wat waardevol is

    en ons maak huise vol

       met wat ons roof.
14 Jy kan deel in die buit,

    dit sal ons almal s’n wees.”
15 Moenie met hulle saamgaan nie,

        my seun,

    bly van hulle pad af;
16 hulle is daarop uit om kwaad te doen,

    hulle wil gaan moord pleeg.
17 ‘n Voël wat ‘n net sien

     wat vir hom gespan is,

    vlieg nie daarin vas nie,
18 maar hierdie mense span

        vir hulleself ‘n net,

    hulle gaan hulle ondergang

       met oop oë tegemoet.
19 So gaan dit met elkeen wat vat 

        wat hom nie toekom nie:

     rowery kos hom sy lewe. 

DINSDAG – DIE VERSOEKING VAN 
OORMATIGHEID 
SPREUKE 20:1

1 Wyn maak jou ligsinnig,

       drank laat jou lawaai maak;

   niemand wat van dronkenskap slinger,

       is verstandig nie.

SPREUKE 23:19-21
19 Luister, my seun,

        soek die regte insig:

    bly op die regte pad;
20 moet jou nie ophou met suiplappe 

        en vrate nie, 
21 want die suiplap en die vraat

        word arm;

    dronkenskap laat jou in vodde loop. 

WOENSDAG – DIE VERSOEKING 
VAN EGBREUK 
SPREUKE 6:27-35

27 Kan jy kole vuur in die vou

        van jou klere inhark

    sonder dat jou klere 

WYSHEID IN VERSOEKING
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        aan die brand raak?
28 Kan jy op brandende kole loop

    sonder dat jy jou voete verbrand?
29 Net so min kan jy 

        by ‘n ander man se vrou slaap

    sonder om gestraf te word,

    jy sal nie vry kom

        as jy met haar lol nie. 
30 ‘n Dief word verag as hy steel, 

    ook al steel hy om sy honger te stil,
31 en as hy uitgevind word,

        moet hy sewevoudig teruggee,

     selfs al kos dit hom

         alles wat hy besit.
32 Maar ‘n man wat owerspel pleeg,

    moet van sy verstand af wees,

    iemand wat dit doen, verwoes sy lewe.
33 Hy sal slae op die lyf loop

        en verneder word,

    sy skande sal nooit uitgewis word nie.
34 Die woede van die vrou se man

        is ‘n gloeiende vuur,

    sy wraak ken geen perke nie;
35 Hy laat hom nie afkoop nie,

    geen betaling is vir hom genoeg nie. 

DONDERDAG – DIE VERSOEKING 
VAN KWAAD  
PROVERBS 4:20-27

20 My seun, hoor wat ek vir jou sê,

    luister goed na my woorde!

21 Moet dit nie vergeet nie,

    hou dit altyd in gedagte,
22 want dit beteken lewe vir dié

        wat daarna luister,

     ‘n volle lewe vir hom wat dit besit.
23 Wees veral versigtig

        met wat in jou hart omgaan,

    want dit bepaal jou hele lewe.
24 Weerhou jou van leuens,

     moenie mense mislei nie. 
25 Hou jou oë op die pad vorentoe, 

    kyk reg voor jou uit.
26 Baken jou koers af,

    dan sal jy seker wees van elke treë. 
27 Moenie links of regs wegdraai nie,

    weerhou jou van die verkeerde koers.

VRYDAG – DIE VERSOEKING VAN 
DIE WEERHOUDING VAN DIE 
GOEIE 
SPREUKE 3:27-35

27 Moenie ‘n weldaad weerhou

        van iemand aan wie dit toekom,

    terwyl dit in jou mag is

        om dit te bewys nie. 
28 Moenie vir iemand sê:

    “Gaan eers terug en kom môre weer,

    dan help ek jou,” as jy nou reeds 

         kan help nie.
29 Moenie kwaad teen iemand beplan 

    terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. 
30 Moenie ‘n man sommer aankla 
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    as hy jou nie kwaad

        aangedoen het nie.
31 Moenie ‘n man wat sy mag misbruik,

        beny nie

    en moenie self soos hy maak nie,
32 want die Here het ‘n afkeer

        van ‘n slegte mens,

     maar neem mense wat reg lewe,

        in sy vertroue.
33 Die vloek van die Here rus

        op die huis van die goddelose,

     maar Hy seën die woning van dié

        wat aan Hom getrou is. 
34 Met hooghartige spotters

        dryf Hy die spot,

    maar Hy is goed vir dié wat beskeie is.
35 Wyse mense verkry eer,

    maar dwase kom al hoe meer

        in die skande. 
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Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

82

LEES:
SOAP:
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Spreuke 1:10-19
Spreuke 1:19

Maandag



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

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

83

- 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.

84

LEES:
SOAP:
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Spreuke 20:1, Spreuke 23:19-21
Spreuke 23:20

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.

86

LEES:
SOAP:
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Spreuke 6:27-35
Spreuke 6:32

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.

88

LEES:
SOAP:
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Spreuke 4:20-27
Spreuke 4:23

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:
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Spreuke 3:27-35
Spreuke 3:27

Vrydag



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

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

91

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Wat moet ons ons kinders leer van onregverdige wins? Noem voorbeelde in ons kultuur wat hierdie 
Bybelse resultaat illustreer? 

2. As ons nie ons begeertes in toom hou nie, sal ons altyd meer en meer wil hê. Hoe moet ons as 
Christene handel met die versoekings van oormaat?  

3. As jy getroud is, neem ‘n paar minute en bid vir jou huwelik en vir beskerming teen egbreuk. As jy 
nie getroud is nie, bid vir jou toekomstige huwelik, of vir die huwelik van ‘n vriend of familielid. 

4. Dít waaraan ons dink of waarna ons kyk neig om ons te beïnvloed. Op watter maniere bewaak jy 
jou oë en jou gedagtes? Hoe fokus jy op Jesus?

5. Gaan en seën vandag iemand. Seën hulle met jou woorde, jou tyd of jou hulpbronne. Vra God om 
jou oë oop te maak vir ‘n behoefte om jou en doen dan iets aan daardie behoefte.

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



Ek, Wysheid, is kosbaarder as edelstene;  
wat jy ook al as baie werd beskou,  

teen my weeg dit nie op nie.
SPREUKE 8:11
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Teksverse vir Week 6
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MAANDAG 
SPREUKE 2:7-15

7 Hy laat eerlike mense sukses behaal

  en Hy beskerm dié

      wat onberispelik lewe.
8 Hy sien toe dat reg geskied, 

  Hy hou wag oor die pad

      van sy troue dienaars. 
9 As jy aanneem wat ek jou sê,

      sal jy insig kry

  in wat regverdig en reg en billik is

  en sal jy op die goeie pad bly. 
10 Die wysheid sal sy plek

        in jou lewe inneem,

     kennis sal vir jou

         iets aangenaams word, 
11 oordeelkundigheid sal oor jou wag hou

    en verstandigheid sal jou bewaak.
12 Dit sal jou weghou

        van die verkeerde pad af

    en van mense af wat verkeerde dinge 

        verkondig,
13 van dié af wat die regte paaie 

        verlaat

     om op donker paaie te loop.
14 Hulle verheug hulle daarin

        om te doen wat sleg is

    en juig die wandade

        van die slegte mense toe;

15 hulle paaie is krom

    en hulle koers is verkeerd.

DINSDAG  
SPREUKE 3:1-4

1 My seun, wat ek jou leer

      moet jy nie vergeet nie,

  hou vas aan wat ek jou voorskryf,
2 want dit sal vir jou ‘n lang lewe

      verseker,

  dit sal maak dat jy ‘n vol lewe het.
3 Moenie dat liefde en trou

      by jou ontbreek nie;

  leef daarmee saam,

  maak dit ‘n deel van jou lewe.
4 So sal jy guns verwerf en byval vind

  by God en mens. 

WOENSDAG 
SPREUKE 31:27-31

27 Sy hou goeie toesig

        oor haar huishouding;

    lui is sy nie. 
28 Haar kinders prys haar,

    haar man bewonder haar:
29 “Daar is baie knap vrouens,

    maar jy oortref hulle almal!”
30 Uiterlike skoonheid hou nie,

    ‘n mooi voorkoms is nie alles nie;

DIE VRUG VAN WYSHEID
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    as sy die Here dien,

    dán verdien ‘n vrou om geprys 

       te word. 
31 Gee haar wat haar toekom

        vir alles wat sy doen;

    laat haar werk haar roem wees

        in die stadspoorte. 

DONDERDAG 
SPREUKE 8:10-21

10 Aanvaar wat ek julle leer,

        dit is meer werd as silwer;

    kennis is meer werd as die fynste goud.
11 Ek, Wysheid, is kosbaarder 

        as edelstene;

    wat jy ook al as baie werd beskou,

    teen my weeg dit nie op nie. 
12 “Ek, Wysheid, het die verstand,

     ek het die kennis en die skranderheid.
13 Om die Here te dien, is om te haat 

        wat verkeerd is.

     Daarom haat ek hoogmoed

         en hovaardigheid,

     ‘n verkeerde lewe en slinkse woorde. 
14 Wie my het, het raad

        en behaal sukses,

     ek verleen insig, ek is die een

         wat die mag gee. 
15 Met my hulp regeer konings goed 

    en laat maghebbers reg geskied;

16 met my hulp heers die mense

        wat mag het,

    die leiers, elkeen wat reg regeer. 
17 Ek het dié lief wat my liefhet;

    dié wat my soek, vind my.
18 Wie my het, het rykdom en eer,

    het duursame en blywende besittings.
19 Wat ek vir jou lewer,

    is beter as goud, selfs fyn goud;

    wat ek inbring,

    is meer werd as die suiwerste silwer.
20 Waar ek gaan, is daar geregtigheid,

    my pad is dié van die reg.
21 Ek maak dié wat my liefhet, ryk, 

    ek maak hulle skure vol. 

VRYDAG 
SPREUKE 24:3-6

3 Daar is verstand nodig

      om ‘n huis te bou,

  insig om sy fondamente te lê,
4 kennis om sy kamers te vul

  met allerhande kosbare

      en mooi goed. 
5 Dit is die wyse man wat sterk is,

  die een wat kennis het,

      wat werklik mag het.
6 Jy maak oorlog ná beraadslaging,

  en die oorwinning kom

      deur baie raadgewers. 



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

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

98

LEES:
SOAP:
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Spreuke 2:7-15
Spreuke 2:7

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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Spreuke 3:1-4
Spreuke 3:4

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.

102

LEES:
SOAP:
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Spreuke 31:27-31
Spreuke 31:30

Woensdag



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

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

103

- 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.

104

LEES:
SOAP:
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Spreuke 8:10-21
Spreuke 8:11

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.

106

LEES:
SOAP:
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Spreuke 24:3-6
Spreuke 24:3-4

Vrydag



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

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

107

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Neem ‘n paar oomblikke en vra God vir die wysheid wat jy nou in jou lewe nodig het. Ons weet uit 
Jakobus 1:5 dat God wysheid sonder voorbehoud gee. 

2. Wat is maniere wat jy probeer om wysheid in jou lewe te bekom?

3. Skoonheid en bekoring hou nie vir altyd nie. Waarin moet ons ons lewens belê? Wat word beter met 
ouderdom?

4. Hoe help dit ons om te groei in wysheid wanneer ons die Here dien?

5. Van wie in jou lewe soek jy wysheid? 

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!


