
Jy is altyd
welkom





Soos ’n vader vir sy kinders,

soos ’n heerser vir sy ryk,

soos ’n herder vir sy skape,

soos ’n wagter wat bly kyk –

só, Heer, is U vir my.

VONKK 46



Soos ’n lig wat skyn in donker,

soos die sonskyn in die dag,

soos ’n ligglans vir my voete,

soos ’n kompas in die nag –

só, Heer, is U vir my.



Soos ’n omgeehand van liefde,

soos ’n vader wat verstaan,

soos ’n moederhart vol deernis,

soos ’n vriend wat by jou staan –

só, Heer, is U vir my.



Meer as al die goud op aarde, 

meer as al die roem vandag,

meer as kennis en besittings

meer as rykdom en as mag –

só, Heer, is U vir my.







Maak die pad vir
die Here gereed!

Maak die pad vir die Here gereed - dit vra
meer as voornemens, maar ‘n hartsverandering



Voorberei
vir ons reis



Lukas 4:1-13



Herder, Heer, na wie ek soek

ek wil luister as U roep.

Want ek swig ek val en gly

as u stem verdof in my.

Voor U, Heer, kom word ek stil

buig my hart en buig my wil.

Flam 182



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Wys U my hoe ek moet leef,

leer U my om U te ken.

Ek alleen verbrou en dwaal,

U alleen kan my kom haal.

Op die weg kan U my hou

al is dit styl, al is dit nou.



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Luk. 1-2 - Geboorte verhale van Johannes en Jesus

Luk. 3-4:13 – Johannes en Jesus se rol - aangedui

18 jaar



Luk. 3: 1-20 – Johannes se werk as voorbereider

Luk. 3:21-22 – Jesus word bevestig in sy werk - doop

Luk. 3:23-38 – Geslagsregister – afstamming & geskiktheid

Luk. 4:1-13 – Jesus word deur die duiwel getoets

Voorbereiding vir Jesus se bediening



1-2 – Inleiding – agtergrond

3      – Versoeking 1
4  - Jesus se reaksie

5-7   – Versoeking 2
8 - Jesus se reaskie

9-11 – Versoeking 3
12 - Jesus se reaksie

13 - Slot



Lukas 4:1-13



4 Jesus het vol van die Heilige Gees van die
Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is Hy na
die woestyn toe gelei, 2waar Hy veertig dae lank
deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het Hy
niks geëet nie, sodat Hy aan die einde daarvan
honger was.



3Die duiwel sê toe vir Hom: “As U die Seun van
God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.”
4Maar Jesus antwoord hom: “Daar is geskrywe: ’n
Mens leef nie net van brood nie.”



5Daarna bring die duiwel Hom op ’n hoogte en wys
Hom in ’n oogwink al die koninkryke van die wêreld.
6Toe sê die duiwel vir Hom: “Aan U sal ek al hierdie
mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en
ek gee dit aan wie ek wil. 7Dit sal alles aan U behoort
as U maar net voor my buig en my aanbid.”
8Daarop antwoord Jesus: “Daar staan geskrywe:
Die Here jou God moet jy aanbid
en Hom alleen dien.”



9Hierna neem die duiwel Hom na Jerusalem toe en laat Hom 
op die hoogste punt van die tempel staan, en sê: 10“As U die 
Seun van God is, spring hier af! Daar staan mos geskrywe:
Hy sal sy engele opdrag gee
om jou te beskerm,
11en ook:
Op hulle hande sal hulle jou dra
sodat jy nie jou voet teen ’n klip sal
stamp nie.” 
12Maar Jesus antwoord hom: “Daar is gesê: Jy mag die Here 
jou God nie op die proef stel nie.” 



13Nadat die duiwel met al die versoekings klaar
was, het hy Jesus ’n tyd lank met rus gelaat.





Versoekings –
kan daar iets

goeds in wees?



Die versoeking
in die woestyn

Waarheen gaan Jesus 
om sy bediening te begin?



Hoekom
woestyn toe?

Heilige Gees

Hoe gaan ek
volgelinge kry?



Die versoeking
in die woestyn

Versoeking 1:
Brood uit klippe

Wonderwerke &
selfsorg

“… nie van brood alleen”



Die versoeking
in die woestyn

Versoeking 1:
Brood uit klippe

Nie gekom om te
beïndruk, maar  

om nuwe mense te maak



Versoekings –
oefen geloof,

vertroue &
nederigheid

God net volg vir sy wonderwerke
- nederigheid

Brood = materiële
- afhanklikheid

Dissipline
- lojaliteit



Die versoeking
in die woestyn

Versoeking 2:
Heerskappy oor

koninkryke

Kortpad - status
Aanbid God alleen



Die versoeking
in die woestyn

Versoeking 2:
Heerskappy oor

koninkryke
Nie gekom

om te heers
nie, maar te dien



Versoekings –
oefen

diensbaarheid,
integriteit &

afhanklikheid

Versoeking van status
- diensbaarheid

Eie posisie vs
God se plan

Status vs
- afhanklikheid



Die versoeking
in die woestyn

Versoeking 3:
Beloftes op te

eis sonder verhouding

Magsvertoon

Moenie Here beproef



Die versoeking
in die woestyn

Nie gekom om mense te
beïndruk nie, maar hulle te
help met innige verhouding

Versoeking 3:
Beloftes op te

eis sonder verhouding



Versoekings –
oefen

gehoorsaamheid,
onderskeiding

Beloftes misbruik
- gehoorsaamheid

Tekste misbruik
- onderskeiding



Versoekings –
kan daar iets

goeds in wees?



Versoekings –
oefen geloofspiere

& onderskeiding





Deur selfsug en ons gierigheid

word u skepping van sy prag gestroop.

Kom vernuwe tog ons wêreld, Heer,

en laat kom u koninkryk.



Ontferm U in genade, Heer,

en vergeef ons ongehoorsaamheid.

Hou u hand oor ons en seën ons;

laat u liefde ons regeer.



Kom lei ons tog in waarheid voort;

laat u Woord ons lewenskoers bepaal.

Bring bekering in ons harte, Heer,

dat u lig deur ons mag skyn.



Versoekings –
oefen geloofspiere

& onderskeiding



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.


