
Jy is altyd
welkom



Vol van vreugde wil ons jubel

en oor God se goedheid sing.

God se liefde vir die mensdom

het sy Seun na ons gebring.



Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God,

met jou hele lewe!

Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God.

Loof die Hemelkoning.



Jesus Christus, die Verlosser,

kom in ons gebrokenheid.

Hy bevry ons uit genade

van ons skuld en sondigheid.



Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God,

met jou hele lewe!

Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God.

Loof die Hemelkoning.



Jesus is ons Lig en Lewe –

wat ’n vaste sekerheid!

By Hom is daar ware vrede, 

lewe tot in ewigheid!



Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God,

met jou hele lewe!

Kom, loof die Heer, loof die Heer, 

loof die Here God.

Loof die Hemelkoning.





Silwer en goud het ek nie

Silwer en goud het ek nie,
maar dit wat ek het gee ek jou.
In die Naam van Jesus Christus
van Nasaret staan op en loop



Refrein:

Lopende springende prys die Heer;
Lopende springende prys die Heer;

In die Naam van Jesus Christus
van Nasaret – ek kan weer loop!



Handelinge 3:1-10



Soos ’n wildsbok wat smag na water

smag my siel na U, o Heer.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.



U alleen is my bron van krag;

in u teenwoordigheid wil ek wag.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.



Ek soek U meer as goud en silwer,

want net U versadig my.

Net by U vind ek ware vreugde

deur die Gees wat in my bly.



U alleen is my bron van krag;

in u teenwoordigheid wil ek wag.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.





Handelinge 3:1-10



Hand. 1:15-8:3 – Eerste hoofdeel

1:1-14 - Proloog & hemelvaart

Struktuur van eerste deel van Handelinge

• Vestiging van die kerk in Jerusalem

• Mattias in plaas van Judas gekies

• Pinkster en sy gevolge

• Stefanus se dood en begin van die vervolging



Handelinge 2:42-47

Optrede 2:46-47 Tempelterrein
besoek

Gemeenskaplike
maaltye

Prys God Groei

Resultaat 2:43-45 Na buite:
Ontsag vir God deur wonders en

tekens

Na binne:
Gemeenskaplikheid

Fondament 2:42 Leer van die 
apostels

Verbondenheid
met mekaar

Breek van die 
brood

Gebede



1. Petrus en Johannes was een middag op pad
tempel toe. Dit was drie-uur, die gebedstyd. 2.
Net tóé word daar ’n man aangedra wat van sy
geboorte af lam was. Mense het hom daagliks
laat sit by die tempelpoort wat as Mooipoort
bekend staan, om by die tempelgangers te bedel.
3. Petrus en Johannes wou net in die tempel
ingaan, toe hy hulle sien en ’n bydrae by hulle
vra.



4. Petrus kyk hom toe saam met Johannes stip aan,
en sê: “Kyk na ons!” 5. Die verlamde man kyk toe na
hulle in die verwagting dat hy ’n bydrae gaan kry. 6.
Maar Petrus sê: “Geld het ek nie. Maar wat ek het,
dít gee ek vir jou: Op gesag van Jesus Christus van
Nasaret, staan op en loop!”
7. Petrus vat die man toe aan sy regterhand en help
hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels
gesond en sterk geword. 8. Hy het opgespring, op sy
voete gestaan, en begin rondstap. Daarna, terwyl hy
rondstap, huppel en God prys, is hy saam met hulle
die tempel in.



9. Die hele volk het gesien hoe hy loop en gehoor
hoe hy God prys.

10. Toe hulle hom eien en besef dat dit hý is wat
voor die tempel by Mooipoort gesit en bedel het,
was hulle heeltemal verstom (vol verwondering
en verbasing). 11. Hulle het van verwondering by
die Pilaargang van Salomo saamgedrom terwyl
die man gesorg het dat hy bý Petrus en Johannes
bly.



Om ander weer
te kan sien
loop

“healing business” 



‘n Doodgewone dag
by die tempel (1-2)



Gelowiges wat 
godsdiens 
beoefen



Die verlamde
man neem sy
plek in (die 
samelewing) in



Die sisteem van 
die tempel gaan
ongetstoord
voort



Mens kan so 
gewoond raak…
•… aan godsdiens
•… aan “lammes”
•… gebroke sisteme



Skielik maak God 
die kerk se oë oop (3-5) 



Vier verskillende
woorde “om te
sien”



Die Heilige Gees
laat die kerk met
God se oë van 
deernis kyk en ons
harte laat raak



Wie só sien, 
kom in 
beweging



"For many years I wanted to save the world. I told
people God loved them. But I was disappointed. The
world did not change. Then one day I decided to stop
telling people this, and just love them myself. This
made all the difference. I learned that the world
doesn't want to be saved, it wants to be loved. That's
how you save it."

- Jim Palmer



Die verlamde
kyk wel met
verwagting …



Laat jy toe dat
God jou met 
deernis laat
kyk?



Die genesende
teenwoordigheid
van God buite die tempel (6-7)



In die plek van ‘n 
geldjie –

die genesende
teenwoordigheid

van God

Klem op regterhand



Dit is belangrik
dat dit buite die

tempel gebeur!!!



Beleef mense iets van 
God se genesende
teenwoordigheid by jou



Van passiewe toeskouer
tot aktiewe instrument



Verwondering



Om ander weer
te kan sien
loop





In die hart van God die Vader

is daar ’n sagte plek

vir die wêreld en sy mense, 

uit elke huis en kerk.

En nadat Hy sy Seun gegee het 

om te sterwe aan die kruis

soek Hy mense wat sy liefde 

aan die wêreld sal gaan wys. 

Flam 165



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Dankie dat U my uitgesoek het;

dat U my ook wil gebruik

sodat U genade kan uitvloei

deur die Woord wat ek bely.

Laat die lewens van die mense

wat oral om ons bly

dan oorloop van u guns

en heerlikheid.



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Om ander weer
te kan sien
loop



Gaan dan heen...

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek gaan voor jou uit;

Ek maak die pad gelyk;

Ek is langs jou

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val

dan dra ek jou.



Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!



Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Om ander weer
te kan sien
loop


