
Jy is altyd
welkom



Ek roem u Naam,

ek wil graag sing.

Ek wil U eer,

U hulde bring

want daar is trou en liefde 

by U, Heer.

FLAM 112



Ek wil voor u almag buig,

met my hele hart getuig

van u groot ontferming,

genade vir ’n sterfling.

Ja, daar is geen einde 

aan u liefde nie.



My diepste nood

bring ek voor U.

Ek bid tot U,

ek vra U, Heer,

sien my tog raak, 

genees my grootste seer.



Ek wil voor u almag buig,

met my hele hart getuig

van u groot ontferming,

genade vir ’n sterfling.

Ja, daar is geen einde 

aan u liefde nie.



Handelinge 20:17-37



1:1-14 - Inleiding en Hemelvaart

1:15-8:3 – Eerste hoofdeel: Jerusalem

11:19-15:35 – Tweede hoofdeel: Samaria

15: 36-21:26 – Derde hoofdeel: Antiochië en verder

15:36-21:26 – Vierde hoofdeel: Klein-Asië & Griekeland

21:27-28:31 – Vyfde hoofdeel: Jerusalem na Rome





Steniging van 
Stephanus

Petrus se droom
van doek

Apostel
vergader

Rome

Sendingreise



In ons teks sit God sy
veranderingswerk in die 

wêreld voort

Sendingreise – ‘n oproep
om doelgerig daaraan deel te neem



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.



Gee my lig, ontskemer my

as ek wil swig, kom anker my.

Want ek is broos, onvas, onwys,

sal U vir my die pad kom wys.

Waar U spore my heen lei

wil ek wandel wil ek bly.



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.





Handelinge 20:17-37





20:17 - Reisbeskrywing & Aanleiding vir gesprek

20:18-24 - Opsomming van Paulus se bedieningstyl

20:25-32 - Paulus gee die leisels oor & seën

20:33-35 - Paulus wys op sy voorbeeld van diens

20:36-38 - Afskeid



Inleiding & opsomming van Paulus se bedieningstyl

17. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om
die ouderlinge van die gemeente te laat roep. 18. Toe hulle by hom
kom, sê hy vir hulle: “Julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste
dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het;
19. hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het te midde van
droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die
Jode moes verduur. 20. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir
julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek
en julle in julle huise onderrig het. 21. Ek het sowel die Jode as die
Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here
Jesus te glo.



22. “En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees.
Wat dáár met my sal gebeur, weet ek nie. 23. Ek weet dat die Heilige
Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op
my wag. 24. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van
geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die
dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit
is om die evangelie van God se genade te verkondig.

25. “Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God
verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. 26.
Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van
julle verlore gaan nie, 27. want ek het nie nagelaat om die heilsplan
van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie.



20:17 - Reisbeskrywing & Aanleiding vir gesprek

20:18-24 - Opsomming van Paulus se bediening

20:25-32 - Paulus gee die leisels oor & seën

20:33-35 - Paulus wys op sy voorbeeld van diens

20:36-38 - Afskeid



28. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder
julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle
die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die
bloed van sy eie Seun. 29. Ek weet dat daar ná my vertrek wrede
wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie.
30. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met
leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. 31. Wees
waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle drie jaar lank onderrig
het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. 32. Maar nou
vertrou ek julle aan God toe en aan die woord (boodskap) van sy
genade. Die woord is magtig (instaat) om julle op te bou en julle in
die seëninge te laat deel wat Hy aan al die gelowiges as erfdeel
belowe het.



Paulus se voorbeeld & afskeid

33. “Ek het niemand se geld of klere begeer nie. 34. Julle weet self
dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het
deur met hierdie twee hande van my te werk. 35. Deur my voorbeeld
het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons
die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het
self gesê: Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang.”

36. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel
en gebid. 37. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. 38.
Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer
sou sien nie.



Van die mees spesiale
oomblikke in die lewe



Van die mees spesiale
oomblikke in die lewe
In ons teks neem Paulus afskeid en dra …



Paulus se 
bedieningstyl

(20:18-24)

Waar begin Paulus
sy afskeidsgesprek?



Paulus se 
bedieningtyl

Spog Paulus?

Nee, Lukas wil
iets hiermee sê:

Paulus sien homself
in Christus se diens



Paulus se 
bedieningtyl

• Bewustheid v roeping;
• “om ev. van genade

te verkondig”;
• Koninkryk wat 

deurbreek & vrede

Wat dryf Paulus?



Sien jy jouself, 
met die rolle
wat jy vervul,

as iemand wat in 
Christusse diens staan?



Paulus gee die 
stokkie oor

(20:25-31)

Paulus besef
hy neem afskeid,

daarom die 
dringendheid



Paulus gee die 
stokkie oor

(20:25-31)

Drie opdragte
en ‘n metafoor:

• Pas op
• Versorg
• Wees waaksaam



Sien jy die mense
by jou as mense
wat aan jou sorg

toevertrou is

Ontvang daardie
mense uit God 

se hand



Dikwels word mens
oorweldig ... 



Paulus se 
seëngebed



Paulus se 
seëngebed

“Ek vertrou julle
aan God toe en 

aan die boodskap
van sy genade”



Paulus se 
seëngebed

Nie om jou koppie
onder kraan vol te

maak nie, maar
onder ‘n waterval



Paulus se 
seëngebed

Ek en jy moet
nie dink die Here

sal krag gee,
ek moet net 
aangaan nie!



Paulus se 
seëngebed

My effektiwiteit hang 
nie van my gawes af nie, 

maar van my afhanklikheid
en Gees-krag in my



Paulus se 
seëngebed

Sit jouself vandag
onder God se

versorgende hand



TOEVERTROU
AAN DIE TROUE
HAND VAN GOD



Ander is aan my toevertrou,
maar ek is toevertrou aan die 

troue hand van God!  



TOEVERTROU
AAN DIE TROUE
HAND VAN GOD





God bly met jou, 

waar jy ook mag gaan.

Mag sy Gees jou lei en heilig

en jou altyddeur beveilig.

God bly met jou, waar jy ook mag gaan.



L 269:3

God bly met jou, waar jy ook mag gaan.

As ons struikel, trek die Vader

deur sy liefde ons weer nader -

God bly met jou, waar jy ook mag gaan.



L 269:4

God bly met jou, waar jy ook mag gaan.

In gevare, angs en lyding

bied sy almag ons bevryding -

God bly met jou, waar jy ook mag gaan.



TOEVERTROU
AAN DIE TROUE
HAND VAN GOD


