
Jy is altyd
welkom





Strome van seën uit die hemel

gee God aan ons deur sy Gees.

Hy skenk die wedergeboorte,

maak van ons lewe ’n fees!



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Strome van seën uit die hemel

kom van die Heilige Gees.

Hy wek geloof en bekering

dat ons sy kinders kan wees.



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Strome van seën uit die hemel

kom van die Heilige Gees.

Hy kom vernuwe ons denke

om meer gehoorsaam te wees.



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Matteus 3:1-12



1-4 – Verhalend: Begin van Jesus se optrede

5-7 – Redevoering 1: Bergrede – ingaan in koninkryk

8-9 – Verhalend: Jesus se gesag – 10 wonderwerke

10  - Redevoering 2: Opdrag & uitsending van disspels

11-12 – Verhalend: Jode verwerp Jesus

13 – Redevoering 3: Gelykenisse oor die koninkryk

14-17 – Verhalend: Christus deur dissipels erken

19-22 – Verhalend: Jesus se gesag en uitnodiging

18  - Redevoering 4: Betekenis van dissipelskap

23-25 – Redevoering 5: Die koms van die koninkryk

26-28 – Verhalend: Afsluiting van Jesus se optrede





1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea
begin preek 2. en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk
(koningskap) van die hemel het naby gekom (is op hande).“ 3. Hy is
die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het:

"Iemand roep in die woestyn:

Maak die pad vir die Here gereed, maak

die paaie vir Hom reguit."

4. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n
leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning
gelewe. 5. In dié dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele
omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. 6. Hulle het
(terwyl hulle…) hulle sondes bely en hulle deur hom in die
Jordaanrivier laat doop.



7. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom
om deur hom gedoop te word (na waar hy gedoop het), sê hy vir
hulle: "Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende
toorn kan ontvlug? 8. Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer
is. 9. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: 'Ons
het Abraham as voorvader' nie. Dit sê ek vir julle: God kan uit
hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. 10. Die byl lê klaar teen
die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie,
word uitgekap en in die vuur gegooi. 11. Ek doop julle wel met
water omdat (met die oog op…) julle julle bekeer het, maar Hy wat
ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene
uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.
12. Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur
skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal
Hy met 'n onblusbare vuur verbrand."



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.







Berei die pad na
God se nuwe
wêreld voor



Wie was hierdie
Johannes die 
doper



Daar is ‘n 
dringendheid in 
sy oproep



Bekering is die 
kern van sy
oproep



Bekering is … (2)

… aanvaarding van 
Jesus se koningskap
in my lewe

“want…”

Klim af van
eie troontjie

Ook kern van 
Jesus se preek



Bekering is … (7-10)

…openheid vir God 
teenoor verharding

Teenoorgestelde
van fariseërs
en 
sadduseërs

Ernstige
waarskuwing



Bekering is … (3,6)

…nuwe denke oor
God en oor die 
wêreld

Wegdraai van
ou manier

Op Hom
ingestel

Gee Hom
kans om jou te lei – dink nuut oor…



Bekering is … (8,10)

… veranderde
gedrag

Dra vrugte – nie
uit vrees …

Innerlike &
uiterlike kant

Houding en optrede – nie dis hoe ek is nie



Bekering is … (5,6)

…‘n nuwe begin en
voortgaande
beweging

Nuwe beginne

Daaglikse aanpassing



Bekering is … (11)

…bekragtiging
met die Heilige
Gees

Doop met water
vs doop met 
Gees & vuur

Laat jy toe dat die Gees jou aanspreek



God wil ons vanoggend
opnuut oproep: 

“Ek wil julle nooi om te
trek na my nuwe wêreld

– Koninkryk!”



Berei die pad na
God se nuwe
wêreld voor



Here, Redder, 

groot en magtig, 

U oorskou ons lewenspad.

In u liefde en genade

het U ook ons hand kom vat.



L 280:1 (vervolg)

Heer, u leiding bring bevryding

U het ook my hand kom vat.

U het ook my hand kom vat.



L 280:2 

U, my Redder, groot en magtig, 

U het my ook raakgesien.

Ek is feilbaar, swak, onseker,

tog wil ek U dankbaar dien.

God, my Here – u is Here!

Vas kan ek op U vertrou,

vas kan ek op U vertrou.



L 280:3

Lei my, Heer, na dié bestemming

in u Woord my opgedra.

Laat my leef en werk met vreugde

want dit sal volharding vra.

Heer, u lyding bring bevryding:

Al ons skuld het U gedra,

al ons skuld het U gedra.



Berei die pad na
God se nuwe
wêreld voor



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.



Berei die pad na
God se nuwe
wêreld voor


