
Jy is altyd 
welkom





Eer aan die Vader,

wat alles gemaak het;

eer aan die Seun,

ons Verlosser en Vriend;

eer aan die Gees

wat ons lei in die waarheid -

aan God Drie-enig ons lof en ons lied.

Eer aan die Vader,

wat alles gemaak het;

eer aan die Seun,

ons Verlosser en Vriend;

eer aan die Gees

wat ons lei in die waarheid -

aan God Drie-enig ons lof en ons lied.



Refrein:

Ere aan God!  

Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue

om u gehoorsame kinders te wees.

Refrein:

Ere aan God!  

Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue

om u gehoorsame kinders te wees.



L 207:3

Wek in ons liefde,

o Heer, vir u waarheid:

Waarheid gee insig,

versterk en maak vry.

U is die Waarheid,

die Weg en die Lewe:

U woon in ons en laat ons in U bly.
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Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue
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Refrein:

Ere aan God!  

Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue

om u gehoorsame kinders te wees.





Matteus 4:12-22



Here, heilige Here

U weë is hoër as myne.

Here, heilige Here

laat u weë ook myne wees.
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Here, heilige Here

U weë is hoër as myne.

Here, heilige Here

laat u weë ook myne wees.



U weë is hoër as die berge,

u liefde is dieper as die see,

u genade vloei soos fonteine.

Ek wil saam met U loop in u weë.



Here, heilige Here

U weë is hoër as myne.

Here, heilige Here

laat u weë ook myne wees.



Matteus 4:12-22



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



Proloog
Matteus 1-4

1:1-17 – Geslagregister - Jesus se afkoms

1:18-2:23 - Jesus se geboorte en kinderjare

3:1-17 – Johannes die doper en Jesus se doop

4:1-11 – Jesus se versoekings in die woestyn

4: 12-25 – Jesus se eerste optrede



12. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat 
opsluit het, het Hy na Galilea toe gegaan. 13. Hy het nie in 
Nasaret gaan bly nie, maar Hom gaan vestig in Kapernaum by 
die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. 14. So moes 
vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is:

15. “Jy, gebied van Sebulon en gebied

van Naftali, aan die seekant

en oorkant die Jordaan,

Galilea waar die heidene woon!



16. Die volk wat in duisternis woon,

het 'n groot lig gesien;

hulle wat in die skemerland

van die dood lewe,

vir hulle het die lig opgegaan.”

17. Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, 
want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”



18. Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee 
broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer
Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, 
want hulle was vissers van beroep. 19. Hy sê toe vir hulle: “Kom 
hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”

20. Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.

21. Toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: 
Jakobus 'n seun van Sebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 
'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus 
het hulle geroep, 22. en hulle het dadelik die skuit en hulle pa 
verlaat en vir Jesus gevolg. 23. Hy het toe in die hele Galilea 
rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie 
van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder 
die volk gesond gemaak.



Mense leer anders lewe
in ‘n wêreld waar hulle

onderdruk word

Mense leer anders lewe
in ‘n wêreld waar hulle

onderdruk word



Begin van Jesus se bediening



Waar begin 
Jesus sy
bediening?

Waar begin 
Jesus sy
bediening?

“Ver van God af.”

Daar waar op mense
neergesien word



Waar begin 
Jesus sy
bediening?

Waar begin 
Jesus sy
bediening?

…by mense wat  
geen politieke regte

of voorregte geniet het nie!



In sekere sin kan ons glad nie
identifiseer nie, maar in ‘n 
ander sin wel.



Wat is die kern 
van Jesus se 
boodskap?

Wat is die kern 
van Jesus se 
boodskap?

“Bekeer julle…”

“… want die koninkryk…”



Wat is die kern 
van Jesus se 
boodskap?

Wat is die kern 
van Jesus se 
boodskap?

‘n Alternatiewe
manier van lewe



Is en leef ons anders?



Hoe gaan
Jesus te
werk?

Jesus roep twee
stelle broers



Hoe gaan
Jesus te
werk?

Iets vreemds –
hulle volg net



Hoe gaan
Jesus te
werk?

Heroriëntasie



4:23 – Opsomming van Jesus se bediening

7:35 – Opsomming van Jesus se bediening

5-7 – Prediking of lering van bergpreek
(woorde van Jesus)

8-9 – Weldade en genesings van Jesus
(dade van Jesus)

Jesus gee gestalte aan die koninkryk



Volg jy vir Jesus?



Mense leer anders lewe
in ‘n wêreld waar hulle

onderdruk word

Mense leer anders lewe
in ‘n wêreld waar hulle

onderdruk word



Om te glo is om te volg
Om Hom te volg op die pad wat Hy loop





I Surrender

With every thought and every word

With every breathe and all that I am

I want to love you as long as I live

For you are my God…

I surrender, I surrender all.



With every step and every hand

With every thing that’s in my heart

I want to serve you as long as I live

For you are my King…

I surrender, I surrender all.



All my life and all my needs

All my ways and all of my deeds

I want to follow you every day

For you are my Lord…

I surrender, I surrender all

I surrender, I surrender all



Om te glo is om te volg
Om Hom te volg op die pad wat Hy loop



Here, heilige Here

U weë is hoër as myne.

Here, heilige Here

laat u weë ook myne wees.
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Om te glo is om te volg
Om Hom te volg op die pad wat Hy loop


