
Jy is altyd
welkom



Die Here, Hy is jou beskermer.

Die Here, Hy sal jou bewaar.

Die Skepper van hemel en aarde

sal jou help en red in gevaar –

Hy sal jou bewaar.



Beangs kyk ek op 

na die berge rondom my. 

Ek wonder: Wie sal my kan help?



Die Here, Hy is jou beskermer.

Die Here, Hy sal jou bewaar.

Die Skepper van hemel en aarde

sal jou help en red in gevaar –

Hy sal jou bewaar.



Wanneer versoekings en beproewings 

op jou pad kom, sal die Here jou bewaar: 

Op gladde plekke sal jy nie gly nie, 

want Hy sal jou vashou. 

Die Here sal altyd oor jou waghou; 

Hy word nie moeg nie en Hy slaap nie.



Die Here, Hy is jou beskermer.

Die Here, Hy sal jou bewaar.

Die Skepper van hemel en aarde

sal jou help en red in gevaar –

Hy sal jou bewaar.



Geen krisis of siekte sal jou onderkry nie, 

want die Here bly in beheer:

Dramas en druktes van die dag 

sal jou nie onverhoeds vang nie,

bekommernisse en bedreigings 

van die nag sal jou nie oorweldig nie.



Die Here, Hy is jou beskermer.

Die Here, Hy sal jou bewaar.

Die Skepper van hemel en aarde

sal jou help en red in gevaar –

Hy sal jou bewaar.



Oral waar jy gaan, is die Here by jou, 

Hy sal jou beskerm:

as jy gaan werk of as jy by die huis is, 

as jy moet ry of as jy bly –

Hy sal jou help, Hy sal sorg. 

Hy beskerm jou oral: nou en vir altyd.



Die Here, Hy is jou beskermer.

Die Here, Hy sal jou bewaar.

Die Skepper van hemel en aarde

sal jou help en red in gevaar –

Hy sal jou bewaar.





Vader, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

U wat heel die skepping onderhou,

U gee son en reën, ons ontvang u seën.

Heel die skepping wentel om u trou.



L 454:2

Jesus, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Ons is u gemeente hier tesaam.

Hoor ons as ons sing,

U ons loflied bring.

Ons, u vrygekooptes, prys u Naam.



L 454:3

Trooster, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Heil'ge Gees, ons is met U gedoop.

U wat rig en lei,

staan ons altyd by.

U versterk ons gees, U gee ons hoop.







Matteus 4:1-11



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



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.



Matteus 4:1-11



4 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur
die duiwel versoek te word. 2Veertig dae en veertig nagte
het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword.

3Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: “As U die 
Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.”
4Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe:
’n Mens leef nie net van brood nie
maar van elke woord
wat uit die mond van God kom.” 



5Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en 
laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan 6en sê
vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan
mos geskrywe:
Hy sal sy engele oor jou opdrag gee 
en:
Op hulle hande sal hulle jou dra,
sodat jy nie jou voet teen ’n klip
sal stamp nie.” 
7Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die 
Here jou God nie op die proef stel nie.” 



8Toe neem die duiwel Hom na ’n baie hoë berg toe, wys
Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag 9en 
sê vir Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my 
aanbid.”
10Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar
staan geskrywe:
Die Here jou God moet jy aanbid en
Hom alleen dien.” 
11Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het 
engele gekom en Hom versorg.



Jennifer is tot parlementslid
verkies – sy wil die 
wêreld verander!

Tog hoor sy ander stemme
in haar gedagtes



Die  stemme in 
Jesus se kop… 

Klem op sy menslikheid

Doop - roepingsmoment

Versoekings = stemme wat roeping
wil verdraai



Jesus se versoekings
maak ons bewus
van stemme
in ons kop… 



1-2 – Inleiding – Die Gees lei Jesus 40 dae woestyn in

3      – Versoeking 1: 
4  - Jesus se reaksie

5-6   – Versoeking 2: 
7 - Jesus se reaskie

8-9 – Versoeking 3:
10 - Jesus se reaksie

11 – Slot – Afsluiting



In die tempel?
Nee, die woestyn…!

Waar begin Jesus 
sy bediening?

40 dae – sinspeling
op woestyntog

Versoeker - toetser



1-2 – Inleiding – agtergrond - Jesus 40 dae in woestyn

3      – Versoeking 1: Brood-versoeking
4  - Jesus se reaksie

5-6   – Versoeking 2: 
7 - Jesus se reaskie

8-9 – Versoeking 3: 
10 - Jesus se reaksie

11 – Slot – Afsluiting



Versoeking 1:
Brood uit klippe

Wonderwerke &
Selfsorg

“… nie van brood alleen”

Die versoeking
in die woestyn

As jy Seun 
van God is …?



Versoeking 1:
Brood uit klippe

Die versoeking
in die woestyn

Nie gekom om te
beïndruk, maar om 

nuwe mense te vorm
deur die woorde van God 



Soek ons nie maar net ook ‘n 
wonderwerker in Jesus nie?

AfhanklikheidLojaliteit



1-2 – Inleiding – agtergrond - Jesus 40 dae in woestyn

3      – Versoeking 1: Brood-versoeking
4  - Jesus se reaksie

5-6   – Versoeking 2: Sensasie-versoeking
7 - Jesus se reaskie

8-9 – Versoeking 3: 
10 - Jesus se reaksie

11 – Slot – Duiwel laat Hom met rus & engele sorg



Versoeking 2:
Beloftes op te

eis sonder verhouding

Sensasie &
Magsvertoon

Moenie Here beproef Die versoeking
in die woestyn

As jy Seun 
van God is …?



Versoeking 2:
Beloftes op te

eis sonder verhouding

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

Die versoeking
in die woestyn



Verwag ons nie ook maar dikwels
dat die Here sy beloftes moet nakom,

terwyl ons nie in ‘n verhouding met Hom

Lojaliteit Verhouding



1-2 – Inleiding – agtergrond - Jesus 40 dae in woestyn

3      – Versoeking 1: Brood-versoeking
4  - Jesus se reaksie

5-6   – Versoeking 2: Sensasie-versoeking
7 - Jesus se reaskie

8-9 – Versoeking 3: Politiekemag-versoeking
10 - Jesus se reaksie

11 – Slot – Duiwel laat Hom met rus & engele sorg



Versoeking 3:
Heerskappy oor

koninkryke

Kortpad – status,
mag

Aanbid God alleen
Die versoeking
in die woestyn



Versoeking 3:
Heerskappy oor

koninkryke

Die versoeking
in die woestyn

Nie gekom
om te heers

nie, maar te dien



Volg ons nie maar net vir God om
voorspoedig te wees, status te kry

en mag te beleef nie?

Lojaliteit Diensbaar



Toetsing van
lojaliteit

Oorwinning
oor versoekings

bevestig en berei
voor



1-2 – Inleiding – agtergrond - Jesus 40 dae in woestyn

3      – Versoeking 1: Brood-versoeking
4  - Jesus se reaksie

5-6   – Versoeking 2: Sensasie-versoeking
7 - Jesus se reaskie

8-9 – Versoeking 3: Politiekemag-versoeking
10 - Jesus se reaksie

11 – Slot – Duiwel laat Hom met rus & engele sorg



Jennifer is tot parlementslid
verkies – sy wil die 
wêreld verander!

Tog hoor sy ander stemme
in haar gedagtes



Versoekings – ‘n toets, 
‘n voorbereiding





Ons God is ’n wonder God

Hy heers uit die hemel hoog

met wysheid, liefde en met mag

ons God is ’n wonder God.

Flam 85



Hy het die hemel 

en aarde gemaak –

ons God is ’n wonder God.

Hy het vir jou spesiaal aangeraak –

ons God is ’n wonder God.



Hy’t vir die mens gesterf

aan ’n kruis –

ons God is ’n wonder God.

Sy Heilige Gees

sal die pad vir ons wys –

ons God is ’n wonder God.



Hy het die mag 

van die Bose oorwin –

ons God is ’n wonder God.

Hy gee die mens 

weer ’n nuwe begin –

ons God is ’n wonder God.



Jesus kom weer 

om sy kinders te kry –

ons God is ’n wonder God.

Om in die hemel 

by Hom te gaan bly –

ons God is ’n wonder God.



Versoekings – ‘n toets, 
‘n voorbereiding



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Versoekings – ‘n toets, 
‘n voorbereiding


