
Jy is altyd
welkom

Jy is altyd
welkom



Here, U is my lewe, 

ek ken U veilige bewaring elke dag.

Here, U is my vrede, 

as die storms om my woed 

met brute krag.

En as ek val, is U by my.

U het betaal en ek is vry!

Flam 34



Daarom sing ek, 

daarom gee ek U my stem.

Daarom juig ek saam met snaar 

en instrumente!

Daarom bring ek U my dank,

sing ek heeldag lank,

daarom sing ek,

hoor my lied vir U, o Heer!



Here, uit U hande

kom net wat mooi is 

en wat heilig is vir my.

Here, U genade

het my deur alles heen 

tot hierdie dag gelei.

En as ek val, is U by my.

U het betaal en ek is vry!



Daarom sing ek, 

daarom gee ek U my stem.

Daarom juig ek saam met snaar 

en instrumente!

Daarom bring ek U my dank,

sing ek heeldag lank,

daarom sing ek,

hoor my lied vir U, o Heer!



Daarom sing ek, 

daarom gee ek U my stem.

Daarom juig ek saam met 

snaar en instrumente!

Daarom bring ek U my dank,

sing ek heeldag lank,

daarom sing ek,



hoor my lied vir U, o Heer!

Daarom sing ek,

hoor my lied vir U, o Heer!



Matteus 10 

en 

Lukas 10

Matteus 10 

en 

Lukas 10



Here, Redder, 

groot en magtig, 

U oorskou ons lewenspad.

In u liefde en genade 

het U ook ons hand kom vat.

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 280:1 (vervolg)

Heer, u leiding bring bevryding  

U het ook my hand kom vat.

U het ook my hand kom vat.



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.

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.



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





Matteus 10 

en 

Lukas 10

Matteus 10 

en 

Lukas 10



1. Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag

gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en

kwaal gesond te maak. ...

5. Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en die volgende

opdragte aan hulle gegee: ... (6. Moenie ... Na die heidene of

Samaritane toe gaan nie, maar na die verlore skape van

Israel).

7. Gaan verkondig: ‘Die koninkryk van die hemel het naby

gekom.’ 8. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig

melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet

ontvang, gee dit ook verniet. ...



1. Daarna het die Here twee en sewentig ander

aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na

elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te

gaan. 2. Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die

arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort,

om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3. Gaan nou! Maar

onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.

4. Moenie ‘n beurs of ‘n reissak of skoene saamdra nie, en

moenie langs die pad met groetery verkwis nie. 5. As julle in

'n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir

hierdie huis.’ 6. As daar iemand woon vir wie die vrede

bestem is, sal die vrede op hom bly; so nie, sal dit na julle

toe terugkom.



8. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan

wat hulle vir julle voorsit. 9. Maak die siekes daar

gesond en sê vir die mense: ‘Vir julle is die koninkryk

van God baie naby!’ ...

16. “Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp,

verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My

gestuur het.”



Het dit al ooit met jou gebeur dat jy

vergeet het wat jy moet doen of koop?

Het dit al ooit met jou gebeur dat jy

vergeet het wat jy moet doen of koop?

Het die kerk en gelowiges nie ook vergeet

waarmee ons besig moet wees nie?

Het die kerk en gelowiges nie ook vergeet

waarmee ons besig moet wees nie?



Ons het afgelope tyd gehoor
dat Jesus die koninkryk van

die hemel aarde toe gebring
het.

Langs die pad sien Jesus die 
honger na hierdie koninkryk



In ons tekste is 
Jesus besig om 
sy dissipels vir
die eeste keer
uit te stuur op 
‘n toetslopie?



Leef met ‘n bewustheid
dat jy God se gestuurde is

Ingetrek in God se missie
Ons bestaan is iets wat deel is van die lewe en werk van God



Hoe sal jou woorde anders
klink as jy met hierdie

bewustheid lewe?

Hoe sal jou lewe anders lyk as jy
met hierdie bewustheid lewe?



Waarheen
stuur Jesus 
sy dissipels?

Nie na die 
heidene of 

Samaritane –
wel na verlore

skape



Hoor jy dat die
Here jou juis
stuur na jou
huis, jou straat, 
jou werk en jou
vriendekring



Na waarheen
hy van plan was

om te gaan

Waarheen
stuur Jesus 
sy dissipels?



Hoe sal my 
woorde en 
optrede anders
lyk as ek weet ek 
berei die pad vir
Jesus voor? 



Sien die teken
van ‘n gasvrye

ontvangs

Na wie toe 
stuur Jesus 
sy dissipels?



Lees jy die 
tekens reg?

• Staan jy stil?
• laat jy jou onderbreek?
• Ontvang jy wat hulle

gee?



Wat moet ons
by hierdie
plekke en

mense doen?

Deel God se vrede,
liefde, genesing –
sensitief vir Gees



Hoe moet die 
vrede gedeel

word?

Nie soos ‘n
uitgewerkte

bemarkingsplan nie



Waarin lê die 
krag van 
hierdie

“strategie”?

In die 
teenwoordigheid

van God self



Kyk met nuwe oë
na die mense op 
jou pad

Moenie net vertel
van Jesus nie, doen

watdie persoon voor
Jou nou nodig het –

leer om op die
tekens te reageer



Het dit al ooit met jou gebeur dat jy

vergeet het wat jy moet doen of koop?

Het dit al ooit met jou gebeur dat jy

vergeet het wat jy moet doen of koop?

Het die kerk en gelowiges nie ook vergeet

waarmee ons besig moet wees nie?

Het die kerk en gelowiges nie ook vergeet

waarmee ons besig moet wees nie?



Ingetrek in God se missie –
sien jy die tekens?

Doen wat die persoon voor jou
nou nodig het!



DankoffersDankoffers



Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.

Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.



’n Engel stuur Hy nie –

Hy stuur vir jou en my

om vrede uit te dra,

wat mense kan bevry.

Hy stuur ons na die pyn.

Hy vorm ons deur sy Gees

om elke dag al meer

soos Jesus te kan wees.



Ingetrek in God se missie –
sien jy die tekens?

Doen wat die persoon voor jou
nou nodig het!



’n Engel stuur Hy nie –

Hy stuur vir jou en my

om vrede uit te dra,

wat mense kan bevry.

Hy stuur ons na die pyn.

Hy vorm ons deur sy Gees

om elke dag al meer

soos Jesus te kan wees.



Ingetrek in God se missie –
sien jy die tekens?

Doen wat die persoon voor jou
nou nodig het!


