
GEBEDSRIGLYNE 

SONDAG  "Wat  God doen is volmaak”; wat die Here sê, is suiwer. 
Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy. Waarlik, wie anders as 
die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots?" 2 Sam 22:31,32. 
Lees die teks 'n paar keer. Wat sê dit vir jou van God? Wat sê dit moet 
jy doen? 
 
MAANDAG - By die Leierskonferensie  van die ANC  het nuwe leiers 
die bestuur van die ANC oorgeneem. Die Bybel beveel ons om te bid 
vir dié wat oor ons aangestel is. Bid vir die NUK, die top ses en vir Cyril 
Ramaphosa. Bid dat die Gees hul gedagtes sal verander sodat hulle                                                                                                                                                                                                                               
kan onderskei wat die wil van die Here is. 
 
DINSDAG - Bid dat die persone wat betrokke is by die hofsaak oor die 
besluit van 2016 se Algemene Sinode oor die huwelik deur die Heilige 
Gees gelei sal word in hulle bespreking en besluite. 
 
WOENSDAG - Dank die Here vir Chris wat Sondag die 4de Februarie sy 
verjaarsdag saam met die gemeente vier. Vir al die jare wat die Here 
hom gespaar om met toewyding en oorgawe ons gemeente met die 
Woord te  bedien en toe te rus.  Vir Lynette wat hom bystaan en 
ondersteun.  
 
DONDERDAG - In die dae word daar baie gebid vir reën. Laat ons ook 
bid om gehoorsaam te wees en te leef volgens die Woord en die op-
dragte van die Here. 
 
VRYDAG - Bid vir ons sendelinge. Evelyn  Lotz is besig om d.m.v tutor-  
groepe behoeftige kinders op akademiese vlak te help. Dit bied die 
geleentheid vir dissipelskap tussendeur en ook by kampe. Corneille en 
Sophie du Plooy is sendelinge in Frankryk waar hulle 'n klein 
Protestantse kerk naby Marseille bedien, Gerrit en Sonja Brink is 
sendelinge in Nederland waar hulle die plaaslike kerk help om na bui-
telanders uit te reik. Hugo en Jakkie Wolmarans. Hugo is die direkteur  
van 'n media-organisasie wat fokus op evangelisasie deur middel van 
verskeie media in die Midde-Ooste. 
 
SATERDAG - Bid dat ons as 'n gemeente deur ons Kleingroep-
bediening die jaar saam Jesus se liefde sal ken , liefde wat ons 
verstand te bowe gaan, en heeltemal vervul sal word met die volheid 
van God. 

 

 

 

1 Korintiërs 9:19-23 – Om met passie jou 

roeping na te jaag 

STILTETYD 
Rus: Fokus jou gedagtes op God deur Dawid se een begeerte jou eie te 

maak: “Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele 

lewe.” (Ps 40:9). 

Hoor:  Lees die hele 1 Korintiërs 9 om Paulus se roeping in sy geheel te 

verstaan. Hoe spreek sy roeping jou aan?  Watter boodskap het dit vir 

jou?  Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees 

by jou laat opkom.  Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld 

laat. Dink na oor wat God daardeur vir jou wil sê.  

Leef:  Neem tyd vandag om na te dink oor jou eie roeping (doel).  Wat het 

die Here op jou hart gedruk wat jy ten alle koste moet najaag?  Wat is jou 

passie in die lewe – die ding wat net so 'n belangrike rol speel in jou lewe 

dat jy nie anders kan as om dit te doen nie?  En hoe staan dit met jou 

fokus – is jy nog met alles in jou gefokus daarop?  Lewensbelangrike vrae 

en lewensveranderende vrae! En as jy nie só 'n roeping of passie het nie – 

die Here gee dit aan dié wat Hom soek! 

Bid om helderheid, oortuiging en vrede.  Skryf jou gedagtes in jou joernaal. 

Onthou om soms terug te blaai hierheen, om weer te lees wat jy geskryf 

het. Die Gees begelei ons deur herhalende insigte en ingewings vanuit sy 

Woord. Wees gehoorsaam aan die lig wat jy ontvang.  Gaan leef dit! 

 

KLEINGROEPTYD 

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op 

julle reis met God.    

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Psalm 40:7-9 biddend voorlees.  Gee 

tyd vir stilgebed.  Fokus op oorgawe aan die wil van die Here in sy Woord. 

Luister na God se Woord: Paulus reageer in 1 Korintiërs 9 op mense wat 

kritiek lewer op sy bediening. Hy bevestig met 'n reeks retoriese vrae dat 

hy 'n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet. In die 
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proses noem hy 'n paar riglyne van hoe apostels van ander gawes in die kerk 

onderskei is in sy tyd, bv dat hulle Jesus persoonlik na sy opstanding gesien 

het (1 Kor 15:5-8).  In 2 Korintiërs 10-13 sal hy dit nog uitvoeriger doen. 

Hy gebruik voorbeelde uit 'n wye reeks lewensverbande om sy punt te staaf, 

en begrond sy roeping veral in die wet van God (Deut 25:4; vgl sy raad aan 

Timoteus hieroor: 1 Tim 5:18).  Weereens sien 'n mens die lering van Jesus 

weerspieël in sy beredenering (Matt 10:10; Luk 10:7). 

Tog het hy (en Barnabas) besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat 

niemand beswaar kon maak dat hulle hulleself verryk deur die bediening nie.  

Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie belang (let op die kruis-evangelie 

wat alles vir hom bepaal).  Hy gaan liewer dood!  Trouens dit is sy roem en eer 

dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir 

sy lewensonderhoud. 

Lees nou 1 Korintiërs 9:19-23.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die 

teks reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou?   

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.    

Luister na ander en die tye: Paulus se roeping word breed uitgespel: vir 

Jode (wettiese mense), vir heidene (hy gebruik nie die woord nie, maar praat 

van mense wat sonder die wet lewe, wat die betekenis duidelik maak), en vir 

swakkes (vgl hfst 8 en Rom 14; 15).  Trouens “vir almal het ek alles geword om 

in elk geval sommige te red.”  Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik 

skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en steeds doen. 

Let op dat hy nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die 

liefdesgebod van Christus bv. verlaat nie, maar tog aanpas by die mense wat 

hy op 'n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken.  Hy het bv. die 

sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit toegelaat 

het om by hulle in die sinagoge op te tree nie.  Vergelyk bv Hand 16:3 waar 

Timoteus besny is; Hand 18:18 waar Paulus 'n gelofte afgelê het; Hand 21:20-

26 waar Paulus 'n reinigingshandeling ondergaan ter wille van die Jode.   

Soms het hy egter ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die 

hart van die evangelie aangerand het.  Dit het hy gedoen teenoor Jode (Gal 

2:11-14 – waar hy Petrus teengestaan het) en teenoor heidene (baie keer in 

hierdie brief, waar hy verkeerde idees oor allerlei aanvat).  Ander kere het hy 

egter sensitief opgetree teenoor mense wat nie die kennis gehad het wat hy 

het nie (1 Kor 8). 

 

 

Hoe help dit jou om jou eie roeping beter te verstaan? Bespreek. 

Luister weer na God se Woord: Lees weer 1 Korintiërs 9:19-23. Wat tref jou 

nou? 

Fokus op wat God nou doen:  Die hoofstuk laat ‘n mens besef hoe belangrik 'n 

bewussyn van jou roeping (doel) is, dat dit jou passie in die lewe moet wees, en 

dat jy dit met alles in jou moet najaag, beide in voorbereiding as in uitvoering. 

Vertel mekaar hoe dié gedeelte julle aanspoor om julle eie roeping na te jaag. 

Waarheen nooi die Here julle uit? 

Antwoord met ons lewe:  Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor 

het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die roeping wat God vir elkeen van ons 

het.  

 

FAMILIETYD 

Rus:  Laat iemand Psalm 40:7-9 biddend voorlees.  Gee tyd vir stilgebed.  Fokus 

op oorgawe aan die wil van die Here in sy Woord. 

Hoor:  Lees 1 Korintiërs 9:19-23 in hierdie vertaling: “Geen gemeente sorg vir my 

nie. Daarom kan niemand ook vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is nou vry om te 

kan doen wat ek dink die beste is. Al wat vir my belangrik is, is dat mense hulle hart 

vir die Here gee. Daarom, wanneer ek by die Jode is, leef ek soos ’n Jood. So kry hulle 

ook ’n kans om van Jesus te hoor. As ek weer by die Grieke kom, leef ek soos ’n Griek. 

So kan hulle ook ’n kans kry om God se kinders te word. As ek by mense kom wat 

soms sukkel om aan Jesus vas te hou, dan probeer ek om dit te verstaan. So kan ek 

hulle help om beter Christene te word. Ek is bereid om enigiets te doen as ek net 

mense na Jesus toe kan lei. Ek doen dit omdat ek vir Jesus lief is. Dit is vir my ook 

lekker as ek kan sien hoe mense se lewe verander as hulle Jesus se vriende word.” (Die 

Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan). 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks. 

Leef:  Wat sê dit vir julle? Hoe wil die Here hê dat julle moet leef? 


