
 

CHRISTELIKE RIGLYNE VIR VANDAG. 
Johannes 16:33 

Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit 
moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” 

 
 
SKRIF VIR VANDAG: 

 Ps 23:4 : Jesaja 40:27-30 : Jesaja 43:2 : Johannes 13:7 
 

VOORBEELD VAN GELOOF 
Romeine 4:16 

 
1. DIE HERE ROEP ABRAHAM WEG NA ŉ ONBEKENDE LAND. 

 Genesis 12:1 

1Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en 
jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 

 Genesis 12:5-7 
...  Nadat hulle in Kanaän aangekom het, het die Here aan Abram verskyn 
en vir hom gesê: “Aan jou nageslag gee Ek hierdie land.” 
 

2. DIE HERE HET VIR ABRAHAM GESÊ: EK SAL VIR JOU ‘N KIND GEE. 

 Genesis 15:1-6 

6Abram het toe in die Here geglo, en die Here het dit goedgevind dat 
Abram so volgens die wil van die Here gehandel het. 
 

 Romeine 4:18-22 
 

3. GOD GEE OPDRAG AAN ABRAHAM OM VIR ISAK TE OFFER. 

 Genesis 22:2 

God het vir hom gesê: “Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, 
en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar 
op een van die berge wat Ek vir jou sal aanwys.” 
 

 Hebreërs 11:17-18 
 

DIE RESULTAAT VAN GELOOF IS VREDE 
 

VOORBEELD VAN GEHOORSAAMHEID 
 Genesis 26:2-5 

... 5want Abraham het na My geluister en hy was gehoorsaam aan my 
bevel: my gebooie, my voorskrifte en my wette.” 
 

 Johannes 14:15 “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 

 2 Korintiërs 5:14-15 Die liefde van Christus dring ons... 

 Johannes 15:9-11 
“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde 
bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die 
opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.“Dit sê Ek vir julle sodat 
my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.  
 

DIE RESULTAAT VAN GEHOORSAAMHEID IS VREUGDE 
 

HERINNERING AAN GOD SE GOEDHEID EN 
GETROUHEID 

 
 Land – Genesis 15:18-21 

 Nasie – Deuteronomium 1:10 

 Seën – Genesis 22:18, Matteus 1:17 , Galasiërs 3:13-14 


