
 
 
 
WAT OP AARDE SOEK EK HIER 1 
 

1. HOEKOM IS EK IN DIE BOOT?      Psalm 8:1-10 (AOV)    
  
 

2. HOE MEER EK SY HEERLIKHEID RAAKSIEN, HOE MEER WAAG EK. 
 

Spreuke 14:4 (AOV) 
Waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie. 
 

Spreuke 14:23 (AOV) 
In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. 
 
 

3. OP DIE SEE WORD MY LEWE SINVOL. 
 

Psalm 37:3-6 (AOV) 
Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in 
die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op 
Hom, en Hý sal dit uitvoer;6en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die 
middag. 

 
 

4. WAT HOU JOU IN DIE HAWE? 
 

1 Johannes 2:16 
Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die 
grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. 
 

Begeerlikheid van die vlees, Begeerlikheid van die oë, Grootheid van die lewe (trots). 
 

DIE BYBEL HET ANTWOORD VIR DIE DRIE DINGE. 
NEDERIGHEID / INTEGRITEIT / VRYGEWIGHEID 
 
 

5. JY IS GEMAAK OM TE ONTDEK, NUWE HORISONNE VAN HEERLIKHEID SAAM 
MET ANDER DISSIPELS. 

 

Psalm 37:4 (AOV) 
...en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. 
 

Habakuk 2:14 (AOV) 
Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die 
seebodem oordek. 

 
GESPREK: 
 
1. Waar staan jy in jou lewe? Wat maak jou passievol? 
2. Groei jou passie uit verstaan van die heerlikheid van God?  
3. Is jy op plek waar jy geestelike vervulling beleef? 
4. Wat gaan verander in my lewe? 
 


