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Gebed
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Genesis 1
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Genesis 1

1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2 Die aarde was woes en leeg, 
en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef, 
3 en God het gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. 4 God het gesien dat die lig 
goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. 5 God het die lig dag 
genoem en die donker het Hy nag genoem. 

En dit was aand en dit was oggend – dag een. 

6 God het gesê: “Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak 
tussen water en water.” 7 God het die gewelf gemaak, en Hy het die water wat onder 
die gewelf was, geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. 8 
God het die gewelf hemel genoem.

En dit was aand en dit was oggend – 'n tweede dag. 
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Genesis 1

9 God het gesê: “Laat die water wat onder die hemel is, op een plek bymekaarkom, 
sodat die droë grond sigbaar word.” Dit het toe so gebeur. 10 God het die droë grond 
‘land’ genoem en die versamelplek van die water het Hy ‘see’ genoem. God het gesien 
dat dit goed is. 11 God het gesê: “Die land moet groen plante laat uitspruit – gewasse 
wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte 
waarin hulle saad is.” Dit het toe so gebeur. 12 Die land het toe groen plante 
voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra 
waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. 

13 En dit was aand en dit was oggend – 'n derde dag. 
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Genesis 1

14 God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak 
tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye, en vir dae en jare. 
15 Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde.” Dit 
het toe so gebeur. 16 God het die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers 
oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre. 17 God het hulle 
aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde, 18 en om te heers oor die 
dag en die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die donker. God het gesien 
dat dit goed is. 

19 En dit was aand en dit was oggend – 'n vierde dag. 

20 God het gesê: “Laat die water wemel met lewende wesens, en laat voëls oor die 
aarde vlieg langs die hemelgewelf.” 21 God het volgens hulle aard die groot seediere 
geskep en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel, en alle 
vlieënde voëls, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. 22 God het hulle 
geseën deur te sê: “Wees vrugbaar, word meer en vul die water in die seë; en laat die 
voëls meer word op die land.” 

23 En dit was aand en dit was oggend – 'n vyfde dag. 
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Genesis 1

24 God het gesê: “Laat die land lewende wesens voortbring volgens elkeen se aard: 
mak diere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard.” Dit het 
toe so gebeur. 25 God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se 
aard, die mak diere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip 
volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. 26 God het gesê: “Laat Ons 
mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van 
die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die 
kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg.” 27 God het die mens geskep na sy 
beeld, na die beeld van God het Hy hom geskep, manlik en vroulik het Hy hulle 
geskep...

31 God het na alles gekyk wat Hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. 

En dit was aand en dit was oggend – die sesde dag.
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Genesis 2

1 So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort, voltooi. 2 God was op die 
sewende dag klaar met sy werk wat Hy gedoen het; en Hy het op die sewende dag 
gerus van al sy werk wat Hy gedoen het. 3 God het die sewende dag geseën; Hy het dit 
heilig verklaar, want op dié dag het Hy gerus van al sy werk – dit wat God geskep het 
deur dit te maak.
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Fokus vers
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Genesis 1:1

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.
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Genesis 1:1

In die begin 
het God

die hemel en die aarde geskep.



Bladsy 12totUeer.co.za

In die begin
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Vooraf Verbondsgod Verlosser Vol van Gees Voleiding

11 In Hom is ons ook as erfgename 
uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die Een wat 

alles volgens sy raad en wil laat gebeur, 
12 sodat 

ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, 
kan bestaan 

tot lof van sy heerlikheid. 
(Ef 1:11-12)

Voorbestem vir verheerliking vir ewig
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Voorbestem Volmaak gemaak Verhouding verbreek
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Voorbestem

11 In Hom is ons ook as erfgename 
uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die Een wat 

alles volgens sy raad en wil laat gebeur, 
12 sodat 

ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, 
kan bestaan 

tot lof van sy heerlikheid. 
(Ef 1:11-12)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Voorbestem Volmaak gemaak
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Genesis 1:1

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.

1 In die begin 
was die Woord, 

en die Woord was by God, 
en die Woord was God.

2 Hy was in die begin by God.
(Joh 1:1)
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Genesis 2

8 Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste en die mens wat Hy gevorm 
het, daar geplaas. 9 Die Here God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit – 'n 
genoeë om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel 
van die tuin, en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 10 'n Rivier vloei uit 
Eden om die tuin nat te maak, en van daar af vertak dit...

15 Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te 
bewerk en op te pas. 16 Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome van die 
tuin mag jy na hartelus eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf.”
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Boekeindes

In die begin 

het God 

die hemel en die aarde 

geskep.
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Openbaring 21

1 Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die 
eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. 2 En ek het die 
heilige stad, die Nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdaal. Sy is 
gereedgemaak, soos 'n bruid wat versier is vir haar man. 

3 Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, God se woonplek is by die 
mense. En Hy sal by hulle woon; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees 
as hulle God. 

4 Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer daar wees nie; ook 
nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie; want die eerste dinge het 
verbygegaan.” 5 Hy wat op die troon sit, het gesê: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En Hy het 
ook gesê: “Skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is.” 

6 Verder het Hy vir my gesê: “Dit is afgehandel! Ek is die Alfa en die Omega, die Begin 
en die Einde. Dié wat dors is, sal Ek laat drink uit die fontein van lewegewende water –
verniet!
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Openbaring 21

23 Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die 
heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp. 24 En die nasies sal leef 
in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. 25 
Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. 26 
Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. 27 En niks wat 
besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot 
haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die Lam.
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Openbaring 22

1 Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder 
soos kristal, en het gestroom uit die troon van God en die Lam. 2 In die middel, met die 
hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die 
lewe, wat twaalf keer vrugte dra – elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom 
bring genesing vir die nasies. 3 Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God 
en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal Hom dien. 4 Hulle sal sy 
aangesig sien, en sy Naam is op hulle voorkoppe. 5 Daar sal ook nie meer nag wees 
nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan 
nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers.
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Boekeindes

In die begin 

het God 

die hemel en die aarde 

geskep.

Ek is 

die Alfa en die Omega, 

die Begin en die Einde.
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Genesis 1:1

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.
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Die hemel en die aarde geskep
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Genesis 1:1

3 en God het gesê: 
“Laat daar lig wees!” 

En daar was lig.

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Voorbestem Volmaak gemaak
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Ps 29

1 'n Psalm. Van Dawid. Gee eer aan die Here, godeseuns! Gee eer aan die Here vir sy 
heerlikheid en krag! 2 Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy Naam! Buig in 
aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. 3 Die stem van die Here is oor die 
waters, die God van heerlikheid laat dit dreun, die Here is bo die magtige waters, 4 die 
stem van die Here is kragtig, die stem van die Here is glansryk. 5 Die stem van die Here 
breek seders, die Here versplinter die seders van die Libanon. 6 Hy laat hulle bokspring 
soos 'n kalf, Libanon en Sirjon soos jong buffels. 7 Die stem van die Here splyt rotse met 
vlamme. 8 Die stem van die Here laat die woestyn bewe, die Here laat die woestyn by 
Kades bewe. 9 Die stem van die Here laat wildsbokkee lam, dit stroop bosse kaal. Sy 
hele paleis sê: “Heerlikheid!” 10 Die Here troon oor die vloed, ja, die Here troon as 
koning vir ewig. 11 Die Here gee krag aan sy volk, die Here seen sy volk met vrede.
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Genesis 1:1

1 In die begin was die Woord, en die 
Woord was by God, en die Woord was 
God. 2 Hy was in die begin by God. 
3 Alles het deur Hom ontstaan, en 
sonder Hom het selfs nie een ding wat 
bestaan, ontstaan nie. (Joh 1:1-3)

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.
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Genesis 1:1

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.

15 Die Seun is die beeld van die onsigbare God, 
die Eersgeborene oor die hele skepping; 
16 want deur Hom het God alles geskep: 

alles in die hemel en op die aarde, 
die sigbare en die onsigbare dinge, 

of dit koninklike of heersende magte, 
owerhede of gesagvoerders is –

(Kol 1:15-16)
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Genesis 1:1

In die begin 

het God
die hemel en die aarde geskep.
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het God
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God

H430, Elohim, Verhewe God
Hoogste, verhewe God,
Skepper en opperherder. 

1 In die begin 

het God 

die hemel en die aarde geskep.



Bladsy 35

God

1 In die begin 

het God 

die hemel en die aarde geskep.

15 Die Seun is die beeld van die onsigbare God, 
die Eersgeborene oor die hele skepping; 
16 want deur Hom het God alles geskep: 

alles in die hemel en op die aarde, 
die sigbare en die onsigbare dinge, 

of dit koninklike of heersende magte, 
owerhede of gesagvoerders is –

alles is deur Hom en tot Hom geskep. 
17 Hy het voor alles bestaan, 

en in Hom hou alles stand. 
18 Hy is die Hoof van die liggaam, die kerk.

(Kol 1:15-18)
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God

1 In die begin 

het God 

die hemel en die aarde geskep.
6 Ek sê vir die noorde, ‘Gee!’ 

en vir die suide, ‘Moenie gevange hou nie! 
Bring my seuns van ver, 

en my dogters van die einde van die aarde af.
7 Elkeen wat na my Naam genoem is –

tot my eer 
het Ek hom geskep, 

hom gevorm, 
ja, hom gemaak.’ ”

(Jes 43:6-7)
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God

1 In die begin 

het God 

die hemel en die aarde geskep.

11 “U is waardig, 
ons Here en God, 

om die heerlikheid 
en die eer 

en die krag te ontvang, 
omdat 

U alle dinge geskep het; 
deur u wil het alles ontstaan, 

is dit geskep.” 
(Op 4:11)
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Voorbeeld van ‘n toepassing: Job antwoord Bildad in Job 9

1 Job het hierop gereageer en gesê: 2 “Inderdaad! Ek weet dat dit so is. Maar hoe kan 
'n sterfling voor God die reg aan sy kant hê? 3 As iemand graag 'n regstryd met Hom 
wil voer, sal hy hom nie eers een uit 'n duisend keer kan verweer nie. 4 God wat wys 
van hart en sterk in vermoë is – wie was al in verset teen Hom en het ongedeerd 
daarvan afgekom? 5 Hy is die een wat berge verskuif sonder dat hulle dit agterkom, 
wat hulle in sy toorn omkeer; 6 Hy wat die aarde uit sy plek skud, sodat sy pilare bewe; 
7 Hy wat die son aanspreek, sodat dit nie skyn nie,  en wat so die sterre verseël; 8 wat 
die hemel oopspan, Hy alleen, wat op die see se rûe trap; 9 wat die sterrebeeld van die 
Leeu, Orion en die Sewester gemaak het, ook die kamers van die suide; 10 wat groot 
en ondeurgrondelike dinge, ontelbare wonders, doen. 

11 Kyk, Hy kom langs my verby, maar ek sien Hom nie raak nie. Hy gaan verby, maar 
ek gewaar Hom nie. 12 Kyk, Hy ruk weg;  wie kan Hom teenhou? Wie kan vir Hom sê, 
‘Wat doen U?’ 13 God wend nie sy toorn af nie – onder Hom kruip die helpers van 
Rahab. 14 Hoe kan ék my dan teen Hom verweer, my woorde in verweer teen Hom 
kies, 15 ek wat, al het ek gelyk, my nie sal kan verweer nie? By my teenstander moet 
ek om genade smeek. 
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Voorbeeld van ‘n toepassing: Job antwoord Bildad in Job 9

29 Ek is die een wat skuldig sal bly. Waarom sou ek my dan nog vermoei vir niks? 30 Al 
was ek my met sneeuwater, en reinig my hande met potas, 31 sal U my steeds in 'n kuil 
dompel, sodat selfs my klere my afstootlik vind. 32 “Ja, Hy is nie 'n mens, soos ek, dat 
ek my teenoor Hom kan verweer, en ons saam na die gereg kan gaan nie. 

33 As daar maar iemand was wat die saak tussen ons kon besleg, wat sy hand oor ons 
albei kon hou!  34 God sou sy staf van my moes verwyder; sy verskrikking sou my dan 
nie ontstel nie.

5 Want daar is een God, 
en een Middelaar 

tussen God en die mense: 
die mens Christus Jesus, 

6 wat Homself as losprys vir almal gegee het, 
tot getuienis op die bestemde tyd. 

(I Tim 2:5-6)
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Job antwoord Bildad weer in Job 26

4 Met wie se hulp het jy die woorde meegedeel, en wie se asem het uit jou na vore 
gekom? 5 “Die skimme krimp ineen – dié wat onder die water is, en dié wat daarin 
woon. 6 Die doderyk staan naak voor Hom; daar is geen bedekking vir die onderwêreld 
nie – 7 voor Hom wat die noorde oopspan oor die niet, wat die aarde ophang aan 
niks; 8 wat die waters in sy wolke saambind, sonder dat die wolkmassa daarvan 
oopskeur; 9 Hy wat die aansig van die troon versper deur sy wolkmassa daaroor uit te 
sprei. 10 Hy het sirkelvormig 'n grens getrek oor die oppervlakte van die water tot 
waar lig by donker eindig. 11 Die pilare van die hemel wankel en staan verslae deur sy 
dreiging. 12 Deur sy krag het Hy die see laat bedaar, deur sy insig het Hy Rahab 
verbrysel. 13 Deur sy asem maak Hy die hemel helder; sy hand deurboor die vinnige 
slang.

14 Kyk, dit is maar net die buitelyne van sy weë. Wat ons van Hom hoor, is maar 'n 
gefluisterde woord. Sy donderende krag – wie begryp dit?”
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En al wat God Job hoef te antwoord is dat Hy die Skepper is…

4 Waar was jy toe Ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy 
die insig verwerf het! 5 Wie het die afmetings daarvan bepaal? Sê as jy dit weet! Of 
wie het 'n maatband daaroor gespan? 6 Waarop is sy voetstukke ingesink? Of wie het 
die hoeksteen daarvan gelê 7 terwyl die oggendsterre saam gejubel, en al die 
hemelwesens gejuig het? 8 Wie het met dubbeldeure die see ingeperk toe dit 
uitgebreek, uit die baarmoeder voortgekom het, 9 toe Ek wolke sy bokleed gemaak, en 
hom in 'n diepe duisternis toegedraai het, 10 toe Ek my grens bo hom oopgebreek het, 
en 'n sluitbalke en dubbeldeure in plek geplaas het, 11 en toe Ek gesê het, ‘Tot hier 
mag jy kom, maar nie verder nie; hier word my grens geplaas teen jou trotse golwe!’?
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God

1 In die begin 

het God 

die hemel en die aarde geskep.

6 Want God wat gesê het, 
“Laat daar uit die duisternis lig skyn,” 

dit is Hy 
wat in ons harte geskyn het 

om ons te verlig 
met die kennis van die heerlikheid van God, 

in die aangesig van Jesus Christus. 
7 Hierdie skat het ons in kleipotte, 

sodat die buitengewone krag duidelik van God kom 
en nie van ons nie. 

(II Kor 4:6-6)
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Ps 104

1 Loof die Here, o, my siel! Here, my God, U is baie groot; U is met luister en glans 
beklee, 2 U wat Uself met lig omhul, soos in 'n mantel, wat die hemel oopspan soos 'n 
tentdoek. 3 U is die een wat die balke van sy bokamers op die water oprig, wat wolke sy 
strydwa maak, wat op die vlerke van die wind beweeg; 4 wat winde sy boodskappers 
maak, vlammende vuur sy dienaars; 5 wat die aarde op sy fondamente vestig dat dit vir 
altyd en ewig nie wankel nie. 6 Met oerwater het U dit soos met 'n bokleed bedek; tot 
bo-oor die berge het die waters gestaan. 7 Weens u dreiging het die waters gevlug, 
weens die geluid van u donder op die vlug geslaan. 8 Dit het oor berge gespoel, in 
valleie afgevloei na die plek wat U daarvoor bestem het. 9 'n Grens het U gestel 
waaroor dit nie mag gaan nie; dit mag nie terugkeer om die aarde te bedek nie. 10 Dit 
is U wat fonteine laat ontstaan in die spruite. Tussen berge vloei dit deur, 11 en gee al 
die diere van die veld water; die wilde donkies les hulle dors. 12 Langs die strome is die 
voëls van die hemel tuis, tussen die digte blare sing hulle. 
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Ps 104

13 U is die een wat die berge laat drink uit sy bokamers; uit die vrug van u arbeid word 
die aarde versadig. 14 Dit is U wat gras laat groei vir die vee en plante vir die mens om 
te verbou, om voedsel uit die aarde voort te bring: 15 wyn wat 'n mens se hart bly 
maak, olie om die gesig mee blink te maak en brood wat 'n mens se hart versterk. 16 
Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat Hy geplant het, 
17 waar voëls nesmaak en ooievaars in sipresse hulle tuiste het. 18 Die hoë berge is vir 
die klipbokke, die rotsskeure is 'n skuilplek vir dassies. 19 Hy het die maan gemaak vir 
feestye; die son weet wanneer hy moet ondergaan. 20 U laat die duisternis aanbreek en 
dit word nag, wanneer al die diere van die bos rondsluip. 21 Die jong leeus brul vir 
prooi, om hulle kos van God te vra. 22 As die son opkom, keer hulle terug en gaan rus in 
hulle lêplekke. 23 Mense gaan uit vir hulle dagtaak, vir hulle werk tot die aand toe. 



Bladsy 45

Ps 104

24 Hoe talryk is u werke, Here! Alles is met wysheid deur U gemaak; die aarde is vol van 
wat aan U behoort. 25 Daar is die see, groot en na alle kante uitgestrek! Daar wemel 
dit van ontelbare diere, klein en groot; 26 daar vaar die bote, en die Leviatan wat U 
gemaak het om daarin te speel. 27 Hulle almal sien op na U om vir hulle kos te gee op 
tyd. 28 Gee U vir hulle, raap hulle dit op; maak U u hand oop, word hulle versadig met 
wat goed is. 29 Verberg U u gesig, is hulle angsbevange; neem U hulle asem weg, 
vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. 30 Stuur U u asem, word hulle 
geskape. U gee die oppervlak van die grond 'n nuwe voorkoms. 31 Mag die majesteit 
van die Here vir ewig duur; mag die Here Hom verheug in sy werke, 32 Hy wat na die 
aarde kyk en dit bewe, wat aan die berge raak, en hulle rook. 33 Ek wil vir die Here sing 
solank ek leef, ek wil my God besing solank ek bestaan. 34 Mag my bepeinsing vir Hom 
aangenaam wees. Ek, ek sal my verheug in die Here. 35 Mag sondaars van die aarde af 
verdwyn en goddeloses nie meer bestaan nie. Loof die Here, o, my siel! Halleluja!
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Samevatting tot U eer
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Samevatting

In die begin 

het God

die hemel en die aarde geskep.

Vir ewig terug
Voor tyd
Voorbestem
Vir ewig

Niks nie deur 
God geskep 

nie

Unieke, enigste God
Uit Hom, deur Hom tot Hom
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Skepper Heer, alle eer 

God het die hemel en aarde geskep

deur net eenvoudig woorde te rep.

Die Gees het op die waters gesweef.

God het gesê en toe begin dit leef. (Gen 1:1-3)

In die begin was die Woord daar.

Self is Hy God, word daar verklaar.

Alles het deur Hom tot stand gekom,

ja, alles het ontstaan deur Hom. (Joh 1:1-3)

Hy is die Eersgeborene van alles gemaak.

In Hom is alles geskape, al sien ons dit nie raak. (Kol 1:15-17,1953, Heb 1:1-2, Kol 1:16)

Die hemele vertel die eer van God.

Die uitspansel verkondig: liefdesgebod! (Ps 19:2)
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Skepper Heer, alle eer 

Ek sal sê aan die noorde: Gee!

Elkeen wat My naam beklee,

want Ek het hulle geformeer

ja, geskape tot My eer! (Jes 43:6-7)

Met God se skeppingskrag,

bring God se woorde die dag.

Net so het Hy ‘n lig in ons harte geskyn

en so het die heerlikheid van God verskyn. (II Kor 4:6)

O Skepper, God, enigste Heer,

ek val biddend voor U voete neer.

Ek wil my van my eie ek bekeer:

Aan U kom toe al die lof en eer!
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Oordenking
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Oordenking

• Lees weer Genesis 1:1-27. Oordink en bepeins biddend wat die Here vandag 
nog vir jou wil sê.

• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander 
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy 
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink. 

Huisgodsiens Verwante lees gedeeltes Teks

Maandag Nog voor die skepping Ef 1:3-6

Dinsdag Die sewende dag Gen 1:28-2:4

Woensdag Die tweede skeppingsverhaal Gen 2:5-25

Donderdag Wie het geskep? Kol 1:15-20

Vrydag Hoekom is mense geskep? Jes 43:1-7
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Dankbaarheid
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Dankbaarheidsdaad

Vra biddend waartoe die Gees jou lei hierdie week. 

Skryf dit vir jouself neer en laat so jou dankbaarheid oorvloei in die praktyk van jou 
lewe.
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Gebed
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Gebed

Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat 
U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ja selfs die hemele 
vertel die eer van U, o God, en die uitspansel verkondig die werk van U hande. 

Here, U het my gemaak om U te eer, maar ek moet bely dat ek al te dikwels gedryf 
word na 'n soeke om myself te vereer. Dankie dat U my herskep het sodat ek deur U 
Gees, in die Woord, U eer en heerlikheid kan raaksien. 

Laat dit my vandag opnuut so verander dat daardie lig sal uitstraal, sodat ander U 
grootheid en almag sal raaksien en aan U alle eer sal gee. Verlig ook die mense om my 
wat nog verblind is en gehul is in die duisternis van eie eer. Amen.


