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PREEKNOTA Datum: 16/10/2022

Graad 7 is ‘n groot jaar in elke kind se lewe.  
Daar is nie net groot veranderings wat op  

hulle wag vir die hoërskool nie,  
maar ook in die volgende fase van hulle lewe.

1. Waaroor gaan vanaand?

2. Wat is die verantwoordelikheid wat ouers 
ontvang het?

Markus 10:13-16 (NLV) 13Ouers het hulle kindertjies na 
Jesus toe gebring sodat Hy hulle kon aanraak en seën, 
maar sy dissipels het hulle daaroor aangespreek. 14Toe 
Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het vir hulle 
gesê: ”Laat die kindertjies toe om na My toe te kom. 
Moenie hulle keer nie. Want God se koninkryk is juis 
bedoel vir almal wat soos hulle is. 15Ek verseker julle, 
wie God se koninkryk nie soos ’n kindjie ontvang nie, 
sal beslis nie daar ingaan nie.” 16Toe het Hy sy arms 
om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê 
en hulle geseën.

a) Dat hulle vir julle sal leer en vertel van Jesus.

Deuteronomium 6:6-7 (NLV) 6”Jy moet jouself 
heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir 
jou gee. 7Skerp hierdie woorde by jou kinders in en 
praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op 
pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan.” 

b) Dat hulle ’n voorbeeld deur hulle lewens moet 
wees.

c) Dat hulle julle sal grootmaak om vertroue in God 
te hê.

3. Wat is die nuwe fase wat julle betree? 

4. Hoe lyk jou verhouding met Jesus, van nou af?

a) Jy moet verstaan hoe lief God jou het!

Romeine 8:38-39 (DB) 38Daarom is ek heeltemal seker 
dat niks wat met ons gebeur ons ooit van God se liefde 
kan skei nie. Nie eens die dood of enigiets in hierdie 
lewe nie. Ook nie slegte engele of ander bonatuurlike 
magte nie. Ook nie iets wat dalk vandag of môre met 
ons kan gebeur nie. Ook nie enige buitengewone 
kragte nie. 39Selfs nie die hoogste berg of die diepste 
see hier op die aarde nie. Letterlik niks in hierdie 
skepping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy 
het vir ons kom wys hoe lief Hy ons het toe ons Here, 
Christus Jesus, in ons plek doodgegaan het.

b) Jy moet besef wat jou identiteit in Jesus is.

Efesiërs 2:7 en 19 (DB) Niemand sal nou, of in die 
toekoms, ooit kan twyfel aan hoe goed God regtig is 
nie. Dit kan eintlik nie gemeet of ten volle beskryf word 
nie. Dit alles word vir ons saamgevat in die manier 
waarop God ons deur Christus Jesus gered het sonder 
dat ons dit enigsins verdien het. ...19Julle moet besef 
wat dit alles vir julle beteken. Vir God en sy mense 
is julle nie nou meer vreemd of staan julle daar buite 
iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die 
woord deel van God se mense. Julle is deel van sy 
familie.

c) Jy moet Hom vra om jou te lei en Sy wil in jou 
lewe te soek.

1 Petrus 1:13-17 (NLV) 13Sien daarom met verwagting 
uit na die genade wat vir julle gebring word wanneer 
Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder 
dink en gedissiplineerd lewe. 14Wees gehoorsaam 
aan God, want julle is sy kinders. Moenie weer soos 
vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry 
nie. Julle het destyds nie van beter geweet nie. 15Soos 
Hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele 
lewenswandel ook heilig wees. 16Hy het immers self 
gesê: ”Wees heilig, want Ék is heilig!” 17En onthou dat 
die Vader tot wie julle bid, niemand voortrek wanneer 
Hy beoordeel nie. Hy beoordeel elke mens volgens sy 
dade. Daarom moet julle julle eerbied vir Hom wys met 
julle leefstyl, al is julle uitlanders. 

5. Vandag is daar vir jou ’n keuse te maak vir die 
volgende fase van jou lewe.

Johannes 3:4-7 (NLV) 4Nikodemus vra toe: ”Hoe kan 
’n mens gebore word as hy al ’n bejaarde is? Hy kan 
tog nie vir ’n tweede keer in sy ma se skoot gaan 
en gebore word nie?” 5Jesus het geantwoord: ”Ek 
verseker jou, as iemand nie uit water en Gees gebore 
word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk 
van God ingaan nie. 6Wat uit ’n menslike liggaam 
gebore is, is menslik, en wat uit die Gees gebore is, is 
gees. 7Moenie verwonderd wees dat Ek vir jou gesê 
het julle moet van bo gebore word nie.” 
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