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PREEKNOTA

Datum: 29/01/2023

1. Ons is geroep om beter te wees vir God. 

2. Hoekom dink ons die beste dae lê nog voor?

a) Ons beste dae lê nog voor, want Jesus het vir ons 
die belofte gegee.

Joh 14:12 (DB) 12“Luister nou ’n bietjie hier: as iemand 
My vertrou, sal hy dieselfde dinge doen as wat Ek 
doen. Om die waarheid te sê, hy sal baie meer doen, 
want Ek gaan binnekort na my Vader toe

Hand 1:4-5 (DB) 4Eenkeer toe hulle almal so saam 
was, het Jesus vir hulle gesê: “Moenie uit Jerusalem 
weggaan nie. Bly daar totdat my Vader die belofte 
wat Hy aan julle gemaak het, waar laat word.5Vroeër 
het Ek vir julle gesê dat Johannes die Doper julle 
met water doop, maar dat God julle binnekort met die 
Heilige Gees gaan doop. Dit is hierdie belofte waarop 
julle nog so ’n klein rukkie moet wag.”

b) Ons beste dae lê nog voor, want God het ons 
geskep in Sy beeld.

Gen 1:26 (AFR20) 26 God het gesê: “Laat Ons mense 
maak na ons beeld, as ons afbeelding. (AFR53) 26En 
God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na 
ons gelykenis.

Heb 3:6 (DB)  6Christus is egter nie soos ’n werker nie, 
maar soos die seun lojaal in die huis van God. Ons 
is die huis van God wanneer ons vasberade tot die 
einde toe met oortuiging bly vashou aan alles wat God 
beloof het. 

3. Hoe vul ek God se huis met glorie?

a) Alles is vir U.

Ef 4:23-24 (NLV) 23Julle moet op ’n nuwe, geestelike 
manier leer dink. 24Ja, trek die nuwe mens soos skoon 
klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is: 
iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan 
Hom toegewy is.

Matt 25:42-43 (DB) 42Toe Ek so gesmag het na ’n 
stukkie brood, wou julle nie eens vir My ’n krummeltjie 
gee nie. Julle wou My nie ’n druppel water gee toe Ek 
dors was nie. 43Julle wou My nie in julle huise ontvang 
toe Ek vir julle nog vreemd was nie. Klere wou julle nie 
vir My gee nie, selfs toe Ek nie ’n draad klere gehad 
het om aan te trek nie. So kan Ek aanhou. Ek was siek 
en in die tronk, maar julle het niks tyd vir My oorgehad 
nie.’

b) Alles is deur U.

1 Pet 2:5 (DB) 5Julle moet ook sulke goeie, lewende 
stene wees sodat God julle in die geestelike huis kan 
inbou. Dit is maar ’n ander manier om te sê dat julle 
mense moet wees wat die Here elke oomblik van julle 
lewe dien. So kan God sy hand deur julle na ander 
uitsteek en kan ander sy hand deur julle voel.  Doen 
en gee vir die Here dit waarvan Hy hou, want Jesus 
maak dit vir julle moontlik.

c) Jesus is Koning.

Joh 18:37 (AFR 53) 37Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan 
tog 'n koning? Jesus antwoord: U sê dat Ek 'n koning 
is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die 
wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen 
wat uit die waarheid is, luister na my stem.

4. Wat is die gevaar van ‘n huis wat nie ten volle aan 
God behoort nie?

Jak 3:8-12 (AFR 20) 8Maar geen mens kan die tong 
tem nie; dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. 
9Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee 
vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep 
is. 10Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, 
my broers, behoort nie so te wees nie. 11'n Fontein laat 
tog nie uit dieselfde oog vars én bitter water uitborrel 
nie? 12'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra, 
of 'n druiwestok vye nie? 'n Brak fontein kan ook nie 
soet water gee nie.

5. Is jy ‘n huis wat ten volle aan God behoort, of is 
daar iets wat nog nie God s’n is nie?

Om ‘n beter huis te wees vir God…. maak 
vandag die keuse om God se huis te vul met 
Sy glorie. Deur dit, lê die beste nog vir ons 
voor. 
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