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Skrif: Jakobus 1

1. ’n Toeskouer sal nooit weet wat agter die 
skerms gebeur nie.

2. Wat het agter die skerms gebeur?

Markus 12:28-31 (NLV) 28Een van die skrifkenners 
het nadergestaan en geluister na die argument. 
Beïndruk deur Jesus se goeie antwoord aan die 
Sadduseërs, vra hy Hom toe: ”Watter gebod is die 
heel belangrikste?” 29Jesus het hom geantwoord: ”Die 
belangrikste gebod is die volgende: ’Luister, o Israel, 
die Here ons God is die énigste Here. 30Daarom 
moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, 
met jou ganse siel, met jou totale verstand en met 
al jou krag.’ 31Die tweede gebod is net so belangrik: 
’Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Hierdie twee 
vorm saam die allerbelangrikste opdrag.”

a) Opofferings.

Jakobus 1:2 (NLV) 2My broers en susters, wanneer 
julle in allerhande beproewings beland, moet julle 
eintlik baie bly wees.

b) Die wonderwerke.

3. Watter vreugde is daar in opofferings?

Jakobus 1:2-4 (NLV) 2My broers en susters, 
wanneer julle in allerhande beproewings beland, 
moet julle eintlik baie bly wees. 3Julle weet mos: 
Wanneer ’n mens se geloof ’n toets deurstaan, 
veroorsaak dit dat jy kan volhard. 4Julle moet egter 
enduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik 
en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie.

4. Wat vra God van ’n deelnemer?

Jakobus 1:5 (NLV) 5Vra vir God as dit nie vir jou 
duidelik is wat Hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou 
eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyt 
dat jy dit gevra het nie.

Jakobus 1:21-22 (DB) 21Raak daarom ontslae 
van elke stukkie gemors en vuilheid wat jou 
geestelike lewe mag toegroei of bederf. Wees 
liewer gehoorsaam aan die boodskap van God wat 
julle goed ken. Daardie boodskap hou julle soos ’n 
padkaart op die regte pad en daardie pad sal julle 
vir altyd by God uitbring. 22Doen wat God vir jou sê. 
Daar wag ’n groot verrassing op jou as jy maar net 
daarna sit en luister en niks daaraan doen nie. Jy 
dink dalk jy is mooi godsdienstig, maar eintlik is jy 
besig om jouself lelik te kul.

5. Wat vra God vir ons, as Kompas Gemeente,  
om te doen?

Markus 12:29-31 (DB) 29Jesus antwoord toe: ”Boaan 
die lys staan: Luister mooi, die Here ons God is die 
enigste Here wat daar is. 30Jy moet Hom liefhê met 
alles wat jy is en het. Niks in jou lewe mag vir jou so 
belangrik soos God wees nie. 31Maar langs hierdie 
opdrag staan ’n tweede een: jy moet ander mense so 
liefhê asof hulle jy self is. Daar is nie ’n ander opdrag 
wat naby hierdie twee kom nie.”

Matteus 28:19-20 (NLV) 19”Gaan dan, maak al die 
nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20Leer 
hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle 
opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd by 
julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

6. Wie gaan jy in Kompas en God se koninkryk 
wees?
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