
Preeknota

persoonlike notas

BANKBESONDERHEDE: 
Kompas Gemeente
Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62609813846
Takkode: 250 655

kontantlose 
bydraes

Hoek van Ravel- en Abrahamstrate 
Mantevrede, Vanderbijlpark

016 004 0016 / navrae@kg.org.za

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.adobe.reader

https://apps.apple.com/za/app/adobe-acrobat-
reader-for-pdf/id469337564

p p

Dienste word aanlyn uitgesaai op Facebook en YouTube 
asook op IFM 102.2 en via klankstroom op www.ifmradio.co.za / www.kg.org.za

KONTAKPERSONE: PREDIKANTE:
Gemeentepredikant:
MARIUS MALAN - 082 804 0436
marius@kg.org.za

Gemeentebestuurder:
RIAAN PELSER - 082 775 7147
riaan@kg.org.za

Faktotum:
CLIFF STOPFORD - 082 820 8448
cliff@kg.org.za

12-13 jaar: CHANTÉ VILJOEN 
016 004 0016 I chante@kg.org.za

Vroue Berader: CHANTÉ KOTZÉ 
016 004 0016 I chantek@kg.org.za

13 - 18 jaar: TOMMIE ARPIN 
082 342 6245 I tommie@kg.org.za

19 - 31 jaar: JONATHAN MÜLLER 
064 658 6636 I jonathan@kg.org.za

32 – 42 jaar: EDOHAN BURGER 
084 570 0669 I edohan@kg.org.za

43 - 56 jaar: NICO VAN AS
082 973 3895 I nico@kg.org.za

57 jaar en ouer: KOOS JOOSTE
084 277 7770 I koos@kg.org.za

Datum: 26/06/2022Skrif: Johannes 6

1. Wat is kitskos?

Lukas 4:1-4 (DB) 1Jesus was vol van die krag 
van die Heilige Gees toe Hy van die Jordaanrivier 
afteruggekom het. Die Gees het Hom toe na die 
woestyn toe gelei. 2Daar het die duiwel Hom ingewag. 
Veertig dae lank het hy Hom getreiter met allerhande 
versoekings. Gedurende daardie tyd het Jesus niks te 
ete gehad nie. Toe die 40 dae verby was, was Hy baie 
honger. 3Die duiwel het hierdie kans aangegryp en vir 
Jesus gesê: ”Jy sê mos jy is die Seun van God. Wys 
dit nou ’n slag! Sê ’n bietjie vir hierdie klip om in brood 
te verander.” 4Maar Jesus het geantwoord: ”Daar 
staan in die Bybel: ’’n Mens leef nie net van brood nie. 
God se Woord is belangriker as kos.’”

2. Hoe weet jy jy eet geestelike kitskos?

Johannes 6:41 (NLV) 41Die Jode het gemor omdat 
Jesus gesê het: ”Ek is die brood wat uit die hemel 
gekom het.” 

Johannes 6:52-59 (NLV) 52Die Jode het toe heftig 
onder mekaar begin stry en gesê: ”Hoe kan hierdie 
man sy liggaam aan ons gee om te eet?” 53Jesus 
het toe teenoor hulle reageer: ”Ek verseker julle, as 
julle nie die liggaam van die Seun van die Mens eet 
en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die lewe 
nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink, besit 
die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag 
opwek. 55My liggaam is egte voedsel en my bloed is 
egte drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, 
beleef ’n innige verhouding met My en Ek met hom. 
57Soos die lewende Vader My gestuur het en Ek deur 
die Vader lewe, só sal hy wat My eet, ook as gevolg 
van My lewe. 58Hierdie brood wat uit die hemel gekom 
het, is nie soos die voorvaders wat die manna geëet 
en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir altyd 
lewe.” 59Jesus het hierdie dinge gesê terwyl Hy besig 
was om in die sinagoge van Kapernaum onderrig te 
gee.

Johannes 6:60-61 (NLV) 60Toe baie van Jesus se 
dissipels dit hoor, het hulle gesê: ”Hierdie boodskap is 
te kras, wie kan daarna luister?” 61Jesus het besef dat 
sy dissipels hieroor mor en Hy het vir hulle gesê: ”Gee 
dit julle aanstoot?”

3.	Wat	is	die	newe-effekte	van	geestelike	kitskos?

a) Hartsiektes - Jou behoefte bo God se wil.

1 Korintiërs 11:20-22 (NLV) 20As julle dan as 
gemeente bymekaarkom, is dit duidelik nie die 
Here se maaltyd wat julle eet nie. 21Want by die 
gemeenskaplike maaltyd eet elkeen haastig sy eie ete 
met die gevolg dat die een honger bly en die ander 
een weer dronk word. 22Hoe is dit moontlik? Het julle 
dan nie julle eie huise waar julle kan eet en drink nie? 
Het julle geen respek vir die gemeente van God nie? 
Of wil julle die arm mense verneder? Wat verwag julle 
moet ek hieroor sê? Julle wil tog seker nie hê ek moet 
julle hieroor prys nie? Wel, dit sal ek sekerlik nie doen 
nie!

b) Vetsug - As jy nie wil onderskei tussen Heilige 
Gees, of gemak nie!

1 Korintiërs 11:27-29 (NLV) 27As enigiemand 
dan op ’n onwaardige manier van die brood eet of 
uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon 
skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die 
bloed van die Here. 28Dit is waarom julle julleself 
moet ondersoek voordat julle van die brood eet en 
uit die beker drink. 29Want as julle van die brood eet 
en uit die beker drink, eet en drink julle ’n oordeel 
oor julleself as julle nie die nodige respek teenoor 
Christus se liggaam betoon nie. 

c)	Geheueverlies	–	As	jy	vergeet	wie	jou	
Voorsiener is.

1 Korintiërs 11:31-34 (NLV) 31As ons onsself 
egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God 
se oordeel kom nie. 32Maar selfs as ons God se 
oordeel en dissipline moet verduur, sal ons nie 
saam met die wêreld veroordeel word nie. 33Daarom, 
my broers en susters, as julle vir die maaltyd van 
die Here bymekaarkom, wag vir mekaar. 34As julle 
werklik honger is, eet liewer vooraf by die huis sodat 
julle nie ’n oordeel oor julleself bring wanneer julle 
bymekaarkom nie. Die ander kwessies sal ek hanteer 
wanneer ek by julle aankom.

d)	Dood	–	Wanneer	jy	kies	om	jouself,	bo	Jesus	te	
volg.

Johannes 6:66-69 (NLV) 66Hieroor het baie van 
Jesus se dissipels teruggegaan na hulle vroeëre lewe 
en nie meer saam met Hom die pad geloop nie. 67Toe 
sê Jesus vir die twaalf: ”Wil júlle nie ook weggaan 
nie?” 68Simon Petrus het Hom geantwoord: ”Here, 
na wie toe sal ons weggaan? U het die woorde wat 
ewige lewe gee. 69Ons is daarvan oortuig en weet dat 
U die Heilige van God is.”

4.	Hoe	verander	jy	jou	dieet?

Verander die stoel waarop jy sit. 

a) Stoel 1 
(WARM) -  Verhouding (Ware liefde 
en	volgelingskap)	Ken	God,	nie	brood	
alleenlik nie ... 

b) Stoel 2 
(LOUW) - Tradisie (Verantwoordelikheid/ 
Godsdiens) 

c) Stoel 3 
(KOUD) Verwarring (Onkundig of 
onbekend) 

Openbaring	3:15-20	(NLV)	15Ek ken jou handel en 
wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was 
jy tog maar net koud of warm. 16Omdat jy so louwarm 
is, nie warm nie en ook nie koud nie, is Ek op die punt 
om jou uit my mond te spoeg. 17Jy sê: ”Ek is ryk; ek 
het skatryk geword en het aan niks behoefte nie.” Jy 
besef nie dat jy ellendig en bejammerenswaardig is 
nie, armlastig, blind en kaal. 18Ek gee jou daarom die 
raad om by My goud te koop wat deur vuur gesuiwer 
is sodat jy ryk kan word; en koop vir jou wit klere om 
aan te trek sodat die skande van jou naaktheid nie 
algemeen sigbaar word nie; en koop ook oogsalf om 
aan jou oë te smeer sodat jy kan sien. 19Ek berispe en 
straf almal wat Ek liefhet. Kry lewe en kom tot inkeer! 
20Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As jy my stem 
herken en die deur oopmaak, sal Ek na jou toe ingaan 
en ons sal die fees-ete saam geniet.

5.	Wat	is	op	jou	tafel	en	op	watter	stoel	sit	jy?
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