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PREEKNOTA Datum: 12/03/2023Skrif: Jesaja 49:15-16

1. Het jy al ooit gewonder hoe werk die Drie-eenheid?

Eksodus 3:13-14 (NLV) Moses het egter teëgestribbel: 
“As ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê: ‘Die 
God van julle voorouers het my na julle toe gestuur,’ 
sal hulle my nie glo nie. Hulle sal vra: ‘En wie is Hy 
eintlik?’ Wat moet ek dan vir hulle sê?” God het hom 
geantwoord: “Ek is soos wat Ek is. Sê maar net vir 
hulle: ‘Ek Is’ (Yahweh) het my na julle toe gestuur.’’

Maleagi 2:10 (NLV) “Is ons nie kinders van dieselfde 
Vader nie? En is ons nie almal deur een God geskep 
nie? Hoekom bedrieg julle mekaar dan, verbreek julle 
die verbond wat God met ons voorouers gemaak 
het?”

2. Wat glo ons van die Vader?

Jesaja 59:1-2 (NLV) Die Here is nie te swak om julle 
te red nie. Hy is nie te doof om julle te hoor nie. Julle 
probleem is dat julle sondes julle afgesny het van 
God. Hy het weggedraai van julle. Dit is weens julle 
sondes dat Hy nie meer na julle wil luister nie.

3. Wie is God die Vader?

a) Die Vader as Koning.

Handelinge 4:25-26 (NLV) U het lank gelede u 
dienaar, ons voorvader Dawid, deur die Heilige Gees 
laat sê: ‘Waarom het die nasies tekere gegaan? 
Waarom het die volke sinlose planne beraam? Die 
konings van die aarde het hulle slaggereed gemaak; 
die heersers het saamgespan teen die Here en teen 
sy Messias.

b) Die Vader as Almagtige en Alomteenwoordige.

Jesaja 14:26-27 (NLV) Ek het ’n plan vir die hele 
wêreld, want my mag geld oor alle nasies. Die Here, 
die Almagtige, het besluit, en wie sal sy planne kan 
verander? Wanneer sy hand beweeg, wie kan dit 
terugbring?

c) Die Vader as die Familiehoof.

Matteus 7:9-11 (NLV) Julle as ouers sal tog nie vir 
julle kinders as hulle brood vra, klippe gee nie. Of 
as hulle vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige 
mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan 
julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse 
Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van Hom vra!

Jesaja 49:15-16a (NLV) ”Kan ’n ma die baba vergeet 
wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelye 
hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het 
nie? Selfs al sou dit tog moontlik wees, Ék sal jou 
nie vergeet nie! Kyk, Ek het jou naam in my hand 
gegraveer.”

4. Hoe lyk God se Vaderskap prakties?

Lukas 15:20-24 (ABA) Hy het toe opgestaan en hy het 
na sy pa toe gegaan.Toe hy nog ver weg was, het sy 
pa hom gesien en sy pa was baie jammer vir hom. Hy 
het na sy seun toe gehardloop en hy het sy arms 
om sy seun se nek gesit en hom gesoen. Toe sê die 
seun vir sy pa: ’Pa, ek het sonde gedoen teen God en 
teen jou. Ek is nie meer goed genoeg om jou seun te 
wees nie.’ Maar sy pa het vir die slawe gesê: ’Bring 
gou die beste klere en trek dit vir hom aan. Sit ’n ring 
aan sy vinger en trek vir hom sandale aan. Bring die 
kalf wat ek vetgemaak het en slag dit, sodat ons kan 
eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was 
dood en hy lewe weer, hy was weg en ons het hom 
weer gekry.’ Hulle het toe begin om vrolik fees te vier.

5. Wie is jou Vader regtig?

1 Johannes 4:9 (NLV) Op hierdie manier het God sy 
volmaakte liefde aan ons bekendgemaak toe Hy sy 
enigste Seun na die wêreld toe gestuur het sodat ons 
deur Hom die lewe kan ontvang.

God se uitnodiging aan jou is “Ek wil jou huis toe 
bring en jou naby My hê.”
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