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Spreuke 12:24a
24
Die hand van die vlytiges sal heers…
Definisie
•
•
•
•

van nougesetheid (“diligence”
(“diligence”)
“diligence”):
Passievol – entoesiasme met intensiteit
Perfeksionisme – noukeurige aandag aan detail
Produktief – oorvloedige, hardwerkend
Volhardend – volgehoue konsekwentheid

Ses stappe na seën:
• Studie
• Nastreef van goddelikheid
• Gehoorsaamheid
• Rentmeesterskap
• Oorwinning
• Leierskap
Spreuke 8:17
17
Ék het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.
1.

Rek die aptyt vir Hom
Die nougesette soeker
Hebreërs 11:6
6
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is
en ‘n beloner is van die wat Hom soek.
Honger en dors – gedryf deur honger
Mattheus 5:6
6
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Psalm 63:1, 8
1
‘n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God, U soek ek; my siel
dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.
8
My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.

2.

Deelgenote aan Sy heiligheid.
Hebreërs 12:10, 14b
10
Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat
ons sy heiligheid kan deelagtig word.
14
… en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;
Deelname aan die Goddelike Natuur / Aard.
II Petrus 1:31:3-4
3
Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis
van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, 4 waardeur Hy ons die grootste en kosbare

beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle
die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.
•
•
3.

Die Heilige Gees maak dit moontlik – bemagtig ons om die nuwe aard van Christus te wys /
openbaar.
Sy blywende teenwoordigheid bewerk ‘n besluit in ons om nie tevrede te wees met enige iets
minder as God se hoogste en beste nie.

Goddelike Ambisie
Filippense 3:123:12 -14
12
Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat
ek ook deur Christus Jesus gegryp is. 13 Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. 14 Maar
een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die
prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.
I Korinthiërs 12:31a
31
Maar beywer julle met die oog op die beste gawes…



4.

om op oorvloedige wyse geloof met die karaktereienskappe van Christus toe te rus – ons
dankbare reaksie op Sy genade wat ons verlos en vergewe
geloof is daarom nie net ‘n toewyding aan die beloftes van Christus nie, maar ook ‘n
toewyding aan Sy vereistes, dat ons bou, vorder, groei

Sewe Stappe na Goddelikheid
II Pet
Petrus
rus 1:51:5-7
5
En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by
die deug die kennis, 6 en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid,
en by die lydsaamheid die godsvrug, 7 en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde
die naasteliefde.
 DEUG - om met dapperheid in die krag van God te lewe / Sy uitnemendheid en heerlikheid te
openbaar.
 KENNIS – praktiese wysheid om die lewe te hanteer (volgroeide ‘common sense’).
 SELFBEHEERSING – selfbemeestering. Letterlik die vermoë om ‘n greep / houvas op jouself
te kry.
 VOLHARDING – die vermoë om pyn, hartseer of moeilikheid ter wille van God te verduur.
Veral die krag om ter wille van hoop te verduur.
Hebreërs 12:2
2
die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat
Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die
troon van God gaan sit het.
I Thessalonicense 1:6
6
En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie
verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees,
 GODDELIKHEID (“piety”) – die behoud van die geestelike dissiplines: afgesonderdheid,
gebed, oordenking / meditering / vas / aanbidding en danksegging / rentmeesterskap
(dankoffers of geloftegawes). Die geheime lewe van saamwees met God.
Mattheus
Mattheus 6:36:3 -4, 6,17
Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,
4
sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien,
Hy sal jou in die openbaar vergelde.

3

Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die
verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
17
Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig,
6

 BROEDERLIKE
BROEDERLIKE TOEGENEENTHEID (philadelphia) – prioriteit van die gemenebes van die
Vader se familie.
Filippense 2:32:3-4
3
Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die
ander hoër ag as homself. 4 Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen
ook na die ander s’n.
Galasiërs
Gal asiërs 6:10
10
Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die
huisgenote van die geloof.
 LIEFDE – God se allesomvattende barmhartigheid


vir die hele Liggaam
I Johannes 3:13:1-3
1
Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God
genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie
geken het nie. 2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie
geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan
Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 3 En elkeen wat
hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
Efesiërs 3:143:14 -20
14
Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus
Christus, 15 van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam
ontvang, 16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met
krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, 17 sodat Christus
deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en
gegrond is, 18 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle
te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en die liefde van
Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die
volheid van God. 20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons
bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,



vir die ongereddes
Joha
Johannes 3:16
16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee
het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige
lewe kan hê.



vir die gebrokenes
Jakobus 1:261:26-27
26
En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle
moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie.

I Petrus 5:85:8-10
8
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en
soek wie hy kan verslind. 9 Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat
dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. 10 En mag die God van alle
genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely
het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!

