
VANDAG is mooi ... gister is verby – kan NIKS daaraan 

verander ... môre kom nog ... kan nou niks nou daaraan doen nie 

... skep doelbewus oomblikke se mooi en goed en vreugde ... vir 

jouself en ander vandag! 
 

Kyk mooi na die foto ... wat sien ons? Praat met mekaar daaroor 

... dalk sien ons iets van onsself vandag daarin ... moenie bang wees 

vir eerlik deel nie ...  

Luister nou - https://www.youtube.com/watch?v=WAMjM_FwnIs 

 

1. Stephan Joubert se manifes vir Korona-tyd deel ‘n paar ervarings of ontdekkings ... grepe daaruit 

kan met ons praat in ons eie omstandighede ... lees dit rustig deur en praat met mekaar daaroor: 

1. Die Here is my Herder. Hy lei my deur elke donker vallei en langs elke groen weiveld.   

2. Dit gaan nie net oor myself in hierdie tyd nie. Omdat Christus my dra, is daar spasie vir ander 

mense in my lewe. Ek luister, bid en help graag waar ek kan. 

3. Ek is ’n fynkenner van goeie nuus. Ek weier om ’n slaafse oorverteller van afbrekende verhale 

te wees. Daar’s oorgenoeg mense rondom my wat dit doen. Ek fokus op God se goedheid en 

op al die goeie dinge wat mense steeds doen. 

4. Ek maak vrede met die onseker tye en omstandighede waarin ek myself bevind. Ek weet dinge 

sal nie gou weer na normaal terugkeer nie. Dit is hoe dit is.  

5. Ek vind groter vreugde in eenvoud - Die Here dra my.  

2.    Word nou net stil met jou eie lewe ... sing saam in hart ... 

 Wees stil en weet ... https://www.youtube.com/watch?v=M1KeJFZp7JY 

3.    Herhaal die seëngebed hardop saam ... 

Genade en vrede en liefde vir jou ... dit kom uit die hart van God die Vader ...dit is bewys in die 

offer van die Seun en dit word in jou bewaar deur die Heilige Gees …  

4. Ons loof die Here in verwondering ...  

 Majesteit ... https://www.youtube.com/watch?v=qZ9EXFJavTY 
 

5. Ons teks vir vandag in Matt 10 : 40-42. Dit is die afsluiting van Jesus se preek oor die groot opdrag 

aan Sy kerk ... stuur ons na die wêreld ... beloftes en waarskuwings  ... roep om ons lewe in absolute 

vertroue in Sy hande kan plaas ... sal voorsien wat nodig is ... nooit ons projek nie ... net Sy 

instrumente ... 

 Kom ons lees die gedeelte ook in ander vertalings ... The Message is nogal spesiaal hieroor ...  
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6. Wat sê die Woord vandag? 

Jesus sluit hierdie sendingpreek af met 2 basiese beginsels ... op manier “back to the basics” ... 

gestuurde mense moet dit nooit vergeet ...  
 

• Die eerste waarheid is ... gelowiges sal mekaar moet dra en ondersteun om getrou te bly aan 

hierdie opdrag ... mekaar as Sy geskenke raaksien ... opvallende kenmerk van die vroegste 

Christelike gemeenskap ... hoe met liefde dit veilig maak vir mekaar ... deur vashou-aan-

mekaar, deur die hoog-ag-van-die-ander, deur saam-dra-aan-mekaar-se-laste ...  

Die lewe wat Jesus vir ons gee is ‘n lewe van afhanklik wees van mekaar ... in moeilikste tye 

soos ons nou beleef teenoor mekaar broos te mag wees ... te kan erken ons is moeg ... sukkel 

met hoop ... worstel met vrede oor wat gebeur ... Hy gee ons in liefde vir mekaar ... Hy gee 

Homself deur my vir jou ... deur jou vir my ... kan aanhou dien! 

• Die tweede waarheid waaraan ons moet vashou ... selfs die geringste bydrae maak saak ... 

vir God is daar nie klein en groot dade nie ... lewe van geloof en diens bestaan uit dade van 

liefde wat aanmekaar geweef word ... beker koue water ... simbool van uit-die-hart-omgee ... 

MAAK DIT BAIE WERD!  

Christene kry nie eers waarde wanneer groot opofferings gemaak word nie ... dra Sy liefde oor 

...  in oproep-drukkie vir iemand wat rou ... luister-tyd na eensame ... geduld met die 

veeleisende ... raaksien van eenkant-kind ... dankie sê vir noodwerkers ... klein sakkie kos vir 

honger mens ... in JESUS SE HANDE WORD MY 5 BROODJIES EN 2 VISSIES GROOT ...  

7. Ons kan nie die wêreld red nie maar kan ons eie stukkie wêreld beter maak ... maak die sirkel  van 

Sy koms na wêreld vol as ek na iemand gaan soos Hy na my kom ... vir iemand word wat Hy vir 

my is ... moenie die sirkel breek ... liefde by jou laat stop nie ... inperkingstyd mag nie Sy liefde 

stop nie ... dink vir wie jy vandag “’n koue beker water”-daad kan doen ... hoe gering ook al ... 

genoeg om die mens te laat besef hoe lief God hom/haar het ... moenie uitstel nie, gaan doen dit 

nou ... JY KAN ... Hy leef in jou! 

8.   Geselstyd 

• Dink aan iets wat iemand vir jou of julle gedoen het wat baie beteken het al was dit nie ‘n 

groot ding nie ...  

• Wie ondersteun jou gewoonlik tydens krisisse?   

• Vir wie kan jy in moeilike omstandighede bystaan?   

• Dink hoe jy of julle saam in die week met ‘n klein daad van omgee en help iemand baie groot 

kan seën. Wie, wat, waar en hoe? 

• Kyk weer na die foto aan die begin ...  

 9. Bid nou saam ... elkeen kry kans om vir een ding dankie te sê ... en dan kry elkeen kans om een 

ding te vra ... die kring-gebed kan ‘n tweede rondte ook maak ...  

10. Ons sing saam of luister net na hierdie besondere lied:  
 

 Laat Heer U vrede deur my vloei ... https://www.youtube.com/watch?v=vxY7GWpinKo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxY7GWpinKo


 


