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preeknota

Omdat Jesus liefdevol en wys is, kan ons Hom vertrou 
om ons te lei na die ware Noord.

1. Jesus is liefdevol en wys

p Jesus is wys

“Die leiers het ’n aantal Fariseërs en ondersteuners van 
Herodes gestuur om Jesus in ’n strik te laat trap. Hulle kom 
vra Hom toe: “Leermeester, ons weet hoe absoluut eerlik 
u is. U ontsien niemand nie, want u word nie beïnvloed 
deur mense se belangrikheid nie. Inteendeel, u leer 
mense wat God van ons verwag sonder om doekies 
om te draai. Sê nou vir ons: Is dit reg om aan die keiser 
belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of nie?” 
Jesus het egter deur hulle onderduimsheid gesien en 
sê vir hulle: “Hoekom probeer julle My uitvang? Bring vir 
My ’n Romeinse muntstuk dat Ek daarna kan kyk.” Toe 
hulle dit vir Hom bring, vra Hy vir hulle: “Wie se kop en 
titel is hierop afgedruk?” Hulle het Jesus geantwoord: 
“Die keiser s’n.” “Wel,” het Hy gesê, “gee dan aan die 
keiser wat hom toekom. Maar gee aan God alles wat 
Hóm toekom.” Hulle was stomverbaas oor Hom.” MARKUS 
12:13-17 (NLV)

“Maar vir ons almal wat deur God geroep is, Jode 
sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige 
kragwerking van God en die wonderlike wysheid van 
God. Hier-die Goddelike “dwaasheid” is oneindig 
wyser as enige menslike wysheid en hierdie Goddelike 
“swakheid” is oneindig sterker as enige menslike 
kragvertoon.” 1 KORINTIËRS 1:24-25 (NLV)

p Jesus is liefdevol

“Julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here 
Jesus Christus. Alhoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van 
julle arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kon 
word.” 2 KORINTIËRS 8:9 (NLV)

“God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste 
Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” JOHANNES 3:16 
(NLV)

2. Vertrou Jesus om jou te lei na die ware Noord

p Soliede fondasie

“Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens 
handel, is soos ’n verstandige persoon wie se huis op 
rots gebou is. Al val daar ’n stortbui, en al kom die 
vloedwater af, en al woed daar stormwinde teen die 
huis, sal dit nie inmekaarstort nie, want sy fondament is 
stewig op die rots vas.” MATTEUS 7:24-25 (NLV)

p Wees getrou aan dit wat jy het

“As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake 
getrou wees. As jy selfs ’n klein bietjie oneerlik is, sal jy 
nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie.” 
LUKAS 16:10 (NLV)

p ‘n Christen bekommer hom nie

“Kan al julle bekommernis julle lewe een sekonde langer 
rek?... “Moet julle daarom nie oor môre bekommer 
nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se 
moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg.” MATTEUS 
6:27 & 34 (NLV)
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