
28 MAART 2021 (AANLYN)preeknota

Vir ons aanlyndienste en 
ander nuus volg ons op 

Ons ‘YouTube’ kanaal
vir aanlyndienste

“Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: 
So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van 
Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer 
toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie: 
Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het ‘n deur voor julle 
oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet 
dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap 
vasgehou en My nie verloën nie. Kyk, Ek beskik dat van 
die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat 
daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is 
nie, maar lieg – kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor 
julle kniel en erken dat Ek julle liefhet. Omdat julle aan 
die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, 
sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat 
oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van 
die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat 
julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen 
wat die oorwinning behaal, sal Ek ‘n pilaar in die tempel 
van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal 
op hom die Naam van my God skrywe en die naam 
van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van 
my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my 
eie nuwe Naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor,                                                                         
moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.”                                                                                                           
Openbaring 3:7-13 (AFR83)

VIER BYBELSE PERSPEKTIEWE

1. JESUS HET ALLE TOEGANG EN OUTORITEIT

“Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: 
So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel 
van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal 
dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit 
weer oop nie:” Openbaring 3:7 (AFR83)

“These are the words of the Holy One, the True One”                                                
Revelation 3:7 (AMP)

2. NIE ALLE “KERKMENSE” IS GOD SE MENSE NIE

“Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van 
die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak 
dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg – kyk, Ek sal 
maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek 
julle liefhet.” Openbaring 3:9 (AFR83)

“�e problem with the church today, is that we are a mile wide and an inch deep.”   
Andy Stanley 

3. GOD SE MENSE HET UITHOUVERMOË

“Omdat jy vasgehou het aan die getuienis van hoe 
Ek volhard het, sal Ek jou ook bewaar gedurende die 
tyd van hewige toetsing wat vir die hele bewoonde 
wêreld voorlê – daardie tyd wanneer al die bewoners 
van die aarde deeglik getoets word.”   
Openbaring 3:10 (NLV)

“Because you kept my Word in passionate patience, 
I’ll keep you safe in the time of testing that will be here 
soon, and all over the earth, every man, woman, and 
child put to the test.” Revelation 3:10 (MSG)

“Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die 
wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou.”  
2 Timoteus 4:7 (AFR83)

4. DIE HEMEL IS NIE REGVERDIG NIE, JESUS GAAN SY 
KINDERS BELOON

“Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid 
van God nie …” Romeine 3:23 (AFR83)

“Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus 
verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die 
liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit 
goed is of kwaad.” 2 Korintiërs 5:10 (AOV)

• Ons word gered deur genade.

• Ons gaan beloon word volgens ons werke.

• Met wat gaan jy hemel toe?

hhttps://www.facebook.com/search/top?q=kruisweg%20gemeente
https://www.youtube.com/results?search_query=kruisweg+gemeente



