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Ons ‘YouTube’ kanaal
vir aanlyndienste

“Wees altyd bly omdat julle weet dat julle aan die 
Here behoort. Ek sê dit weer: “Wees bly!” Laat almal 
sien hoe bedagsaam julle lewe. Onthou: Die Here kom 
binnekort! Moet oor niks bekommerd wees nie, maar 
bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, 
terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy doen. En 
God se vrede, wat meer is as wat ’n mens dink, sal oor 
julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan 
Christus Jesus verbonde is.” Filippense 4:4-7 (NLV)

“Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy 
het na Berseba, ’n dorp in Juda, gegaan en sy dienaar 
daar agtergelaat. Hy self het die woestyn ’n dagreis ver 
binnegegaan. Hy het toe onder ’n besembos gaan sit 
en gewens dat hy liewer maar moet sterf. “Ek het nou 
genoeg gehad, Here,” het hy gesê. “Neem nou maar 
my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie.” 1 
Konings 19:3-4 (NLV)

WAT HET ELIA VERKEERD GEDOEN?

1. Ooreis jouself 

2. Bou mure

“Mental pain is less dramatic than physical pain, but 
it is more common and also more hard to bear. The 
frequent attempt to conceal mental pain increases 
the burden: it is easier to say “My tooth is aching” 
than to say “My heart is broken.” C.S. Lewis

3. Ons fokus net op die negatiewe 

4. Vergeet van God se voorsiening 

“Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op 
die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik 
was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend 
geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar 
in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n 
aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. 
Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur 
was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering 
in die windstilte.” 1 Konings 19:11-12 (NAV)

“God is our refuge and strength [mighty and 
impenetrable], a very present and well-proved help in 
trouble. Therefore, we will not fear, though the earth 
should change and though the mountains be shaken 
and slip into the heart of the seas …”  Psalm 46:1-2 (AMP) 




