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Het jy al gewonder wat die Here oor jou sing? Wat dink jy sing Hy oor jou? 

Sefanja 3:17: NAV: Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-
tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou

NLT: For the Lord your God has arrived to live among you. He is a mighty savior. He will rejoice over you with great 
gladness. With his love, he will calm all your fears. He will exult over you by singing a happy song.

TEV: The Lord your God is with you; his power gives you victory. The Lord will take delight in you, and in his love he will 
give you new life. He will sing and be joyful over you, as joyful as people at a festival.”

Hoe kan dit wees? Ek is dan so sleg en vol sonde; ek doen dan soveel verkeerde dinge; ek leef dan so verkeerd- kan dit 
wees?!!!

Ja, dit kan, want, want ... HY IS MY PA!!!!! 

Hy kyk nie na my volgens wat ek DOEN nie, maar volgens wie EK IS! As God na my kyk, kyk Hy soos ’n Pa na sy kind vir 
wie Hy oneindig liefhet! God kyk na my as ’n Pa – stil-tevrde: “Dis MY kind!” En dan borrel sy hart oor in ’n lied!

Soos ‘n wildsbok/As the deer
Hier wil ek kom juig
O Heer my God
El Shaddai
Habakuk (Al sou die vyeboom 
nie bot nie)
Oorwinningslied

Galasiërs 4:7: “7Jy is dus nie meer slaaf 
nie, maar kind. En as sy kind het God jou 
sy erfgenaam gemaak!”

JAARVERS



Fokusarea

Galasiërs 4:7: 

“Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is 
nou ’n kind van God. 

En omdat jy sy kind is, het God jou 
ook sy erfgenaam gemaak.”

 § LPG is meer as net Bybel lees en bid. ’n 
Mens kan Bybel lees sonder om God te 
hoor; 

 § ’n mens kan God ook hoor op ander 
maniere; 

 § ’n mens kan ’n rympie bid of woorde 
aanmekaar sit sonder om werklik met 
God te praat. 

 § LPG gaan oor ’n verhouding met God as 
ons PA en nie as ’n slaaf met ’n “To Do” 
lysie nie. 

Ons vraag is dus: Luister en praat die 
lidmate werklik daagliks met God.

LUISTER NA EN PRAAT  
MET GOD (LPG):2015

2015

is ‘n Geestelike pad

maak ek die meeste van 
my Geestelike pad

WAT

HOE

ONTHOU

 ’n Geestelike pad is die manier 
waarop ek die mees natuurlike met 
God verbind en geestelik groei

 Meeste van ons verkies van nature 
een of twee paaie

 Daar is gewoonlik een of twee 
paaie wat vir my baie onnatuurlik is

 Die doel is om groot vrede en 
vreugde te beleef in die manier 
waarop ek met God verbind

 Gee myself toestemming om te 
wees wie ek is – ook in God

 Wees gewillig om ook met dinge 
besig te wees wat vir my onnatuurlik 
en buite my gemaksone is om selfs 
meer te groei

 Moenie mense wat anders is beny 
of verkleineer nie

 Elkeen van ons het een of twee 
voorkeur geestelike paaie

 Dis goed vir my om AL die geestelike 
paaie in meerdere of mindere mate 
te probeer

Die 2015 tema verkondig ’n intieme verhouding met 
God, deur gereeld met hom te praat en na Hom te 
luister. 

Vir baie mense is dit ’n uitdaging want hulle voel hulle 
is te besig, te sondig, te stukkend, te haastig, te wat 
ookal om by God uit te kom. Soms voel dit of ons eers 
‘heel, reg en perfek’ moet wees voordat Hy met ons 
sal praat of ons durf gesels met Hom.

Want as ons as lidmate nie ‘n 
diepe begrip ontvang van die 
hart van die Persoon met wie ons 
praat en na wie ons kan en 
mag luister nie, gaan hierdie 
tema moontlik baie teoreties 
klink en nooit werklik ons 
harte bereik nie.
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