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Titel: Is jy gereed? 

Pastoor: Jaco Coetzee 

Datum: 02 Mei 2010  

Time: 09:30 
 

 

1 Kor 3:9 

Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.  

 

Joh 4:27-35 
27 En op dié oomblik het sy dissipels gekom en hulle verwonder dat Hy met ‘n vrou in gesprek was. 

Tog het niemand gesê: Wat verlang U nie? of: Waarom spreek U met haar? 28 Die vrou het toe haar 

waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê: 29  Kom kyk ‘n man wat my alles 

vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie? 30 Hulle het toe uit die stad gegaan 

en na Hom gekom. 31 En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesê: Rabbi, eet. 32  Maar 

Hy sê vir hulle: Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. 33  Die dissipels sê toe vir 

mekaar: Het iemand dan vir Hom ete gebring? 34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen 

van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring. 35  Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan 

kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die 

oes. 

 

bybelse arbeider: 

 

1. vertrou altyd op die Here om ander te dien 
 

Joh 4:28-30 
28 Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê: 29 Kom 

kyk ‘n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie? 30 Hulle het 

toe uit die stad gegaan en na Hom gekom.  

 

2. ‘n arbeider se enigste saak is om God se wil te doen 
 

Joh 4:31-34 
31 En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesê: Rabbi, eet. 32 Maar Hy sê vir hulle: Ek 

het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. 33 Die dissipels sê toe vir mekaar: Het iemand dan 

vir Hom ete gebring? 34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur 

het en om sy werk te volbring. 

 

Heb 5:12 

Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die 

eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan 

vaste spys nie.  

 

“Some are jealous to be successors of the Apostles; I would rather be a successor of the Samaritan 

woman, who, while they went for food, forgot her water pot in her zeal for souls.”  Hudson Taylor  

 

3. ‘n arbeider het altyd ‘n uitwaartse fokus op die oes  
 

Joh 4:35  

Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en 

aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.  

 

4. arbeider het medelye (compassion) vir die oes. 
Matt 9:35-37 
35 En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die  

evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees.  
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36 En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput  

was, soos skape wat geen herder het nie. 37 Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar 

die arbeiders min.  

 

a: liefde is demonstratief 

 

Joh 3:16 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen  

wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  

 

b: liefde identifiseer met ander 

 

Joh 11:32-36 
32 En toe Maria kom waar Jesus was en Hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir Hom: Here, as U 

hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. 33 Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat 

saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword in sy gees en Hom ontstel 
34 en gesê: Waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir Hom: Here, kom kyk. 35  Jesus het geween. 
36Die Jode sê toe: Kyk, hoe lief Hy hom gehad het!  

 

1 Joh 3:18 

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.  

 

Matt 9:38 

Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.  

 

1 Kor 9:19, 22b 
19ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te wen...22b vir almal het ek 

alles geword om in alle geval sommige te red.  

 

5. ‘n arbeider het geen gemaksones nie 
 

Matt 8:18-22 
18 En toe Jesus groot menigtes rondom Hom sien, het Hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. 19  

En ‘n sekere skrifgeleerde het gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al mag 

gaan. 20  En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun 

van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. 21 En ‘n ander een van sy dissipels het vir 

Hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. 22  Maar Jesus sê vir hom: Volg 

My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe.  

 

Titus 1:16 

Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en 

ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.  

 

Matt 8:19, 21 
19  En ‘n sekere skrifgeleerde het gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al mag 

gaan. 21 En ‘n ander een van sy dissipels het vir Hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my 

vader te begrawe.  

 

Luke 5:11 

So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed Him… 

 

Mark 16:20 

And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word 

through the accompanying signs.  

 

1 Joh 2:6 

Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.  
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2 Tim 2:20-21 
20 Maar in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en 

erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer.  21 As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, 

sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.  
 

 

 

 


