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Titel: Almal op hulle pos 

Pastoor: Danelle Esterhuizen 

Datum: 08 Augustus 2010 

Tyd: 09h30 

 
 

 

a. die verandering in my hart 

 

Are you willing to pay the price? 

Are you ready for the sacrifice? 

Are you living to turn the tide? 

Let’s pray together for the Son to rise! 

 

Can you hear the voice of the people crying? 

Can you hear the echoes from the dry and barren land? 

Can you see the clouds, the rain is coming? 

Can you sense the season of the grace of the Lord? 

 

Do you hear the voice of the poor man crying? 

Do you see the millions of the young men dying? 

 

There must be a way to lead the people 

Everyone to turn form their wicked ways. 

 

The tide is turning and we must follow 

People are groaning from their pain and sorrow 

The tide is turning and we must follow 

SA is yearning for the new day to dawn. 

 

Please o Lord, give us wisdom to lead 

Give us grace to see what SA needs 

Help us that righteousness and truth may be 

The way that we travel may be pleasing to Thee 

 

Humble yourself in the sight of the Lord 

Lift up His name and do it all in one accord 

He will give you peace, give you joy and harmony 

If only we are willing just to bend the knee. 

 

b.  hoekom? 

 

• In God se beeld geskep – krag in woorde 

  

Spreuke 18:21 

Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan 

eet. 

 

• Beheer aan die mens gegee 

 

Ps115:6 

Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee 

(toegeken) 
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• Niks op aarde gebeur sonder menslike betrokkenheid  

 

Gen 1: 26,28  
26 Toe het God gese:  Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy 

kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die 

diere wat op die aarde kruip. 27 God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld 

van God het Hy die mens geskp, man en vrou het Hy hulle geskep.  28 Toe het God hulle 

geseen en vir hulle gese:  wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit.  Heers 

oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor aldie diere van die aarde, ook oor die diere 

wat op die aarde kruip.  

 

 

c. Hoe? 

 

• Tot die Vader, in die Naam van Jesus, met die hulp van die Heilige Gees. 

 

Jak 5:16b 

  Die vurige gebed van ‘n geregverdige het groot krag. 

 

Matt 6:7 

Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie. 

 

d. Intersessie 

 

• Die ambagsman  

• Die wagter - vul die gaping 

• Die wagter - op die muur  

• Die arbeider van siele  

 

1. Die ambagsman 

 

Jes 54:16 

Dit is Ek wat die ambagsman geskep het, die ambagsman wat die vuur aanblaas en 

allerhande wapens daarin smee.  Dit is Ek wat die verwoester geskep het om af te breek. 

 

• Bid die woord tot ‘n akkuraatheid 

 

2. die wagter – vul die gaping   

 

Eseg 22:30 

Ek het vir iemand tussen hulle gesoek wat ‘n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree 

dat dit nie vernietig word nie, maar Ek het niemand gekry nie. 

 

• Kom NAMENS iemand anders na God 

 

3. die wagter - op die muur 

 

Efes 3:17 

Mens, Ek het jou aangestel as ‘n wag vir Israel: jy moet luister na wat Ek sê en hulle namens 

my waarsku. 

 

1 Thes 5:6,17 
6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter bly… 17 Bid 

gedurig. 

 

• Waarsku teen ‘n aanval 
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4. die arbeider vir siele 

 

1 Tim 2:1-4 
1 Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging 

gebid moet word vir alle mense,2  vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 

‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 3 So is dit 

goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, 4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot 

kennis van die waarheid kom.  

 

• Hart vir die kerk en vir verlore siele. 

 

e. verklaar  

 

• Die woord van God in jou mond is net so kragtig as die woord van God in sy eie mond  

•  Jesus (die lewende woord) het reeds oorwin. 

•  Spreek met vrymoedigheid. 

 

f. ‘n uitnodiging  

 

Jes 62: 6-7 
6 Ek het wagte op jou mure uitgesit Jerusalem, hulle sal dag en nag roep.  Julle wat die Here 

aan Sy beloftes moet herrinner, julle moenie stilbly nie. 7 Julle moenie stilbly nie totdat hy 

Jerusalem herstel het, totdat Hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. 

 

g. ‘n belofte  

 

Ps 2:8-12 
8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.  9 

U sal hulle verpletter met u ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan met u erdepot. 10 Wees dan 

nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!  11 Dien die Here met 

vrees, en juig met bewing.  12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg 

vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam.   

 


