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Titel: Haran vs. Kanaan 

Pastoor: Jaco van Rooyen 

Datum: 08 Mei 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

 

Matt 17:14-20 
14 En toe Hy by die skare kom, gaan daar n man na Hom en val voor Hom op die kniee en se: 
15 Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar; want dikwels val hy in die 

vuur en dikwels in die water. 16 En ek het hom na U dissipels gebring, en hulle kon hom nie 

gesond maak nie. 17 Toe antwoord Jesus en se: O Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank 

sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My. 18 Daarop bestraf 

Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie 

uur af. 19 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en se: Waarom kon ons hom nie uitdryf 

nie? 20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek se vir julle, as julle 

geloof het soos n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg se: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! 

En hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.  

 

1. Grens van Onbekende 
2. Grens van Onmoontlike 

 

Neh 8:11b 

…wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here- dit is julle beskutting. 

 

3. Grens van Geen positiewe/ spoedige terugvoering 
4. Grens van Alledaagse Norm 

 

a) God te vertrou 

 

Deut 11:10-11 
10 Want die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipteland waar julle 

uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos n groentetuin, natgelei het nie. 
11 Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is n land van berge en laagtes 

wat van die reen van die hemel water drink. 

 

b) Prys betaal 
 

Luk 18:29-30 
29 Voorwaar Ek se vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders 

verlaat het ter wille van die koningkryk van God, 30 wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal 

ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom. 

 

c) Geduldig/vasberade wees 

 

Hab 2:3 

Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie 

teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie. 


