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sleutels 

de waal esterhuizen 

 



sleutels 

• Mat 16:19  En Ek sal jou die 
sleutels van die koninkryk 
van die hemele gee; en wat 
jy ook op die aarde mag 
bind, sal in die hemel 
gebonde wees, en wat jy 
ook op die aarde mag 
ontbind, sal in die hemel 
ontbonde wees.  

. 

 



sleutels 

• Mat 28:18  En Jesus het 
nader gekom en met hulle 
gespreek en gesê: Aan My 
is gegee alle mag in die 
hemel en op aarde.  

 



sleutels 

• Openb 3:7  En skryf aan die 
engel van die gemeente in 
Filadelfía: Dít sê die Heilige, 
die Waaragtige, wat die 
sleutel van Dawid het, wat 
oopmaak en niemand sluit 
nie, en Hy sluit en niemand 
maak oop nie:  

 



sleutels 

• Openb 3:8  Ek ken jou 
werke. Kyk, Ek het voor jou 
‘n geopende deur gegee, en 
niemand kan dit sluit nie, 
want jy het min krag en jy 
het my woord bewaar en 
my Naam nie verloën nie.  

 



sleutels 

• Mat 23:13  Maar wee julle, 
skrifgeleerdes en Fariseërs, 
geveinsdes, want julle sluit 
die koninkryk van die 
hemele toe voor die 
mense; want julle gaan self 
nie in nie, en die wat sou 
ingaan, laat julle nie toe om 
in te gaan nie.  

 

 



sleutels 

• Mat 6:33  Maar soek eers 
die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie 
dinge sal vir julle bygevoeg 
word.  



sleutels 

• Rom 8:32  Hy wat selfs sy 
eie Seun nie gespaar het 
nie, maar Hom vir ons 
almal oorgegee het, hoe sal 
Hy nie saam met Hom ons 
ook alles genadiglik skenk 
nie?  



sleutels 

• Fil 4:19  En my God sal elke 
behoefte van julle vervul na 
sy rykdom in heerlikheid 
deur Christus Jesus.  



sleutels 

• Mark 2:27  En Hy sê vir 
hulle: Die sabbat is gemaak 
vir die mens, nie die mens 
vir die sabbat nie.  



sleutels 

• Heb 4:11  Laat ons ons dan 
beywer om in te gaan in dié 
rus, sodat niemand in 
dieselfde voorbeeld van 
ongehoorsaamheid mag val 
nie.  



sleutels 

• Heb 4:12  Want die woord 
van God is lewend en 
kragtig en skerper as enige 
tweesnydende swaard, en 
dring deur tot die skeiding 
van siel en gees en van 
gewrigte en murg, en is ‘n 
beoordelaar van die 
oorlegginge en gedagtes 
van die hart.  



sleutels 

• Heb 4:13  En daar is geen 
skepsel onsigbaar voor 
Hom nie, maar alles is oop 
en bloot voor die oë van 
Hom met wie ons te doen 
het.  



sleutels 

• 1Pe 5:7  Werp al julle 
bekommernis op Hom, 
want Hy sorg vir julle.  

• Psa 46:10  "Be still, and 
know that I am God. 


