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“Where was God?” 

  

Keuses 



1. Ons keuses elke dag 

 

35 000 besluite 

Wat bepaal my en jou 
daaglikse besluite? 

Die lewe is ‘n somtotaal van 
keuses..  

Keuses 



“Many of our trouble occur because 
we base our choices on unreliable 
authorities; culture ("everyone is 
doing it"), tradition ("we've always 
done it"), reason ("it seems logical"), 
or emotion ("it just felt right").”  

 

 - Rick Warren 

 

Keuses  l  1.  Ons keuses elke dag 



Woord 

Deut 30:19  Ek neem vandag die 
hemel en die aarde as getuies 
teen julle; die lewe en die dood, 
die seën en die vloek het ek jou 
voorgehou. Kies dan die lewe, 
dat jy kan lewe, jy en jou 
nageslag..  

 

Keuses  l  1.  Ons keuses elke dag 



Spreuke 3:5-8 Vertrou op die 
HERE met jou hele hart en steun 
nie op jou eie insig nie.Ken Hom 
in al jou weë, dan sal Hy jou 
paaie gelykmaak. Wees nie wys 
in jou eie oë nie; vrees die HERE, 
en wyk af van die kwaad; dit sal 
genesing wees vir jou liggaam en 
verkwikking vir jou gebeente.  

 

Keuses  l  1.  Ons keuses elke dag 



 

Psalm 25:12   

Wie tog is die man wat die 
HERE vrees? Hy sal hom leer 
aangaande die weg wat hy 
moet kies.  
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2. Ons Hulp 

Eseg 36:24-28 En Ek sal julle uit 
die nasies gaan haal en julle uit al 
die lande bymekaar laat kom, en 
Ek sal julle in jul land bring. Dan 
sal Ek skoon water op julle giet, 
sodat julle rein kan word; van al 
jul onreinhede en van al jul 
drekgode sal Ek julle reinig.  

 
Keuses 



En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee 
en ‘n nuwe gees in jul binneste 
gee; en Ek sal die hart van klip uit 
julle vlees wegneem en julle ‘n 
hart van vlees gee. En Ek sal my 
Gees in jul binneste gee en sal 
maak dat julle in my insettinge 
wandel en my verordeninge 
onderhou en doen.  

 

Keuses  l  2.  Ons Hulp 



 

En julle sal woon in die land wat 
Ek aan jul vaders gegee het; en 
julle sal vir My ‘n volk en Ek sal 
vir julle ‘n God wees. 

 

Keuses l  2.  Ons Hulp 



Die Heilige Gees 
Gees van Waarheid (Joh 16:13)  

Gees van die Lewe (Rom 8:2) 

Die Raadgewer, Helper, Trooster 

(Joh 16:5-7; 14:26) 

 

Ons Hulp tot goeie keuses! 

Keuses l  2.  Ons Hulp 



Joh 16:7  

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit 
is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie 
weggaan nie, sal die Trooster nie 
na julle kom nie; maar as Ek 
weggaan, sal Ek Hom na julle 
stuur. 
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Joh 16:13  Maar wanneer Hy 
gekom het, die Gees van die 
waarheid, sal Hy julle in die hele 
waarheid lei; want Hy sal nie uit 
Homself spreek nie, maar alles 
wat Hy hoor, sal Hy spreek en die 
toekomstige dinge aan julle 
verkondig.  
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Joh 14:25-27  Dit het Ek tot julle 
gespreek terwyl Ek by julle bly; 
maar die Trooster, die Heilige 
Gees, wat die Vader in my Naam 
sal stuur, Hy sal julle alles leer en 
sal julle herinner aan alles wat Ek 
vir julle gesê het.  
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Vrede laat Ek vir julle na, my 
vrede gee Ek aan julle; nie soos 
die wêreld gee, gee Ek aan julle 
nie. Laat julle hart nie ontsteld 
word en bang wees nie. 
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Rom 8:5-8  

Want die wat vleeslik is, bedink 
vleeslike dinge, maar die wat 
geestelik is, geestelike dinge. 
Want wat die vlees bedink, is die 
dood, maar wat die Gees bedink, 
is lewe en vrede, omdat wat die 
vlees bedink, vyandskap teen 
God is;  
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want dit onderwerp hom nie aan 
die wet van God nie, want dit kan 
ook nie.En die wat in die vlees is, 
kan God nie behaag nie.. 
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Rom_12:2  

And do not be conformed to this 
world, but be transformed by the 
renewing of your mind, in order 
to prove by you what is that 
good and pleasing and perfect 
will of God. 

 

 

 

 

Keuses l  2.  Ons Hulp 



Gebed 
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