JACOBUS CONRADIE

TIPPING POINT
1. The point at which
a series of small
ineffective changes
acquires enough
pressure or
importance to cause
a larger, more
significant change
2. The point at which the buildup of minor
incidents reaches a level that causes someone
to do something they had formerly resisted
- Google definitions

Keerpunt/Draaipunt
1. Die punt waar 'n reeks
klein oneffektiewe
veranderinge genoeg
druk of belang verkry
om 'n groter,
meer beduidende
verandering te weeg
te bring
2. Die punt waar die opbou van klein insidente 'n
vlak bereik wat veroorsaak dat iemand iets doen
wat hulle voorheen weerstaan het om te doen

Rom 12:1-2
(1) Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge
van God, dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige
en aan God welgevallige offer dit is julle redelike
godsdiens.

(2) En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en
welgevallige en volmaakte wil van God is.

1) WAT IS DIT OM TE OFFER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat gaan
Laat los
Laat staan
Ondergeskik stel
Ontbloot
Bloot stel
Verarm
Vertrou
Swak/Afhanklik word

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opoffer
Opgee
Oorgee
Oorlaat
Verlaat
Verneder
Weg gee
Prys gee
Self verloon

2) WAAR VIND DIE OFFER PLAAS?
GOD KYK NA DIE HART
1 Sam 16:7
(7) Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy
buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die
Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na
die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”

Hand 13:22
(22) En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as
koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun
van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

2) WAAR VIND DIE OFFER PLAAS?
GOD KYK NA DIE HART
Spr 3:5
(5) Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie
op jou eie insig nie.

Jer 29:12-13
(12) Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My
bid, en Ek sal na julle luister.
(13) En julle sal My soek en vind as julle na My vra met
julle hele hart.

3) VOORBEELDE UIT DIE BYBEL
• Dawid
• Daniel
• Dissipels
• Paulus
• Baie, baie ander (sien Hand 12)

DAWID se lewe geoffer aan God
– Afhanklik van God, Vertrou op God

1 Sam 17:32-37
(32) En Dawid het aan Saul gesê: Laat die manne se
moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar
sal gaan en teen hierdie Filistyn veg.
(33) Maar Saul het Dawid geantwoord: Jy kan nie na
hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy
is ‘n seun, en hy is ‘n krygsman van sy jeug af.

1 Sam 17:45-47
(45) Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ’n swaard
en met ’n spies en met ’n lans, maar ek kom na jou in die
Naam van die HERE van die leërskare, die God van die
slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.

(46) Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou
kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van
die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel
en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele
aarde kan weet dat Israel ’n God het.
(47) Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die HERE nie
deur swaard en deur spies verlos nie; want die stryd
behoort aan die HERE, en Hy sal julle in ons hand gee.

4) DRIE SLEUTELS
TOT ’N LEWE OORGEGEE AAN GOD
• NEDERIGHEID
• GELOOF
• LIEFDE

NEDERIGHEID
- Self verloon
Mat 16:24
(24) Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand
agter My aan wil kom, moet hy homself
verloën en sy kruis opneem en My volg.

NEDERIGHEID
- Alles prys gee
Mat 19:16-21
(20) Die jongman sê vir Hom: Al hierdie dinge het ek
onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?
(21) Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan
verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal
’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.

NEDERIGHEID
- Die self en regte word op gegee in koningkryk

Mat 5:3-16
(3) Salig is die wat arm van gees is, want aan
hulle behoort die koninkryk van die hemele.

NEDERIGHEID
- God se krag kom tot volheid in ons swakheid

2 Kor 12:8-11
(9) En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg,
want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer
sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van
Christus in my kan woon.
(10) Daarom het ek behae in swakhede, in
mishandelinge, in node, in vervolginge, in
benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is,
dan is ek sterk.

NEDERIGHEID
- Gee reg op wraak en vergelding op

Luk 6:28
(28) Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir
die wat julle beledig.

JESUS se lewe oorgegee aan God
Mat 26:36-39,42
(36) Toe kom Jesus met hulle in ’n plek met die naam van
Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar
gaan bid.
(37) En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en
begin bedroef en benoud word.
(38)Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly
hier en waak saam met My.
(39) En Hy het ’n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en
gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by
My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.
(42) Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader,
as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink
nie, laat u wil geskied.

Rom 8:25-39
(27) En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van
die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die
heiliges intree.
(28) En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede
meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
(31) Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie
kan teen ons wees?
(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?

’n Lewe oorgegee aan God
• God is goed. God wil goeie he, maar alls gaan
nie altyd ten goede meewerk vir my nie.
• Alles het nie ten goede mee gewerk vir Simson
of Paulus of Jesus nie, maar alles het ten
goede mee gewerk vir die Jode vir die kerk en
vir die mensdom.
• Lewende offer is om jou self op te offer, iets
prys te gee, jouself te verloen.

LIEFDE
- Die liefde stel ander bo self

Rom 12:9-10
(9) Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat
sleg is; hang die goeie aan;
(10) wees hartlik teenoor mekaar met
broederlike liefde; die een moet die ander
voorgaan in eerbetoning

LIEFDE
- Liefde gaan nie oor self nie maar oor ander

1 Kor 13:4-7
(4) Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is
nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie
opgeblase nie,
(5) handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang
nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe
nie,
(6) is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly
saam met die waarheid.
(7) Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

LIEFDE
- Liefde soos Jesus

Joh 13:34-35
(34) ’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle
mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad
het, moet julle ook mekaar liefhê.
(35) Hieraan sal almal weet dat julle my
dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

GELOOF
Heb 12:1-2
(1) Daarom dan, terwyl ons so ’n groot wolk van
getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en
die sonde wat ons so maklik omring, en met
volharding die wedloop loop wat voor ons lê,
(2) die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en
Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat
Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande
verag het en aan die regterkant van die troon van
God gaan sit het.

GELOOF
Ps 37:4-5
(4) Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou
gee wat jou hart begeer.
(5) Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op
Hom; Hy sal sorg.

5) WAT KEER OORGAWE?
•
•
•
•
•
•
•

Selfgesentreerdheid
Trots
Vrees
Onsekerheid
Passiwiteit (doen niks)
Ongehoorsaamheid
Uitstel

6) WAT DIT NIE IS NIE?
• Nie om vloerlap te wees nie
• Nie om als aan God te los sonder enige
verantwoordelikheid self nie
• Nie ’n quick fix om te kry wat ons wil hê nie

