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TitTitTitTitelelelel::::    Gee vir my JesusGee vir my JesusGee vir my JesusGee vir my Jesus    

PastoPastoPastoPastor:r:r:r:    Sias le RouxSias le RouxSias le RouxSias le Roux    

DatDatDatDatumumumum::::    21212121    FebrFebrFebrFebruarie 2010uarie 2010uarie 2010uarie 2010    

TTTTydydydyd::::    08080808:00:00:00:00    
    

    

a: a: a: a:     Die oog gevestig op JesusDie oog gevestig op JesusDie oog gevestig op JesusDie oog gevestig op Jesus    

    

HHHHebreërs 12:1ebreërs 12:1ebreërs 12:1ebreërs 12:1----4444    

Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook 

die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding 

hardloop, die oog gevestig op  Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde 

wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te 

deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so ‘n vyandige 

optrede van die sondaars teen Hom verdra het.  Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. 

Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle ‘n stryd om lewe of dood geword 

het nie. 

 

JJJJohannes 1:14 ohannes 1:14 ohannes 1:14 ohannes 1:14     

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.  Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid 

wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 

  

b: b: b: b:     ’n Dienskneg’n Dienskneg’n Dienskneg’n Dienskneg    

    

FFFFililililippenseippenseippenseippense    2:52:52:52:5----7777    

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte 

van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem 

nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te 

word. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te 

dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.  

 

Mattheus 20:26Mattheus 20:26Mattheus 20:26Mattheus 20:26----28282828    

Maar by julle moet dit nie so wees nie.  Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar 

wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees.  

    

c: c: c: c:     Nederige KoningNederige KoningNederige KoningNederige Koning    

 

FFFFililililippense ippense ippense ippense 2:82:82:82:8    

En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. 

 

d: d: d: d:     Gehoorsaamheid aan God se wilGehoorsaamheid aan God se wilGehoorsaamheid aan God se wilGehoorsaamheid aan God se wil        

    

JJJJohannes 4:34ohannes 4:34ohannes 4:34ohannes 4:34----35353535    

Maar Jesus het vir hulle gesê:  “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en 

om sy werk te voltooi.  Sê julle nie: ‘Nog vier maande, dan is die oes daar’ nie?  Maar Ek sê  vir julle: 

Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes.” 

 

JJJJohannes 6:38ohannes 6:38ohannes 6:38ohannes 6:38----40404040    

Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat My gestuur het. 

En dit is die wil van Hom wat My gestuur het:  dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore 

sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van 

my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; en Ek sal hom op die 

laaste dag uit die dood laat opstaan. 

 

e:e:e:e:    Liefde tot die doodLiefde tot die doodLiefde tot die doodLiefde tot die dood    
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 JJJJohannes 15:9ohannes 15:9ohannes 15:9ohannes 15:9----13131313    

Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.  Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte 

uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit 

sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my 

opdrag:  Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy 

lewe vir sy vriende aflê. Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, 

moet julle mekaar ook liefhê.  As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is. 

 

 

 


