
Wees Wakker ! 

 

 

Dennis de Wet 

12 Mei 2013 

 
 



Dood Leef 
 

Openbaring 3 v 1-3  
 

1 EN skryf aan die engel van die gemeente inSardis: Dít sê 

Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek 

ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. 

 2 Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt 

staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor 

God gevind nie. 

 3 Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar 

dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op 

jou afkom soos ’n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op 

jou afkom nie. 

 

 you are supposed to be alive, but [in reality] you are 

dead.2Rouse yourselves and keep awake, and 

strengthen and invigorate what remains and is on the 

point of dying;  

 



 

Satan se strategie – Ligaam van God moet bly sit 

 
• Hou ons besig met leuens 

• Hou ons besig met wêreldse goed 

• Hou ons besig met – onvergifnis 

• Offence – oortreding 

• Verlede – selfbejammering/pity 

• Verhoudings 

• Onvolwassenheid 

 

Eph 6 v11-13 

11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle 

staande kan bly teen die liste van die duiwel. 

12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, 

maar teen die owerhede, teen die magte, teen die 

wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die 

bose geeste in die lug. 

13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat 

julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle 

alles volbring het, staande kan bly. 

  

 
 



Hoekom so Verbaas? 

  

Heilige Selfsug 

 
Math 7 v 22-23 

 

22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie 

in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en 

in u Naam baie kragte gedoen nie? 

 23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. 

Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! 

(Lawlessness) 

  

 
 

  

 

 



Herposisioneer 
 

Wat is die doel? (Purpose) 

 

• my Doel, of  

• Jesus se doel? 

 

Hoekom het Jesus gesterf? 

 

• Om my te dien 

• Om die Vader te dien 

 

Heilige Selfsug 

 
• Alles gaan oor my 

 

Heilige Uitsig 

 
• Alles gaan oor Hom 

 
 

  

 

 



Koste Bereken 

 

Lukas 14 v28-30 

 
28 Want wie van julle wat ’n toring wil bou, gaan nie eers sit 

en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer 

nie? — 

 29 sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om 

dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal 

begin spot 

 30 en sê: Hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry 

nie. 

 
  

  

 
 



Mark 10 v 17-24 - Jong ryk man 

 
17 EN toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom 

toe en val voor Hom op die knieë en vra Hom: Goeie 

Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? 

19 Jy ken die gebooie: 20 Maar hy antwoord en sê vir Hom: 

Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. 

 21En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom 

gesê: Een ding kom jy kort — gaan verkoop alles wat jy het, 

en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; 

kom dan hier, neem die kruis op en volg My. 

 22 Maar hy het treurig geword oor dié woord en bedroef 

weggegaan, want hy het baie besittings gehad. 

23 Toe kyk Jesus rond en sê vir sy dissipels: Hoe beswaarlik 

sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan! 

24 En die dissipels was verbaas oor sy woorde; maar Jesus 

antwoord weer en sê vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit 

vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van 

God in te gaan! 

 
 

  

 

 



Ons Keuse – Ons Verantwoordelikheid 
 

Openbaring 3 v 15-21 

15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. 

Was jy tog maar koud of warm! 

 16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek 

jou uit my mond spuug. 

 17 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan 

niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 

beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 

 18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 

gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan 

aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word 

nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. 

 19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan 

ywerig en bekeer jou. 

 20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my 

stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom 

toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. 

 21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit 

op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader 

op Sy troon gaan sit het. 
 

  

 

 



Beloofde Land 

 

Joshua 5 v 1 

 

Alles vir die Heerlikheid van God – Glory of God 
 

  1 EN toe al die konings van die Amoriete wat anderkant die 

Jordaan na die weste was, en al die konings van die 

Kanaäniete wat by die see woon, hoor dat die HERE die 

water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat 

opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle 

hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer vanweë 

die kinders van Israel nie. 

 

 



Openbaring 

 

Fil 3 v 7-10 

 

 7 Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil 

skade geag. 

 8 Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid 

van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van 

wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus 

as wins te verkry 

 9 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit 

die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus 

is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; 

 10 sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding 

en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood 

gelykvormig word, 

 

 



Nuwe Hart – Nuwe Doel 

 

Mathew 6 v 9-13 Onse Vader 

9 Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, 

laat u Naam geheilig word; 

 10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die 

hemel net so ook op die aarde; 

 11 gee ons vandag ons daaglikse brood; 

 12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons 

skuldenaars vergewe; 

 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die 

Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die 

heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

 

Joh 3v34 

34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van 

Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring. 

 

Math 6v33 

33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy 

geregtigheid,en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 

 


