
Heerlikheid, eer en danksegging 
JAN-COR BRINK











ROMEINE 12:2
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.



JESAJA 59:19  (1611 - vertaling)

”...wanneer die vyand gaan inkom 

soos 'n vloed, sal die Gees van 

God 'n standaard teen hom oprig.”



ISAIAH 59:19 (KJV)
19 So shall they fear the name of 

the Lord from the west, and his 

glory from the rising of the sun. 

When the enemy shall come in like 

a flood, the Spirit of the Lord shall 

lift up a standard against him.
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GENESIS 1:2-3
2En die aarde was woes en leeg, 

en duisternis was op die 

wêreldvloed, en die Gees van God 

het gesweef op die waters. 3En 

God het gesê: Laat daar lig wees! 

En daar was lig.



JOHANNES 21:5-6
5En Jesus sê vir hulle: My kinders, 

het julle nie iets om te eet nie? 

Hulle antwoord Hom: Nee.
6En Hy sê vir hulle: Gooi die net 

aan die regterkant van die skuit, en 

julle sal kry. Hulle het toe gegooi 

en deur die menigte van visse was 

hulle nie meer in staat om dit te 

trek nie.



OPENBARING 4:8-11
8En die vier lewende wesens het 

elkeen vir homself ses vlerke 

gehad, en hulle was rondom en 

van binne vol oë; en hulle het 

sonder ophou dag en nag gesê: 

Heilig, heilig, heilig is die Here 

God, die Almagtige, wat was en 

wat is en wat kom! 



OPENBARING 4:8-11
9En elke keer as die lewende 

wesens heerlikheid en eer en 

danksegging gee aan Hom wat 

op die troon sit, wat tot in alle 

ewigheid lewe, 10val die vier-en-

twintig ouderlinge neer voor Hom 

wat op die troon sit, 



OPENBARING 4:8-11
11U is waardig, o Here, om te 

ontvang die heerlikheid en die 

eer en die krag, want U het alles 

geskape en deur u wil bestaan 

hulle en is hulle geskape.



1 PETRUS 1:7 
7sodat die beproefdheid van julle 

geloof, wat baie kosbaarder is as 

goud wat vergaan maar deur vuur 

gelouter word, bevind mag word tot 

lof en eer en heerlikheid by die 

openbaring van Jesus Christus;
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• Soek eerste die Koninkryk (Matt 6:25-

34)

• Danksegging (Fill 4:6-7, Col  3:15)

• Gee (Luk 12:24-34)

• Juk met Jesus (Matt 11:28-30)

• Vriendelikheid (Spr 12:25)

• Nederigheid/Onderdanigheid(1 Pet: 5)

• Eer (Eff:6)

• Op bouing van die kerk(Eff 4)

Vrees God, nie goed (Heb 13:5-6)

Kommer
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FILIPPENSE 4:6-7
6Moet oor niks besorg wees nie, 

maar maak in alles julle begeertes 

deur gebed en smeking en met 

danksegging aan God bekend.
7En die vrede van God wat alle 

verstand te bowe gaan, sal oor 

julle harte en gedagtes die wag 

hou in Christus Jesus.



PHILIPPIANS 4:6-7 (NKJV)
6do not be anxious about anything, 

but in everything by prayer and 

supplication with thanksgiving let 

your requests be made known to 

God. 7And the peace of God, 

which surpasses all understanding, 

will guard your hearts and your 

minds in Christ Jesus. 



1 TESSALONISENSE 5:16-23
16Wees altyddeur bly. 17Bid sonder 

ophou. 18Wees in alles dankbaar, 

want dit is die wil van God in 

Christus Jesus oor julle. 19Blus 

die Gees nie uit nie. 20Verag die 

profesieë nie. 21Beproef alle dinge; 

behou die goeie. 22Onthou julle van 

elke vorm van kwaad. 



1 TESSALONISENSE 5:16-23
23En mag Hy, die God van die 

vrede, julle volkome heilig maak, 

en mag julle gees en siel en 

liggaam geheel en al onberispelik 

bewaar word by die wederkoms 

van onse Here Jesus Christus!



PSALMS 50:14-23
14Offer dank aan God, en betaal 

jou geloftes aan die Allerhoogste;
15en roep My aan in die dag van 

benoudheid: Ek sal jou uithelp, en 

jy moet My eer. 16Maar aan die 

goddelose sê God: Wat vertel jy 

nog my insettinge en neem jy my 

verbond in jou mond —17terwyl jy 

die tug haat en my woorde agter 

jou werp? 



PSALMS 50:14-23
18As jy ’n dief sien, dan geval dit 

jou by hom, en jou deel is met die 

egbrekers. 19Jou mond laat jy los in 

boosheid, en jou tong vleg bedrog. 
20Jy sit en praat teen jou broer, die 

seun van jou moeder beskimp jy. 
21Hierdie dinge het jy gedoen, en 

sou Ek swyg? Jy dink Ek is net 

soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit 

ordelik voor oë stel. 



PSALMS 50:14-23
22Verstaan dit tog, o Godvergeters, 

sodat Ek nie verskeur sonder dat 

iemand red nie. 23Die een wat dank 

offer, eer My; en die een wat op sy 

weg ag gee, hom sal Ek die heil 

van God laat geniet.



Negatief en 

Krities

Oplossings

Skeppende

God

Goddelose Eer



ROMEINE 1:21-31
21omdat hulle, alhoewel hulle God 

geken het, Hom nie as God 

verheerlik of gedank het nie; maar 

hulle het dwaas geword in hul 

oorlegginge, en hul onverstandige 

hart is verduister. 22Terwyl hulle 

voorgee dat hulle wys is, het hulle 

dwaas geword….29hulle is vervul 

met allerhande ongeregtigheid, 



ROMEINE 1:21-31

hoerery, boosheid, hebsug, 

ondeug; vol nydigheid, moord, 

twis, bedrog, kwaadaardigheid;
30nuusdraers, kwaadsprekers, 

haters van God, geweldenaars, 

trotsaards, grootpraters, uitvinders 

van slegte dinge, ongehoorsaam 

aan die ouers; 31onverstandig, 

ontrou, sonder natuurlike liefde, 

onversoenlik, onbarmhartig,



10 GEBOOIE
1. Jy mag nie ander gode hê nie 

2. Jy mag nie gesneede beelde dien nie

3. Jy mag nie God se naam ydelik gebruik

4. Gedenk die sabbatdag

5. Eer jou vader en jou moeder

6. Jy mag nie dood slaan nie

7. Jy mag nie egbreek pleeg nie

8. Jy mag nie steel nie

9. Jy mag nie valse getuienig gee nie 

10. Jy mag nie begeer nie



EPHESIERS 6:1-3 
1Kinders, julle moet jul ouers 

gehoorsaam wees in die Here, 

want dit is reg. 2Eer jou vader en 

jou moeder — dit is die eerste 

gebod met ’n belofte — 3sodat dit 

met jou goed mag gaan en jy lank 

mag lewe op die aarde.



LEVITIKUS 19:32  
32 Vir die grys hare moet jy 

opstaan, en die persoon van ’n 

grysaard eer; en jy moet jou God 

vrees. Ek is die Here.



I TIMOTHEUS 5:17
17Laat die ouderlinge wat goed 

regeer, dubbele eer waardig geag 

word, veral die wat arbei in woord 

en leer.



I TIMOTEUS 6:1
1Almal wat diensknegte is onder ’n 

juk, moet hulle eie here alle eer 

waardig ag, sodat die Naam van 

God en die leer nie belaster mag 

word nie.



1 PETRUS 2:13-15
13Wees dan onderdanig aan elke 

menslike verordening ter wille van 

die Here — of dit die koning is as 

opperheer, 14of die goewerneurs 

as sy gesante, om wel 

kwaaddoeners te straf, maar die 

wat goed doen, te prys. 15Want so 

is dit die wil van God dat julle deur 

goed te doen die onkunde van die 

dwase mense tot swye sal bring,



1 PETRUS 2:16-17
16as vrymense en nie asof julle die 

vryheid het as ’n dekmantel vir die 

boosheid nie, maar as diensknegte 

van God.
17Julle moet almal eer, die 

broederskap liefhê, God vrees, die 

koning eer.



ROMEINE 12:10-21
10Betoon hartlike broederliefde 

teenoor mekaar; bewys eerbied 

teenoor mekaar en wees mekaar 

daarin tot voorbeeld.11Moenie in 

julle toewyding verslap nie, bly 

altyd geesdriftig, dien die Here. 
12Verbly julle in die hoop; staan vas 

in verdrukking; volhard in gebed. 



ROMEINE 12:10-21
13Help die medegelowiges in hulle 

nood en lê julle toe op gasvryheid. 
14Seën julle vervolgers, ja, seën 

hulle, moet hulle nie vervloek nie. 
15Wees bly saam met dié wat bly is 

en treur saam met dié wat treur. 
16Wees eensgesind onder mekaar. 

Moenie hooghartig wees nie, maar 

skaar julle by die nederiges. 

Moenie eiewys wees nie. 



ROMEINE 12:10-21
17Moenie kwaad met kwaad 

vergeld nie. Wees goedgesind 

teenoor alle mense. 18As dit 

moontlik is, sover dit van julle 

afhang, leef in vrede met alle 

mense. 19Moenie self wraak 

neem nie, geliefdes, maar laat 

dit oor aan die oordeel van God. 

Daar staan immers geskrywe:



ROMEINE 12:10-21

“Dit is mý reg om te straf; Ék sal 

vergeld,” sê die Here. 20“As jou 

vyand honger is, gee hom iets om 

te eet; as hy dors is, gee hom iets 

om te drink; want deur dit te doen, 

maak jy hom vuurrooi van 

skaamte.” 21Moet jou nie deur die 

kwaad laat oorwin nie, maar 

oorwin die kwaad deur die goei.



• Soek eerste die Koninkryk (Matt 6:25-

34)

• Danksegging (Fill 4:6-7, Col  3:15)

• Gee (Luk 12:24-34)

• Juk met Jesus (Matt 11:28-30)

• Vriendelikheid (Spr 12:25)

• Nederigheid/Onderdanigheid(1 Pet: 5)

• Eer (Eff:6)

• Op bouing van die kerk(Eff 4)

Vrees God, nie goed (Heb 13:5-6)

Kommer



HEBREËRS12:1
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
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