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Theo Potgieter 



Luke 15: 11  Hy het ook gesê: ‘n Man het twee seuns 
gehad. 12  En die jongste van hulle het vir sy vader 
gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my 
toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. 13  En 
nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles 
bymekaargemaak en weggereis na ‘n ver land. En daar 
het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. 14  
En toe hy alles deurgebring het, kom daar ‘n swaar 
hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. 
15  Toe het hy hom by een van die burgers van daardie 
land gaan voeg. En dié het hom in sy veld gestuur om 
varke op te pas. 16  En hy het verlang om sy maag te vul 
met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan 
hom gegee nie. 17  Maar hy het tot homself gekom en 
gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van 
brood, en ek vergaan van honger! 18  Ek sal opstaan en 
na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het 
gesondig teen die hemel en voor u,  



19  en ek is nie meer werd om u seun genoem te 
word nie; maak my soos een van u huurlinge. 20  
En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En 
toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en 
innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en 
hom omhels en hartlik gesoen. 21  En die seun 
sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die 
hemel en voor u en ek is nie meer werd om u 
seun genoem te word nie. 22  Maar die vader sê 
vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek 
hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene 
vir sy voete. 23  En bring die vetgemaakte kalf en 
slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. 24  Want 
hierdie seun van my was dood en het weer 
lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. 
En hulle het begin vrolik word. 



• Skuld – Rom 5:12 

• Veroordeling– Ef 2:3 

• Afgesonder– Ps 14:2 

• Geestelike Dood – Rom 

6:23 

 

 



Hoekom het ons verlossing 
nodig 

• Nuwe natuur 

• Nuwe doel 

• Nuwe rigting(Mat 7:13) 

• Versoening (Ef 2:14) 

• Op 21:5, 1 Pet 2:9 

 

 

 



Natuurlike 

Stappe 
 

 



1. Veroordeling 

Rom 3:23   

want almal het gesondig en 

dit ontbreek hulle aan die 

heerlikheid van God, 

 

 



2. Versoening 

Jes 53: 4,5 

Nogtans het Hy óns krankhede op Hom 
geneem, en óns smarte—dié het Hy 
gedra; maar óns het Hom gehou vir een 
wat geplaag, deur God geslaan en 
verdruk was. 5  Maar Hy is ter wille van 
ons oortredinge deurboor, ter wille van 
ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die 
straf wat vir ons die vrede aanbring, was 
op Hom, en deur sy wonde het daar vir 
ons genesing gekom.  

 



3. Regverdiging 

Kol 1:13 

Hy wat ons verlos het uit die 

mag van die duisternis en 

oorgebring het in die 

koninkryk van die Seun van 

sy liefde,  



4. Identifisering 

Rom 6:6, 18 

aangesien ons dit weet dat ons 
oue mens saam gekruisig is, 
sodat die liggaam van die sonde 
tot niet gemaak sou word en ons 
nie meer die sonde sou dien nie. 
18  en, vrygemaak van die sonde, 
het julle diensbaar geword aan 
die geregtigheid.  



5. Bevryding 

Rom 7:6 

Maar nou is ons ontslae van die 
wet waardeur ons gebonde 
was, aangesien ons dit 
afgesterf het, sodat ons dien in 
die nuwigheid van die Gees en 
nie in die oudheid van die letter 
nie. 



6. Heiligmaking 

II Thes 2:13 

Maar ons moet God altyd oor 
julle dank, broeders wat deur 
die Here bemin word, dat God 
julle van die begin af verkies 
het tot saligheid in heiligmaking 
van die Gees en geloof in die 
waarheid, 



6. Heiligmaking 

Fil 2:13 

En Ek sal my Gees in jul 

binneste gee en sal maak 

dat julle in my insettinge 

wandel en my verordeninge 

onderhou en doen. 



7. Transformasie 

Rom 12:1,2 

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. 



7. Verheerliking 

Fil 3:20,21 

Want ons burgerskap is in die 
hemele, van waar ons ook as 
Verlosser verwag die Here Jesus 
Christus, 21  wat ons vernederde 
liggaam van gedaante sal verander, 
om gelykvormig te word aan sy 
verheerlikte liggaam volgens die 
werking waardeur Hy ook alles aan 
Homself kan onderwerp. 


