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Title Option 1

die dag van 

goeie boodskap
ross van niekerk

Scripture: 1 Verse (See notes 
below slide)

2 konings 7:1-9
Toe sê Elísa: Hoor die woord van die HERE! 
So spreek die HERE: Môre omtrent sulke tyd 
sal ‘n maat fynmeel ‘n sikkel, en twee mate 
gars ‘n sikkel kos in die poort van Samaría.  
Maar die adjudant op wie se arm die koning 
geleun het, antwoord die man van God en sê: 
Al maak die HERE ook vensters in die hemel, 
sou dit kan gebeur? 
En hy sê: Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar 
nie daarvan eet nie...

Scripture: 1 Verse (See notes 
below slide)

2 konings 7:1-9
... En daar was vier melaatse manne by 
die ingang van die poort; hulle het die een 
vir die ander gesê: Wat bly ons hier totdat 
ons sterwe? As ons sê: Laat ons in die 
stad ingaan—aangesien daar hongers-
nood in die stad is—sal ons daar sterwe; 
en as ons hier bly, sal ons sterwe; kom 
dan nou en laat ons oorloop na die laer 
van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, 
dan bly ons lewe; en as hulle ons 
doodmaak, dan sterwe ons...

Scripture: 1 Verse (See notes 
below slide)

2 konings 7:1-9
... En hulle het klaargemaak in die 
aandskemer om in die laer van die Arameërs 
in te gaan; maar toe hulle aan die buitekant 
van die laer van die Arameërs kom, was daar 
niemand nie.  Want die HERE het die leër 
van die Arameërs ‘n gedruis van waens en ‘n 
gedruis van perde, ‘n gedruis van ‘n groot 
leërmag laat hoor, sodat hulle die een vir die 
ander gesê het: Kyk, die koning van Israel het 
die konings van die Hetiete en die konings 
van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons 
te oorval...

Scripture: 1 Verse (See notes 
below slide)

2 konings 7:1-9
... Daarom het hulle in die skemer 
klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en 
perde en esels, die laer soos dit was, in die 
steek gelaat; en hulle het vir hul lewe gevlug. 
En toe daardie melaatse manne by die kant 
van die laer kom, het hulle een tent 
binnegegaan en geëet en gedrink en daar 
silwer en goud en klere uit weggeneem en dit 
gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom 
en ‘n ander tent binnegegaan en ook daaruit 
weggeneem en dit gaan begrawe...

Scripture: 1 Verse (See notes 
below slide)

2 konings 7:1-9
... Toe sê hulle die een vir die ander: Ons 
doen nie reg nie.  Hierdie dag is ‘n dag van 
goeie boodskap, en ons bly stil!  As ons 
vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig 
staan.  Kom dan nou, laat ons gaan en dit in 
die huis van die koning vertel. 
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• gebrek aan oortuiging
• almal is sondig
• God gaan almal oordeel
• Jesus is die enigste redding

• vrees van verwerping of foutering
• ongevoelig

waarheid / liefde

waarom is ons stil?

johannes 6:36
Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; 
maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, 
sal die lewe nie sien nie, maar die toorn 
van God bly op hom.

johannes 6:51
Ek is die lewende brood wat uit die hemel 
neergedaal het. As iemand van hierdie 
brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid.

1 johannes 3:17
Maar wie die goed van die wêreld het en sy 
broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom 
toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? 

• groei in waarheid

• groei in liefde

• onthou waar jy was voor Christus jou 

gered het

hoe om te aktiveer
breek die stilte

“silence is manifestly a sin by reason of 
its inhumanity, and its contrariety to 
every principle of the Gospel.”

Alexander Maclaren
Expositions of Holy Scripture, 

Silent Christians
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“if the only result of our religion is the 
comfort of our poor little souls, if the 
beginning and the end of piety is 
contained within one’s self, why, it is a 
strange thing to be in connection with 
the unselfish Jesus, and to be the fruit of 
his gracious Spirit. Surely, Jesus did not 
come to save us that we might live unto 
ourselves. He came to save us from 
selfishness.” 

Charles Spurgeon


