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Die hartslag 
Heinrich Titus  

Inleiding 

Maar Hy gee groter genade; daarom 
sê Hy: God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die 
nederiges gee Hy genade.” 
-Jakobus 4:6 

Afgeweerde genade 

En Hy het in sy vaderstad gekom en 
hulle geleer in hul sinagoge, sodat hulle 
veslae was en gesê het: waar kry Hy 
hierdie wysheid en kragte vandaan? Is 

Hy nie die seun van die timmerman nie? 
Is die naam van Sy moeder nie Maria en 
die van Sy boers Jakobus en Joses en 
Simon en Judas nie? En sy susters, is 
hulle na almal by ons nie? Waar kry Hy 
dan al hierdie dinge vandaan? En hulle 

het aanstoot aan Hom geneem. 
-Mattheus 13:54-58 

Afgeweerde genade 

En Hy het daar vanwee hul ongeloof nie 
baie kragtige dade gedoen nie.  
Mattheus 13:54-58  

Gemanifesteerde genade 

En met groot krag het die apostels 
getuienis gegee van die opstanding van 
die Here Jesus, en groot genade was oor 
hulle almal.  

Handelinge 4:33-35 (NKJV) 
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Nederigheid 
in Jesus se 

lewe 

woestyn 

tempel 

tuin 

kruis Woestyn van versoeking 

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die 
woestyn in om versoek te word deu die 
duiwel. En nadat Hy veertig dae en 
veertig nagte gevas het, het Hy 

naderhand honger geword. 
Mattheus 4:1-2 
 
Wees nederig in God se proses 
 
 

Tempel van ons roepling 

En Hy het n sweep van toutjies gemaak 
en almal uit die tempe uitgedrywe, ook 
die skape en die beeste, en die kleingeld 
van die wisselaars het Hy uitgegooi en 

hulle tafels omgekeer. En vir die 
duiweverkopers het hy gese: Neem 
daardie dinge hier weg; moenie die huis 
van My Vader ‘n handelshuis maak nie. 
Johannes 2:15-17  

Tempel van ons roeping 

 
En Sy dissipels het onthou dat daar 
geskrywe is: die ywer vir U huis het my 
verteer.  

-Johannes 2:15-17  
 
Nederig teenoor God se passie 

Tuin van vervolging 

Toe sê Jesus vir Hom: Sit jou swaard in 
sy plek terug; want almal wat die 
swaard neem, sal deur die swaard 
vergaan. Of dink jy dat ek nie nou vmy 

Vader kan bid en Hy vir My meer as 
twaalf legione engele beskikbaar sal stel 
nie?  
Mattheus 26:52-54  
 
Nedering teenoor God se krag 

Die kruis van versoening 

Toe sê Jesus, “Vader, vergeef hulle want 
hulle weet nie wat hulle doen nie.” 
Mattheus 23:34-35 (NKJV) 
 

Nederig teenoor God se doel 


