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Groei in God se Woord 
 

 

 

 Woord is Sy WIL. Daarin sal jy ontdek wat God met die 

wêreld en met jou lewe beplan het.  Wanneer jy die Bybel lees, 
onthou dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is en tot jou 
voordeel geskryf is.  Indien jy elke keer kies om Sy wil te volg, dan 
gaan jy ŉ vervullende lewe begin lei. 

 kan jou lewe en die wêreldgeskiedenis verander.  In 

die 16de eeu was ŉ monnik besig om die Woord van God te 
bestudeer. Hy het in die boek Romeine begin lees dat redding ŉ 
gratis geskenk van God is!  Almal om hom se opinie was om deur 
rituele en boetedoening in ŉ regte verhouding met God te kom. 

 
 openbaring uit die Bybel, het Martin Luther ŉ 

hervorming begin wat die geskiedenis van die wêreld verander het. 
Hierdie krag van die Woord van God bestaan vandag nog steeds 
om ons lewens te verander!  

 

Ons begin eers ervaar hoe die Bybel ons lewens verander 

sodra ons dit lees, reg verstaan en toepas. 
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“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” 
Romeine 12:2.   

 

, ons samelewing en kultuur word ons beïnvloed met  

gedagtes en dade wat nie van God is nie. Soms is dit direk in 
teenstand met God se Woord. Die enigste manier om die regte 
keuses te bly maak, is om die Bybel goed te ken. Dit wat in die 
Bybel staan word dan ons maatstaf en kan ons beter beoordeel 
tussen regte en verkeerde dinge. 

 

 

Dink aan jou verstand 

as ‘n rekenaar.   

Voor jy Christus ontmoet het was 

jy op ‘n sekere manier 

geprogrammeer. 

God wil jou herprogrammeer.  Die 

program wat Hy wil gebruik is Sy 

Woord, die Bybel.  

 

 
 

 die Bybel lees, sal jy vind dat jou denkwyse met nuwe 

waarhede gekonfronteer word om te verander. Jou denke sal 
vernuwe word om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus 
Christus. 
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 baie Bybels en gidse wat jou sal help om die Woord van 

God beter te verstaan.  Hier is ŉ paar van hulle: 
 

  – Gewone lees Bybels kan jy gebruik vir dag tot dag 

leeswerk. Sommige is woord vir woord vertalings terwyl ander 
weer ŉ meer moderne vertaling is:  

-Afrikaanse Ou Vertaling 1933 of 1953 
-Nuwe Lewende Vertaling 
-The Message  (Engelse Bybel) 
 

  – Studiebybels is propvol kaarte, notas, 

tabelle en ander nuttige kommentaar. Goeie studiegidse is 
byvoorbeeld die: 

-NIV Study Bible   (Engelse Bybel) 
-Dakes Bible    (Engelse Bybel) 
-Spirit Filled Life Bible  (Engelse Bybel) 

-Live Aplication Bible (Engelse Bybel) 
-Open Bible   (New King James weergawe) 

 

  – Hierdie Bybels groepeer alle 

verskillende Skrifgedeeltes oor ŉ onderwerp in die Woord.  Jy 
kan ŉ onderwerp bestudeer na aanleiding van al die 
Skrifgedeeltes wat saamgegroepeer is. Twee goeie Engelse 
voorbeelde hiervan is: 

-Naves Topical Bible  
-Thompson’s Chain Reference Bible 

 

  – As jy ŉ rekenaar of selfoon het, kan dit 

vir jou ŉ opsie wees.  ŉ Rekenaar-Bybelprogram kan sekondes 
neem om iets te soek wat andersins ure mag duur as jy deur 
boeke moet kyk.  Bykomend tot Bybelteks, het die meeste 
Bybelprogramme kommentare en ensiklopedieë en ander 
hulpmiddels. 

 
Kyk gerus na die volgende:  

- www.eSword.com 

- www.Biblos.com 

http://www.esword.com/
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jy voedsel vir 

jou liggaam nodig het, het 
jou gees en siel ook 

voeding nodig! 
 
 

 

 

“En hulle (die Christene) het volhard 
in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede”    
Handelinge 2:42.   
 

 dat die vroeë gelowiges ook deur leiers geleer was 

hoe om ŉ Christen te wees. God het mense in Sy Kerk (Ekklesia) 
geroep om ander te leer en te wys hoe ŉ mens byvoorbeeld vir 
iemand anders kan bid of hoe om in die gawes van die Heilige 
Gees te funksioneer ens. 

 
Prakties: Lees die volgende hoofstukke in jou Bybel noukeurig deur en 

gesels later daaroor met jou mentor. Efesiërs 4:1-32 en 1Korintiërs 14:1-40  
 

 Sondagbyeenkomste gaan sekere onderwerpe, rigting, 
lering of ervarings geskep word om elke lidmaat voor te berei vir ŉ 
aktiewe verhouding met God en mense. Dit is ŉ groot 
verantwoordelikheid vir die persoon wat leiding neem om in hierdie 
posisie te staan en om noukeurig by God te hoor en te sien wat Hy 
(Jesus Christus) wil doen!  

 
Kyk in die volgende Skrifte om te sien wie die Hoof van die Kerk is: 

Efesiërs 1:22,  4:15,  5:23 en Kolossense 1:18,  2:10-19 

 
 word radikaal beïnvloed deur leiers, daarom is 

dit belangrik om daagliks vir hulle te bid. 
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van God moet seker maak jy word deur ware 

verteenwoordigers van God beïnvloed en onderrig. Daar is baie 
opinies en interpretasies oor God se Woord, maar almal is nie die 
waarheid nie. 
 

En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle 
welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. 

Handelinge 17:11  Sien ook:  2Petrus 2:1-22 

 
 

 

“Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie;  maar 

_________ dit dag en 

nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat 
daarin geskrywe staan want dan sal jy in jou weë 
voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg 
handel”  Josua 1:8.  

 

 woord vir bepeinsing 

(mediteer) is om letterlik die Woord oor en oor te 
spreek en te bedink in so ŉ mate dat dit jou denke en optrede 
begin beïnvloed! 
   
“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God”.   Romeine 10:17 
 

“En hierdie woorde wat Ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  en jy moet dit jou kinders 
inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy 
opstaan”   Deuteronomium 6:6-7.   
 
 

Prakties: Vind ‘n Skrifgedeeltes wat aansluit by ’n moeilike situasie 

waarmee jy in jou lewe gekonfronteer word.   

 

Mediteer daaroor sodat dit jou denke en optrede kan beïnvloed en 

reageer dan daarop deur dit te doen of in jou hart vas te maak. 
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Dink na oor wat jy met jou daaglikse tyd doen. Die wêreld probeer 

jou met idees en waardes vul.  Hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer 

sal Sy Woord deel word van jou denke en leefwyse.  Dit sal deel 

van jou word terwyl jy slaap, terwyl jy werk en terwyl jy ontspan 

of rus.  Die Bybelse openbarings wat jy kry sal jou in jou daaglikse 

lewe leiding gee. 

 

 
 

 wat jy praat is óf vir jou óf teen jou.  Hulle bring vir 

jou óf gesondheid óf siekte.  Jou woorde gee jou die oorwinning of 
neerlaag. Markus 11:24 

 deur die woorde wat uit 

jou mond kom.  As jy God se Woord in jou 
hart bêre, sal jou mond daarvan vol 
wees. God se Woord in jou mond bring 
goeie dinge in jou lewe voort.    

 
 

Spreuke 10:20,31 
 

Spreuke 12:18 
 

Spreuke 18:20-21. 
 

 

Prakties: Gesels eerlik met jou mentor oor die woorde wat jy vir 

jouself en ander sê: jou familie, jou kinders, jou vriende, 

werkskolegas, politiek, regering, kerkleiers, ens... 

 

 

Onthou om ook die vorige gedeeltes se vrae te bespreek. 
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 gebruik God ŉ gelykenis oor twee mense wat God 

se Woord hoor in:   Mattheus 7:24-27. 
 

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n 
verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.  En die reën het geval en teen daardie huis 
aangestorm, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, 
want sy fondament was op die rots.  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie 
doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën 
het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis 
aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot”  
 

 se Woord te ken is nie genoeg nie – jy moet volgens 

daardie kennis reageer om resultate te kry.  Beide mans het die 
Woord gehoor en beide huise het deur ŉ storm gegaan. 
 

Een huis het bly staan, die ander nie. 

 het die Woord gehoor maar nie daarvolgens 

opgetree nie en sy huis het in die storm ineengestort. Geloof is iets 
wat jy doen en Jakobus sê ons bedrieg onsself as ons net die 
Woord hoor en dit nie toepas nie. 
 

“En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie” Jakobus 1:22 

 

 

 wat God se Woord sê oor jou 

bepaalde omstandighede.  Begin om 
gedurig hierdie Woord oor elke situasie te 
bedink, aanpassings te doen in jou lewe 
en daaroor te praat.   
 

ŉ lewensstyl wat op die Woord 

van God gebaseer is. 
 

Hou aan om die regte dinge reg te doen 

en die regte dinge sal outomaties met jou begin gebeur. 
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 dat jy voorspoedig sal wees deur hierdie dinge te doen. 
Spreuke 3:1-2;  Psalm 1:1-3;  2 Korintiërs 8:9;  Johannes 10:10. 

 
Prakties: Kuier by jou mentor en gesels oor die vorige praktiese gedeeltes 

en ook oor die vrae wat volg: 

 Is die Bybel jou finale en absolute waarheid waarvolgens jy jou 

lewe wil aanpas?  Hoekom of hoekom nie? 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 Gaan dit maklik of moeilik wees om te doen wat God in Sy 

Woord vra?   Verduidelik hoekom. 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 Skryf jou belangrikste Skrifgedeelte hier neer en gesels daaroor. 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


