
 

 

1 Februarie Lees – Lukas 21:34-38 
 

Bly skerp 

“Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde 
neerkom” (35) 

Dis so maklik om in slegte gewoontes te verval. Jy begin om een dag 
jou oefenprogram oor te slaan, dan word dit twee, drie, vier... Later 
oefen jy glad nie meer nie. Of jy begin om elke aand voor slapenstyd 
die yskas aan te val. Kort voor lank is dit ‘n vaste gewoonte met jou lyf 
wat die slagoffer van ‘n hele rits ekstra kilogramme is. 
Dit is so maklik om ook op geestelike gebied “mak” te raak. Mens raak 
gewoond aan heilige dinge, aan preke, gebed, geestelike gesprekke... 
Kort voor lank kom dit so maklik dat jy dit outomaties doen, soos ‘n 
robot. En dan, op ‘n goeie dag, gebeur dieselfde met sonde! Daarom 
dat Jesus so dringend waarsku teen ‘n oorgeruste lewenshouding, 
want Hy is oppad terug! Binnekort kom Hy weer. Dan wil Hy nie ‘n 
klomp lui geestelike werkers aantref wat nie op hulle poste is nie. Hy 
kom om sy kinders te kom haal, maar dan moet dit nie ‘n spul 
dronklappe wees wat hulle ooreet nie. Ook nie mense wat oorspoel is 
deur bekommernis, kleingeloof, en wat nog alles nie. Dan gaan die 
dag van die Here hulle onkant betrap. Dan gaan dit ‘n dag van rooi 
gesigte en verleë mense wees.  
Sorg dat jy altyd op jou pos is, want die Here is oppad. Hy kenige 
oomblik sy verskyning maak. So naby as wat jou eie dood aan jou is, 
so naby is die wederkoms. Nie een van ons weet wanneer hierdie 
twee datums gaan aanbreek nie, maar dat dit oppad is, is gewis! 
Maak gereed! 

 
 
GEBED:  Heer Jesus, ek sien uit na u koms 
 

Skriflesing vir vanaand   Luk 22:1-13    
   
  



 

 

2 Februarie Lees – Lukas 22:14-30 
 

By julle moet dit nie so wees nie 

“Die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en 
die een wat die leier is soos die een wat dien” (26) 

Leierskap is die towerwoord in ons dag. Elke dominee of pastoor het 
tien nuwe boeke oor hierdie tema, om nie eens van sakemense te 
praat nie. Almal praat, dink, skryf en filosofeer oor leierskap, oor hoe 
dit lyk en moet lyk. Wie is leiers en wat doen hulle? – hierdie soort 
vrae boei baie mense in die kerk. Wel, Jesus se antwoord is 
eenvoudig: dis mense wat dien. Ja, diensknegte. Hoe is dit moontlik? 
Diensknegte is dan die onbelangrikste mense in enige situasie. Hulle 
staan agter in die ry! Ja, reg! Hulle staan agter. Presies! Dis waar 
Jesus ook vir kerkleiers plek hou. Nee, die regte plek vir kerkleiers is 
toe nie daar voor in die tou nie, maar hier agter. 
Wie is kerkleier? Net die betiteldes? Net dominees en pastore? 
Natuurlik nie. Elkeen wat iemand anders met visie inspireer en wat 
bydra om God se koninkryk groter te bou, is ‘n leier. Leiers is 
droomverkopers, nee, meer as dit, hulle is droom-waarmakers! Hulle 
inspireer ander tot groot hoogtes! Dit doen hulle van agter in die ry af. 
Nie van doer voor af nie. Nee, leiers, Jesus se soort leiers, is 
diensknegte wat die soeklig op andere laat val en hulle op die hande 
dra. Leiers inspireer, tel op en bou op. Hulle bemoedig, versterk, 
vermaan... Leiers is die Here se diensknegspan, sy 24/7 werkers wat 
omgee en werk. Nooit soek hulle eer of erkenning nie. Nee, die Here 
se leiers laat die eer na Hom toe gaan; hulle laat ander wen.  

 
 
GEBED:  Heer Jesus, maak my een van u leiers 
 

Skriflesing vir vanaand   Luk 22:31-53    
  



 

 

 

3 Februarie  Lees – Lukas 2:54-62 
 

Die leuen 
 
“Voordat die haan vannag kraai, sal jy My drie maal verloën” (62) 
 
“Die leuen” - dit was die hoofopskrifte oor Petrus se lewe die nag met 
Jesus se verhoor! Om elke hoek en draai het Petrus die toetse 
gedruip wat oor sy pad gekom het. Daardie nag was sy donkerste nag 
ooit. Terwyl sy Heiland soos ‘n misdadiger verhoor en mishandel is, 
het hy sy eie lewe en eer om elke hoek en draai probeer red. Ja, 
daardie nag was ‘n nag van verraad. Diegene die heel naaste aan 
Jesus het Hom blatant in die steek gelaat. Sy eie vriende het Hom in 
die rug gesteek toe dit iets van hulle gevra het om op sy pad te loop. 
Toe was dit elkeen vir homself! 
Petrus se verraad het daar digby Jesus plaasgevind. Terwyl Hy daar 
in die hoëpriester se huis verhoor is, het Petrus buite rondgehang. 
Liewers, hy het Jesus daar skreiend uitverkoop omdat hy vir almal 
gesê het dat hy glad nie vir Jesus ken nie. Met drif in sy stem het 
Petrus vir elkeen wat hom herken het gesê dat hy nie deel van Jesus 
se volgelinge is nie. So het dit aangehou totdat die haan gekraai het.  
Skielik is alle maskers afgeruk toe Petrus en Jesus se oë mekaar vir 
‘n vlietende oomblik ontmoet het. Daardie hanekraai was die oomblik 
van waarheid vir Petrus. Op die plek is hy gestroop van alle 
geveinsdheid. Hy het buitentoe gestorm, die nag in terwyl hy bitterlik 
gehuil het. Hoe tragies dat mense Jesus vandag nog so verspot 
maklik verraai. Sorg dat jy dit nie doen nie. Wees vandag op jou pos- 
daar waar die Here jou wil hê! Kyk Jesus met trots in die oë. 

 
 
GEBED:  Christus, hou my getrou aan U, asseblief! 
 

Skriflesing vir vanaand:  Luk 22:63-71    
  



 

 

 

4 Februarie  Lees Lukas 23:1-12 
 

Tot aan die einde toe getrou 

“Herodes en sy soldate het Hom toe met veragting behandel” 
(11) 

Jesus se Via Dolorasa was verskriklik. Dit was vernedering op 
vernedering! Skaars het hy voor die Romeinse goewerneur, Pilatus, 
verskyn, of hy moes Heordes Antipas, die prins van Galilea, aandurf. 
Hierdie seun van die berugte Herodes die Grote, was die einste man 
wat Johannes die Doper laat onthoof het. Nou was dit die kans 
waarvoor hy al ‘n geruime tyd gewag het om Jesus van aangesig tot 
aangesig te sien. Herodes was dadelik gereed met ‘n paar uitdagings 
aan Jesus om wonderwerke te doen en om sy vrae te antwoord. Maar 
Jesus was doodstil. Die tyd van wonders en woorde was verby. Nou 
het die kruis voorgelê.  
Herodes en sy soldate het nie op hulle laat wag nie en Jesus bespot 
en beledig. ‘n Koningskleed is spottend oor Jesus gegooi om Hom te 
verneder. Daarna, toe hulle belangstelling verloor het, het hulle Hom 
teruggestuur na Pilatus toe.  
Snaaks wat mag aan mense kan maak. Sommiges dink hulle kan dan 
ander verneder en behandel soos wat hulle wil. Daarom dat Jesus so 
deurgeloop het onder die wreedaardighede van ‘n klomp 
magsbehepte leiers. Maar helaas was dit die pad wat Hy moes stap- 
vir jou en my. Sy bloed was die enigste prys wat ons rekening kan 
skoonkry, die enigste betaalmiddel om die pad tussen God en ons te 
herstel. Daarom het Jesus geen ander keuse gehad nie. Dit was alles 
om ons ontwil! 

 
 
GEBED:  Christus, ek kniel in aanbidding voor U neer 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 23:13-31    
  



 

 

 

5 Februarie Lees – Lukas 23:32-43 
 

Dis werkstyd totdat die gordyn sak 

“Vandag sal jy saam met My in die paradys wees” (43) 

Jesus se werk het nog glad nie opgehou nie. Selfs tot daar aan die 
kruis, toe Hyself aan die einde van sy eie kragte was, het Jesus nog ‘n 
hart vir stukkende mense gehad. Vra maar vir die een misdadiger wat 
langs Hom aan ‘n ander kruis gehang het. Terwyl die ander 
gekruisigde met Jesus gespot het, het hierdie man langs Jesus hom 
tereggewys en  vir Jesus gevra om tog net aan hom te dink as Hy in 
sy hemelse koninkryk aankom. 
Wat ‘n verrassing het nie op hierdie man aan die kruis gewag nie. 
Daardie dag het hy oneindig meer gekry as net ‘n blote gedagte. Nee, 
Jesus het nie net gedink aan Hom nie, Hy het daar en dan die 
hemelse tapyt voor Hom uitgerol. Skielik is hierdie man as ‘n eregas 
op die drempel van die paradys ontvang. Ja, sy laaste asemteug op 
aarde is verruil vir ‘n hemelse genadeteug toe hy net hierna sy oë in 
die hemel oopgemaak het. Jesus se woorde vir hierdie man dat hy op 
daardie einste dag nog saam met Hom in die paradys sou wees, was 
die rede vir hierdie fees!  
Jesus gee veel meer aan genadebedelaars as wat hulle ooit kan 
besef. Nee, Hy dink nie maar net aan hulle nie, Hy red hulle ook. 
Jesus gee permanente verblyfreg in sy Vader se hemelse woning aan 
elkeen wat Hom vra. Hy sluit die lewe vir altyd voor elke smekeling 
oop, vandag nog! Ja, ook vir jou is daar genade by die Man van die 
kruis te vind. Gaan vra Hom net. 

 
 
GEBED:  Here Jesus, dink ook aan my 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 23:44-49   
  
  



 

 

 

6 Februarie Lees – Lukas 23:50-56 
 

Op jou pos, soos die vroue van Galilea 

“Die vroue wat saam met Jesus van Galilea af gekom het, het 
saamgeloop en die graf gesien... (55) 

Lukas vertel vir ons van ‘n klompie vroue wat enduit op Jesus se 
hakke gebly het. Reeds in Lukas 8:1-3 het ons met hulle kennis 
gemaak toe ons daar gelees het van ‘n klompie vroue wat Jesus met 
hulle aardse besittings gedien het en saam met sy dissipels 
rondbeweeg het. Anders as ‘n Judas en ‘n Petrus, het hulle Jesus nie 
in die steek gelaat tydens sy lyding nie. In Lukas 23:49 hoor ons dat 
hulle die kruisiging en sterwe van Jesus op ‘n afstand dopgehou het. 
Enduit en getrou! Met Jesus se sterwe was die vroue ook daar om te 
kyk waar sy liggaam begrawe is. Nog meer, hulle was ook die eerste 
getuies van die leë graf (24:1-7). Ongelooflik! 
Vroue speel ‘n sleutelrol in die kerk. Te maklik blaai ons by hierdie 
fenomenale vroue in die Lukasevangelie verby en kyk net na al die 
mans se groot geloofsdade. Maar dis juis by hierdie vroue dat ons leer 
van volharding, opoffering en geloofsmoed. Hulle het enduit getrou 
aan hulle Heiland gebly. Hulle het nie teruggedeins toe die gevaar 
gekom het nie. Daarom dat die vroue so bevoorreg was om eerste te 
kon ervaar dat Jesus uit die dood opgestaan het. Wat ‘n ongelooflike 
voorbeeld vir jou en my om na te volg. Ons moet by die vroue van 
Galilea leer van volharding en geloofsmoed. By hulle moet ons opnuut 
hoor dat dit oor en oor die moeite werd is om heelpad agter Jesus van 
Nasaret aan te kom. 
 
 
 
   

 
 
GEBED:  Jesus, maak my ook so getrou aan U 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 24:1-12   
 
  



 

 

 

7 Februarie Lees – Lukas 24:25 
 

Jesus stap graag saam met ontnugterdes 

“Wat ‘n gebrek aan begrip” (25) 

Kleopas en sy metgesel was oppad terug na die dorpie Emmaus. 
Hulle drome het met Jesus se kruisiging in duie gestort. (Terloops, 
alhoewel Lukas nie Kleopas se metgesel se naam noem nie, is dit 
waarskynlik sy vrou Maria. Ons lees in Johannes 19:25 van Maria die 
vrou van Klopas wat met die ander vroue by die kruis gestaan het.)  
Kleopas was ontnugterd. Hy het gehoop dat Jesus die Messias sou 
wees, die Een wat mense sou verlos. Maar nou is dit al die derde dag 
sedert sy dood. Asof dit nie erg genoeg is nie, het die vroue vroeër 
daardie Sondagoggend kom vertel dat Jesus se graf leeg is. Vir 
Kleopas was dit een te veel. Hoe kan Jesus, wie se liggaam daardie 
Vrydag so stukkend was, ooit lewend word?  
Skielik het ‘n Reisiger by Kleopas en Maria aangesluit. Nadat Kleopas 
sy teleurstelling aan die Reisiger uitgeblaker het, het Laasgenoemde 
begin praat. God se woorde was op sy tong; die Skrif was sy taal wat 
die pad Emmaus toe korter gemaak het. Uiteindelik het hulle in 
Emmaus gekom. Dadelik het Kleopas die Reisiger genooi om by hulle 
te oornag. Hy het ingestem, saam met hulle aan tafel gaan sit en 
brood gebreek, amper soos nagmaal! Ja, Jesus is bereid om op Cul-
de-Sac straat saam met hopeloses te stap. Toe het die egpaar se oë 
oopgegaan. Hulle het hulle Meester herken. Wat ‘n lewe het skielik 
begin; dit net omdat die Messias sy voete onder hulle tafel ingesteek 
het – Wel, wat van jou? Wil jy nie by Jesus se tafel kom aansit nie? 

 
 
GEBED:  Christus, maak my vandag ‘n gas by u tafel 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 24:13-35   
  
  



 

 

 

8 Februarie Lees – Lukas 24:36 
 

Dis regtig Hy! 

“Vrede vir julle!” (36) 

Vandag is daar baie mense wat beweer dat Jesus se opstanding uit 
die dood bloot net ‘n geestelike opstanding was. Wel, die evangelies 
verskil drasties hiermee. Vir hulle was dit ‘n liggaamlike opstanding, 
want diegene aan wie Jesus verskyn het, kon fisies aan Hom raak. 
Nog meer, Jesus het selfs geëet. So vertel Lukas vir ons hier in 
hoofstuk 24. Nee, dit was definitief nie ‘n spook wat aan die dissipels 
verskyn het nie. Hulle het ook nie gehallusineer of verbeeldingsvlugte 
beleef nie. Jesus het lewend uit die dood teruggekeer. Ja, natuurlik 
het Hy ‘n nuwe, verheerlikte liggaam gehad, maar dit was dieselfde 
Jesus wat daar aan die kruis gehang het wat nou lewend was. Hy het 
die dood gewen. 
Die hart van die Christelike evangelie staan en val by die opstanding 
van Jesus. Wanneer mens dit verloën, verloën jy die ganse evangelie. 
Dan kan jy maar net sowel jou geloof los en ophou kerk toe gaan. 
Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 dat as Jesus nie opgestaan het nie, 
dan is ons geloof heeltemal waardeloos. Dan mors ons ons tyd met 
godsdienstige dinge. Dan moet ons liefs padgee en iets anders loop 
doen. 
Wel, glo jy die evangelieverhaal enduit? Glo jy ook dat Jesus om jou 
ontwil die dood uit die pad gestap het. Ja! Dan mag jy ook die 
opgestane Here se woorde hoor: “Vrede vir julle!” 

 
 
GEBED:  Jesus,ek glo dat U opgestaan het  en dat U leef 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 24:36-53   
  
  



 

 

 

9 Februarie Lees – Levitikus 1:1 
 

Net die beste, asseblief 

“Die Here het vir Moses geroep...” (1) 

Levitikus is vernoem na die Leviete, die nageslag van Levi. Hulle het 
‘n sleutelrol gespeel in die hart van Israel se godsdiens. Die boek 
Levitikus vertel hoe die offerdiens binne Israel in die tyd van Moses 
gefunksioneer het. Reeds in Eksodus 40 lees ons hoe die tabernakel 
ingerig is as aanbiddingsplek van die Here. Verskillende soorte offers 
is hier gebring wat mense op baie maniere in verbinding met God 
gestel het. Hier in Levitikus 1 lees ons byvoorbeeld hoe die Israeliete 
aanvanklik van hul beeste of kleinvee aan die Here geoffer het. Al 
hierdie diere moes sonder enige liggaamsgebrek wees. Met ander 
woorde, mens moes net jou allerbeste vir die Here gee. Geen 
afskeepdinge vir Hom nie, ook nie lam of siek diere nie.  
God is nooit met afskeepdinge tevrede nie. Tog trap ons dikwels in 
hierdie strik. Ons gee ons afskeeptyd, ons spaar-minute en daardie 
klein gapingkies in ons lewe vir die Here, maar ons hou al die prima-
tyd vir onsself. God duld dit nie. Hy vra die allerbeste vir Homself. In 
die Ou Testament was God nie met tweederangse offers tevrede nie; 
hoekom sal Hy vandag dan met afskeep-diens aan Hom tevrede 
wees? Nee, Hy vra die beste, want Hy gee net die allerbeste aan ons. 
Kyk net, Hy het ‘n sondevrye wêreld aan ons gegee, en later, toe die 
mense drooggemaak het, het Hy vir Moses gestuur om die volk te leer 
om deur hul offers versoening vir hulle sondes te doen. Wat ‘n goeie 
God dien ons nie! 

 
 
GEBED:  Verwyder asseblief alle sonde uit my lewe, Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 1:1-17     
  



 

 

 

10 Februarie Lees – Levitikus 2:1 
 

Die eerste vrugte van die oes is hier! 

“Wanneer iemand vir die Here ‘n graanoffer wil aanbied, kan hy 
meel aanbied (1) 

Daar was verskillende soorte graanoffers in Israel. So kon mense 
byvoorbeeld ‘n graanoffer uit die eerste opbrengste van hul oes aan 
die Here wy (vers 14). Die doel van hierdie offer was om vir die Here 
dankie te sê dat daar ‘n oes op jou lande is, en om die res van die oes 
ook aan Hom te wy. Die eerste offer van die opbrengste het dus 
vooruit gekyk na ‘n goeie oes en al die eer hiervoor aan God alleen 
gegee.  
In die Nuwe Testament lees ons twee maal ook van hierdie oesbeeld 
waar die eerste opbrengs van die oes gewy word, maar nou is dit nie 
meer mense wat aan God offers bring nie. Nee, nou is dit God wat 
offers aan mense soos jy en ek bring. In die eerste voorbeeld in 
Romeine 8:23 lees ons dat die Heilige Gees die eerste vrugte is van 
die groot oes van seën wat God by die wederkoms aan ons as 
gelowiges gaan gee. Hy waarborg met ander woorde deur die werk 
van die Heilige Gees in ons lewens dat die res van die oes in die 
hemel op ons wag.  
Verder vertel die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15:23 dat Jesus, as die 
belangrikste Persoon wat uit die dood opgestaan het, die eerste 
vrugte is. Hy is die eerste offer van die oes van mense wat nog uit die 
dood gaan opstaan. Sy opstanding is daarom die groot hoop waarop 
ons as kerk ons lewens kan bou, want Hy het die dood eiehandig 
oorwin. In sy lewe is daar dus ook vir ons lewe! 

 
 
GEBED:  Ek loof U,Jesus, dat U die eerste Offer is wat lewe 
bring 
 

Skriflesing vir vanaand:   Lev 2:1-15   
    
  



 

 

 

11 Februarie Lees – Levitikus 3:5 
 

Moenie met die heilige God speletjies speel nie 

“Dit is ‘n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word” (5) 

Die Israeliete se offers was nie speletjies nie. Alles en behalwe. 
Wanneer iemand ‘n offer gebring het vir sy of sy familie se 
oortredings, was dit ernstige sake. Daarom dat daar sulke streng 
voorskrifte rondom offers was. Mens kon nie sommer enige dier vir die 
Here bring nie. Of jou offer onnadenkend aan Hom wy nie. Nee, jy 
moes die regte instruksies volg, soos wat God se wet bepaal het.  

Die belangrikste kenmerk van enige offer was dat dit plaasgevind het 
in die teenwoordigheid van die Here. Hy is die Allerheilige. In sy 
teenwoordigheid tree jy met die grootste respek nader, want Hy duld 
nie sondaars wat ligsinnig met Hom omgaan nie. Die priesters se taak 
was om die voorskrifte van die Here rakende elke offer noukeurig uit 
te voer om sy eer te beskerm. Wanneer ‘n offer op die regte manier 
gebring is, en veral ook met die regte gesindheid van berou of 
vreugde of dankbaarheid, dan het die Here van sy kant af gesê dat Hy 
dit sal aanvaar.  

Vandag hoef ons nie meer diere-offers aan die Here te bring nie. 
Jesus, die Paaslam, is reeds in ons plek geslag. Hy het kant en klaar 
betaal vir ons sondes. Daarom dat ons vry is, maar ons moet elke dag 
vashou aan Jesus as die lewende Offer. Slegs by Hom is ons veilig. 
Hy waarborg dat ons vir altyd behoue sal bly in die teenwoordigheid 
van die heilige God van hemel en aarde. 

 

 

  
 
 
GEBED:  Here Jesus, dankie dat U ‘n volkome Offer vir al my 
sondes is 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 3:1-17    
  



 

 

 

12 Februarie Lees – Levitikus 4:20 
 

Wat van daardie sondes waarvan ek nie weet nie? 

“So doen die priester versoening vir die volk” (20) 

Sonde is sleg. God kan dit nie vat nie. Sonde is ongehoorsaamheid 
aan sy gebooie. Sonde is om jou rug te draai op God se wil en jou eie 
wil na te volg. Sonde is om jou hart kliphard te maak wanneer die 
Here in sy Woord en deur sy Gees met jou praat en jy jou nie daaraan 
te steur nie. Sonde is egter nie net slegte dade nie. Ja, dit ook, maar 
sonde is op die ou end ‘n leefwyse van ongehoorsaamheid aan God. 
Dit is moedswillige verharding, maar somtyds is dit ook onopsetlik. Ja, 
partykeer oortree mens God se gebooie sonder dat jy dit besef, soos 
wat met die Israeliete gebeur het. Daarom het God ‘n offer daargestel 
om hulle te help wanneer hulle, sonder dat hulle dit wou, teen die Here 
in opstand gekom het (4:13-21). Dan moes hulle ‘n bul offer en ‘n 
priester moes die bul se bloed 7 maal sprinkel teen die voorkant van 
die voorhangsel. Verder moes die priester ook bloed op die altaar se 
horings smeer. Dit was hoe daar vir die volk versoening gedoen is in 
die geval van onopsetlike sondes. 
Nou ja, vandag hoef jy nie meer ‘n bul te slag vir jou sondes nie. Nee, 
Jesus  het kant en klaar betaal. Jou rekening is skoongevee, maar jy 
moet nogtans jou sondes bely. Dit is die manier hoe jy die verhouding 
tussen God en jouself in die reine hou. Wel, doen jy dit? Is jou lewe 
rein, of hou jy geraamtes in jou hangkas lewend? Dalk weet jy nie 
eens aldag hiervan nie. Gaan kyk daarom in die Woord en bring jou 
lewe in pas met God. 

 
 
GEBED:  Christus, vergeef my al my sondes, ook dié wat ek 
onopsetlik gepleeg het 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 4:1-35     
  



 

 

 

13 Februarie Lees – Levitikus 5:2 
 

Onrein!! 

“Iemand raak dalk aan iets onreins... en is hy skuldig (2) 

In Israel was daar baie streng reëls rondom reinheid en onreinheid. In 
die tyd van Moses is hierdie voorskrifte veral van toepassing gemaak 
op kos, diere en mense. Met ander woorde, daar was rein en onrein 
mense, diere en kos. Wanneer jy as Israeliet die grens tussen rein en 
onrein oortree het deur byvoorbeeld kontak te maak met onrein kos, 
of deur aan onrein mense, soos dooies en party siekes, te raak, dan 
was dit nodig om ‘n spesifieke offer te bring om hierdie onreinheid te 
verwyder.  
Natuurlik leef ons as Nuwe-Testamentiese Christene nie meer onder 
die juk van al hierdie reëls nie. Nee, Jesus het al hierdie wette eens 
en vir altyd kom vervul deur sy lewe en sterwe. Daarom dat ons nie 
meer spesifieke offers hoef te bring wanneer ons in kontak met 
sogenaamde onrein dinge gekom het nie. In Markus 7 het Jesus dit 
baie duidelik gemaak dat die dinge wat ons onrein maak in elk geval 
nie van buite af in ons ingaan nie, maar dat dit uit ons harte uitkom. 
Paulus sê dieselfde in Kolossense 2. Onreinheid is ‘n saak van die 
hart, nie van iets soos kos nie. Daarom moet ons ons harte oppas 
want dit is die setel van ons hele lewe waaruit heiligheid en 
onheiligheid voortspruit.  
Sorg asseblief vandag dat jy rein is en rein leef. Pas jou hart op. Nee, 
vra die Gees van God om jou lewe te heilig en jou te bewaar van 
versoeking. 

 
 
GEBED:  Christus, laat my rein leef 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 5:1-19     
  



 

 

 

14 Februarie Lees – Levitikus 6:1-7 
 

Moenie bedrieg nie 

“Dit kan gebeur dat iemand sondig... deurdat hy sy volksgenoot 
bedrieg” (2) 

Bedrog is aan die orde van die dag in ons dag. Om elke hoek en draai 
besteel en kul mense mekaar. Die Here hou net mooi niks hiervan nie. 
Daarom dat Hy reeds in die tyd van Moses baie streng voorskrifte 
teen sulke gedrag neergelê het. Wanneer ‘n Israeliet byvoorbeeld 
bedrog gepleeg het deur iets wat ‘n ander persoon in sy bewaring 
gelaat het vir homself te vat en die ander persoon tot ‘n leuenaar uit te 
maak, dan moes daar opgetree word. Die bedrog moes ontmasker 
word en summier tot ‘n einde gebring word. Nie alleen moes die 
sonde ontmasker word nie, maar die skuldige moes ook ‘n offer aan 
die Here bring om vergifnis te vra vir hierdie verskriklike oortreding.  
Hoe gemaak met mense wat in die greep van bedrog vasgevang is? 
Wel, hulle moet gehelp word om dit dadelik te laat staan. As jy dalk 
van so iemand bewus is, moet jy op eenof ander manier privaat met 
die skuldige gaan praat. Jy moet so iemand ernstig vermaan in die 
Naam van die Here om hul sondes te laat staan. Gaan kyk egter ook 
in jou hart of jy nie ook skuldig is aan sulke soort gedrag nie. Wat help 
dit jy sê vir ander om nie te steel nie, terwyl jyself dit ook skelmpies 
doen? Nee, kry jou eie lewe in orde. Verwyder eers die balk uit jou eie 
oog, dan kan jy die splinters in ander se oë gaan uithaal.  
 
 

 
 
GEBED:  Here bring ‘n einde aan al die skelms se planne 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 6:8-30     
  



 

 

 

15 Februarie Lees – Levitikus 7:22-27 
 

Leer om reg te lees 

“Julle mag, waar julle ook al woon, geen bloed eet nie” (26) 

Kyk, daar is sommer ‘n klomp skuldiges op hierdie punt! Ek meen, 
hou jy nie ook van daardie stukkie ekstra vet aan jou vleis nie? Wat is 
nou lekkerder as ‘n kruisskyf met so ‘n vetjie aan? Wel, as jy Levitikus 
7:22-27 op gesigwaarde lees, is jy in groot moeilikheid, want hier word 
die eet van vet verbied, en bloed ook. Hoe nou? Oortree elkeen wat 
lief is vir ‘n stukkie vet dan  nou die Ou Testament, of nie?  
Wel, hierdie wette wil iets sê oor die feit dat God lewe gee. Vir baie 
van die omringende volke in daardie tyd het lewe in bloed gelê. 
Wanneer hulle bloed gedrink het, dan het hulle geglo dat die lewe van 
daardie diere oorgaan in hulle eie lewe. God verbied daarom die eet 
van bloed omdat Hy alleen die Gewer van ware lewe is, nie diere se 
bloed, of hulle vet nie. Kortom, deur hierdie wette moes die Israeliete 
verhinder word om hulle hoop op bloed te stel om lewenskrag te 
bekom. God is hulle Bron van lewe.  
Vandag heg ons natuurlik nie meer dieselfde konnotasie aan iets soos 
diervet as wat die ou heidense nasies gemaak het nie. Daarom weet  
ons vandag dat dit nie oor die vet of die bloed van diere as sodanig 
gegaan het nie, maar oor die betekenis wat mense in daardie tyd 
daaraan geheg het. Wanneer ons voor God as die enigste Bron van 
lewe buig, dan sal daardie stukkie vet aan die vleis nie ‘n probleem 
wees nie. Of sal dit? Vra maar vir iemand wat aan hoë cholesterol ly? 
Dan sal jy dalk glad nie vet wil eet nie. 

 
 
GEBED:  Here, leer my om te onderskei wat reg is 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 7:1-38    
  
  



 

 

 

16 Februarie Lees – Levitikus 8:30 
 

Laat ander se laste op jou skouers ‘n plekkie kry 

“So het Moses vir Aäron en sy seuns en hul klere aan die Here 
gewy” (30) 

Die Here het leiers vir sy aardse diens nodig. In die Ou Testament  
was dit die werk van priesters om leiding te neem by die offerkultus. 
Hulle was die amptelike aardse personeel van die Here wat moes 
toesien dat alles reg verloop het tydens die offers. Aäron en sy seuns 
moes aanvanklik hierdie funksie vervul. Maar eers moes hulle 
behoorlik aan die Here gewy word.  
Die Here se mense wat in sy diens staan, is afgesonderdes. Hulle is 
geroep tot spesiale take. Nee, hulle is nie belangriker of meer 
vernaam as ander gelowiges nie. Tog het hulle die roeping om op 
spesiale maniere vir God te werk. So is daar geestelike leiers wat die 
roeping het om God se wil op ‘n profetiese manier vanuit die Woord 
en onder die leiding van die Gees bekend te maak. Dan is daar ook 
leiers wat ander moet oplei om op die Here se pad te stap, of om 
ander te dien. Ja, die Here het ‘n groot verskeidenheid take en 
funksies binne sy aardse leierspan.  
Ons moet die leiers binne die kerk gereeld in gebed aan ons hemelse 
Vader opdra. Ons moet bid dat hulle die nodige 
onderskeidingsvermoë sal ontvang om te weet wat is reg en wat is 
verkeerd. Ook dat hulle die nodige geloofsmoed sal hê om te mag sê: 
“So sê die Here, Here!” Sonder moedige geloofshelde aan die spits 
van die kerk, sal die kerk hooploos langs die pad uitsak. Kom ons 
sonder ons leiers af om  te doen waarvoor God hulle geroep het. 

 
 
GEBED:  Seën ons leiers, Heer Jesus! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 8:1-36     
  



 

 

 

17 Februarie Lees – Levitikus 9:5-6 
 

God se krag is aanwesig; sien dit raak 

“Dan sal die magtige teenwoordigheid van die Here aan julle 
geopenbaar word” (6 ) 

Partykeer lees ons by dinamiet-tekste in die Bybel verby, soos hier in 
Levitikus 9. Net nadat Aäron en sy seuns vir ‘n week lank afgesonder 
was by die ingang van die tent van ontmoeting, het Moses hulle en die 
leiers van Israel nader geroep. Aäron moes eers ‘n paar offers bring 
waarna die volk in die teenwoordigheid van die Here saamgekom het. 
Na ‘n verdere sondeoffer, brandoffer en nog maaltydoffers is Moses 
en Aäron saam in die tent van ontmoeting in. Toe het die magtige 
teenwoordigheid van die Here oor hulle sigbaar geword. ‘n Vuur wat 
van die Here afgekom het, het die oorblyfsels van die offers daar op 
die altaar voor almal verbrand. Toe die mense dit sien, het almal in 
blydskap uitgeroep. Nog meer, hulle het in groot eerbied voor die 
lewende God op hulle knieë neergeval. 
God is ‘n heilige God. Wanneer mense in heilige erns en in 
gehoorsaamheid voor Hom verskyn, dan kan hulle sy seën te wagte 
wees. “Wat is seën?” vra jy. Wel, dis om bewustelik in die genadige 
hande van God te wees. Om God se goedheid ervaar, is seën. Vra 
maar vir Moses en Aäron. Hulle het gedoen wat God vra en  verwag 
dat sy seënende hand groot oop sou wees oor hulle almal. Toe gaan 
die hemele bokant hulle oop en God se genade oorstroom hulle. Sy 
heiligheid was skielik sigbaar vir almal. Daarom het die mense daardie 
dag vreugdevol gebuig voor God. Doen dieselfde. Leef in 
gehoorsaamheid voor God en verwag sy seën 

 
 
GEBED:  Here, laat dit vandag seën reën, asseblief! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 9:1-24     
  



 

 

 

18 Februarie Lees – Levitikus 10:1-7 
 

Reg of weg 

“Wie ‘n offer vir My bring. Moet besef dat Ek heilig is” (3) 

Mens kan nie maar op enige manier vir God probeer dien en dink Hy 
is daarmee tevrede nie, want Hy is nie. Vat maar vir Nadab en Abihu. 
Hierdie twee seuns van Aäron het op ‘n dag op ‘n foutiewe manier 
offers gebring, glad nie soos wat die Here beveel het dat dit moet 
gebeur nie. Toe het daar skielik ‘n vuur uit die hemel gekom wat hulle 
doodgebrand het. Dit het Aäron sprakeloos gelaat.  
Die Here het dadelik deur Moses vir Aäron laat weet dat dit heeltemal 
teen sy wil ingaan dat mense op ‘n ligsinnige manier offers bring. Daar 
is nie iets soos tweede beste vir die Allerhoogste nie. Dis of God se 
manier, of geen manier nie. Dis of sy wil, of moeilikheid! God duld 
nooit tweede beste dinge nie. Hy hou niks van mensgemaakte 
godsdiens nie. Nooit nie.  
Waarom steur so min mense hulle aan God se voorskrifte in die 
Woord? Hoekom dink hulle dat hulle daarmee sal wegkom om met 
Hom te spot en wanneer hulle Hom nie volgens sy eie wette te dien 
nie? Op ‘n dag sê God genoeg is genoeg! Dan is dit vir altyd te laat, 
soos wat die geval was met Nadab en Abihu. Sorg daarom dat jy 
heilig lewe. Gehoorsaam God. Doen wat Hy vra. Dis oor en oor die 
moeite werd. Dis die ewigheid werd! Jy is God se spesiale eiendom. 
Hy  het jou van kop tot tone lief. Hy begeer nie jou dood nie, maar  dat 
jy sal lewe. Volhard daarom elke dag op sy wonderlike pad. Soek sy 
wil en leef! 

 
 
GEBED: Heilige Here, maak my vandag getrou 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 10:8-20   
  
  



 

 

 

19 Februarie Lees – Levitikus 11:45 
 

Kry sonde op die regte manier uit die pad 

“Omdat Ek heilig is, moet julle ook heilig wees” (45) 

As daar een ding is wat God haat, dan is dit sonde. Hy is heilig. Hy en 
sonde is permanente aartsvyande. God kan oortreders van sy wette 
nie uitstaan nie. Tog is die enigste Plek op aarde waarheen jy jou 
oortredings kan karwei as jy ernstig is om daarvan ontslae te raak, na 
God se troon toe. Hoekom? Wel, omdat net Hy die regte medisyne 
het wat sonde uit die pad kan vat. Hoe werk sy hemelse medisyne? 
Eenvoudig: erken maar net elke keer dat jy 100% droog gemaak het. 
Kom telkens na God toe met ‘n diep bewussyn van die gemors waarin 
jou lewe is, en met die wete dat jy niks daaraan kan doen om dit self 
beter te maak nie. Moenie eens by Hom probeer verskoning maak vir 
jou sondes en tekortkominge nie. Onthou, jy staan in die 
teenwoordigheid van die Koning van die heelal wat in elk geval net 
mooi alles van jou af weet. Hy ken jou deur en deur. Hou daarom op 
om die rol van “slagoffer” te speel. Aanvaar volle verantwoordelikheid 
vir elke afdraaipad in jou lewe. Erken ruiterlik: “Ek is die een wat 
gesondig het – net ekke, niemand anders nie!” Kom staan dan 
bakhand voor die lewende God met al jou sondes. Bedel genade by 
God se troon met ‘n stukkende hart. Moenie speletjies speel nie. 
Gaan leef nou heilig nadat jy vergifnis ontvang het. Moet nooit weer 
terugkeer na jou ou weë toe nie. Dan maak jy jouself tot leuenaar voor 
God. Dan was jy nie ernstig toe jy jou skuld die eerste keer bely het 
nie.  

 
 
GEBED:  Here Jesus, laat my heilig voor U leef! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 11:1-47   
  
  
  



 

 

 

20 Februarie Lees – Levitikus 12:1 
 

Lees reg, leef reg 

“Wanneer ‘n vrou ‘n seun in die wêreld bring, is sy onrein” (1) 

Om die Bybel reg te lees, gebeur nie sommer vanself nie. Mens moet 
dit reg doen; jy moet dit ook op ‘n verantwoordelike manier doen. Jy 
moet onthou die verskillende Bybelboeke bevat goed gestruktureerde 
verhale met ‘n beginpunt, ‘n hoofgedeelte (waar die verhaal 
stelselmatig rondom die hoofkarakters van daardie Bybelboek ontvou) 
en ‘n slotgedeelte (waar die afloop van die verhaal saamgevat word). 
Maak daarom seker dat jy die hooflyne van elke Bybelboek goed 
snap. Natuurlik is daar ook kleiner, mikro-verhale in elke Bybelboek. 
Maar as jy nie die oorhoofse lyne van elke Bybelboek volg nie, mis jy 
die hele punt.  
Verder moet jy ook onthou dat die Bybel stelselmatig vertel van God 
se lng heilsgeskiedenis saam met sy volk. Met ander woorde, God het 
vanaf die vroegste dae van die Ou-Testamentiese geskeidenis tot en 
met die verhaal van die Nuwe-Testamentiese kerk Homself al hoe 
meer aan ons geopenbaar. Uiteraard het hierdie openbaring ‘n 
hoogtepunt met die sterwe en opstanding van Jesus bereik. Daarom 
moet ons onthou dat ons sekere tekste in die Ou Testament altyd in 
die lig van God se volle openbaring moet lees. Anders gaan ons 
sekere wette, soos dié in Levitikus wat in Jesus Christus vervul is, 
reglynig op ons van toepassing maak. Lees God se Woord reg. Sien 
dit as ‘n openbaringspad waarop God se lig al hoe helderder skyn tot 
en met die kruisgebeure as die volle bekendmaking van sy hart! 

 
 
GEBED:  Here, maak my oë oop vir u openbaring 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 12:1-8     
   
  



 

 

 

21 Februarie Lees – Levitikus 13:46 
 

Help!  

“Hy moet dan ook in afsondering lewe...” (46) 

Die kerk het ‘n besondere roeping om soos krukke te wees vir die 
stukkende wêreld. Immers, die hartklop van kerkwees gebeur daar op 
grondvlak waar gelowiges se voetsole elke dag die teer tussen ander 
mense tref. Daar moet volgelinge van die Man van Nasaret ‘n 
lewende verskil maak. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons juis 
ander se hande en voete en oë word nie. Te veel mense rondom ons 
ly aan ‘n ernstige genade-tekort. Hulle weet nie hoe om deernis te wys 
nie, maar jy en ek wat reeds met die Man van Nasaret paaie gekruis 
het, verstaan al so ‘n klein ietsie hiervan. By Hom het ons ‘n groot 
hemelse hand vol deernis ontvang wat ons tot in ewigheid nooit kan 
opgebruik nie. Hy het ons hoog op sy skouers getel. Daarom kan ons 
ook ‘n stukkie van sy spesiale goedheid deel met mense rondom ons. 
Nou kan elke sagte woord en elke deernisvolle handdruk bewys dat 
die Woord ‘n lewende verskil in mense se lewens maak. 
In die Bybelse tyd was daar nie aldag genesing vir die siekes nie. 
Daarom dat hulle dikwels afgesonderd eenkant moes gaan bly. Hulle 
is letterlik soos melaatses behandel omdat hulle ander mense kon 
aansteek. Wel, vandag moet ons ‘n hart vir sulke mense hê. Selfs al 
het hulle gevreesde siektes soos VIGS, is dit regtig nie ons werk om 
‘n vinger te wys nie. Nee, dan moet ons steeds deel van die oplossing 
wees; dan moet ons genadepleisters byderhand hê. 
 

 
 
GEBED:  Here, maak my tot ‘n seën vir ander 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 13:1-46   
  
  



 

 

 

22 Februarie Lees – Levitikus 14:18 
 

Leef eg, leef reg 

“So doen die priester versoening by die Here vir die persoon 
(18) 

“My other vehicle is a broom,” lees ek op ‘n motor voor my se 
modderskerm. Helaas geld dit van heeltemal te veel mense - ook in 
die kerk. Al sê Jesus dat sy volgelinge aan hulle onderlinge liefde 
uitgeken sal word, is party kerkmense na jare se kerkbywoning steeds 
nog net so kort van draad en skerp van tong is as vele nie-kerklikes. 
Dis ‘n ramp dat ‘n klompie omgesukkeldes op die kerk se voorstoepe 
rondhang wie se “godsdiens” maar min verskil maak aan hulle manier 
van leef. 

Vir sommige mense gaan godsdiens oor gehoorsaamheid aan ‘n 
klomp uiterlike gebruike. Maar in die allerdaagse lewe karring hulle 
netsoos die res aan. ‘n “Godsdienstige” vertel nou die dag dat hy 
daardie dag ‘n spoor van verwoesting agter hom gelaat het in sy 
jongste saketransaksie. Toe iemand in die geselskap hom vra of sy 
geloof dan nie ‘n verskil maak aan sy manier van besigheid doen nie, 
was hy uit die veld geslaan. “Mens moenie dweep nie. Besigheid is 
besigheid,” was sy antwoord. Hierdie ou glo dat daar twee stelle reëls 
is waarvolgens jy leef: een vir die kerk, en een vir die werk. Hoe ouer 
jy word, hoe duideliker wys dit of jou geloof ‘n verskil in jou lewe 
maak, en of dit maar net ‘n aangeplakte affêre is. As jy nie van jongs 
af, en ook regdeur jou lewe, moeite doen om in ‘n lewende verhouding 
met Christus te leef nie, dan is jou geloof uiteindelik ‘n lewelose 
spulletjie. 

 
 
GEBED:  Laat my geloof tog eg wees. In Jesus Naam 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 14:1-33   
  
  



 

 

 

23 Februarie Lees – Levitikus 16:1-10 
 

Die groot Sondebok 

 “Daarna moet die bok die woestyn in gestuur word...” (10) 

Die gebeure wat hier in Levitikus 16 beskryf word het aanleiding 
gegee tot een van die grootste jaarlikse feeste in Israel, naamlik die 
Groot Versoendag, of, soos wat dit vandag bekendstaan, die Jom 
Kippoer. Op hierdie dag kon die hoëpriester in die allerheiligste deel 
van die tent ingaan, daar waar die ark aanvanklik gestaan het. Later, 
toe die tempel in Jerusalem gebou is, kon die hoëpriester een keer 
per jaar op die Versoendag agter die gordyn wat die Heilige en 
Allerheiligste van mekaar geskei het ingaan.  Maar hy moes eers ‘n 
offer vir sy eie sondes bring. Onder andere moes daar ook twee 
bokke nadergebring word, een wat vir die Here gemerk word en een 
vir Asasel (wat later deur die Jode as een van die name van Satan 
beskou is). Hierdie sondebok (ja, dis vanuit hierdie teks waar die 
naam sondebok sy ontstaan te danke het!) moes uiteindelik die 
woestyn ingejaag word. Die hoëpriester moes egter eers sy hande op 
hierdie bok plaas as simbool dat die ganse Israel se sondes op die 
bok oorgedra word. Dan moes die bok in die woestyn ingejaag word. 
Goddank, Jesus het in ons plek die volkome Sondebok geword. Hy is 
eens en vir altyd deur God verlaat. Hy is in die woestyn van 
Godverlatenheid en dood agtergelaat met al ons oortredings. Daarom 
dat ons nou vry is. Die prys is kant en klaar betaal. Ons is vry omdat 
Christus die straf vir al ons oortredings aan sy eie liggaam daar aan 
die kruis gedra het. Prys sy heilige Naam! 

 
 
GEBED: Here Jesus, dankie dat U die finale Sondebok is 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 16:11-34  
  



 

 

 

24 Februarie Lees – Levitikus 18:20 
 

Bly aan jou kant van die draad 

“Jy mag nie met jou naaste se vrou gemeenskap hê... nie” (20) 

Die huwelik bly maar ‘n groot gesprekspunt en ‘n gewilde tema vir 
grappe. Soos die man wat by sy prokureur gaan kla het dat hy wil skei 
want sy vrou praat al vir ‘n jaar lank nie met hom nie. “Dink mooi wat 
jy doen. Sulke vroue is skaars,” antwoord die regsgeleerde vinnig. ‘n 
Slimjan het een keer gesê: “Gedurende die eerste huweliksjaar praat 
net die man en die vrou luister. Gedurende die tweede jaar praat net 
vroulief en die man luister, maar in die derde jaar praat albei en net 
die bure luister!”  
Grappies op ‘n stokkie, dis tragies dat digby die 60% van alle huwelike 
uiteindelik in die egskeidsingshof beland. Dikwels gebeur dit omdat 
mans en vroue oor die huwelik se heining klim en ontrou aanmer kaar 
is. Dit terwyl God juis bedoel het dat die huwelik ‘n stukkie aardse 
pradys moet wees, ‘n veilige hawe vir man en vrou. Die Bybel sê oor 
en oor dat die huwelik die innigste, mees intiemste verhouding is 
waarin man en vrou hier op aarde met mekaar kan staan. Geen ander 
verhouding is so intens, so innig, so naby nie. Daarom vra ‘n 
gelukkige huwelik dat twee mense baie tyd aan mekaar afstaan, dat 
hulle heeltyd saam groei saam dinge doen wat hulle beker van geluk 
van sonop tot na sononder laat oorloop. Vermy die anderkant van die 
huweliksdraad. Dis verbode terrein. God wil hê jy moet aan jou kant 
volkome geluk en vrede vind. Werk hard daaraanom jou eie huwelik in 
‘n paradys te omskep. 

 
 
GEBED:  Maak my huwelik vandag tot ‘n seën, Here 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 18:1-30 
  



 

 

 

25 Februarie Lees – Levitikus 19:17 
 

Vergeef en leef 

“Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou volksgenoot nie” (17 ) 

Het jy geleer om die boeke van haat en bitterheid toe te maak? Het jy 
dit al reggekry om die wapens weg te pak en vrede te sluit tussen jou 
en ander mense? Is daar ‘n nuwe soort taal op jou lippe? Maak jy die 
Here se hart bly omdat jy by Hom geleer het om te vergewe en te 
vergeet? Praat jy weer met deernis oor daardie mense wat jou in die 
verlede so dikwels seer gemaak het? Praat jy selfs ook met hulle? 
Wel, as dit nog te moeilik vir jou is, dan moet jy nou dadelik alles los 
waarmee jy besig is en met God hieroor gaan praat. Jy durf nie nog ‘n 
dag laat verbygaan terwyl jy sy koninkryk se basiese genade-reëls 
oortree nie. Gaan vra vir God opreg om jou hart sag te maak en jou 
van alle bitterheid teenoor ander mense te bevry, veral teenoor 
diegene naby aan jou soos jou vriende en familie.  
Ontvang vandag nog God vergifnis teenoor almal wat jou siel so 
vergiftig. Staan dan op van jou knieë terwyl sagte woorde en dade van 
vergifnis ‘n nuwe, wettige, vastrapplek in jou lewe kry. Begin om 
vergifnis te doen en dit uit te leef teenoor almal wat jou so karnuffel. 
Wees jy van nou af die lewende verskil; die een wat die wêreldse 
verandering maak aan elke sentimeter waar jou skadu en lig val. God 
verwag dit van jou. Hy vra dat jy in liefde en vergifnis jeens almal 
rondom jou sal begin leef. Hou op met al jou verskonings oor hoekom 
jy dit nie regkry nie. Vergeef en leef! 

 
 
GEBED:  Laat my ander vergewe soos wat U my vergeef! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 19:1-25   
  
  



 

 

 

26 Februarie Lees – Levitikus 19:33 
 

Wees goed vir die swakkes 

“Wanneer daar ‘n vreemedling by julle in die land woon, mag 
julle hom nie onderdruk nie” (33) 

As jy ‘n volgeling van Jesus is, dan kyk jy altyd op na Hom en na 
ander mense! Dan is jy klein en almal rondom jou groot. Dan is jy 
onbelangrik en andere baie belangrik, al ken jy hulle van geen kant af 
nie. Dan is jy ‘n voltydse bewonderaar van al God se handewerke. Ja, 
dan sien jy in elke mens met wie jy te doene het iets van God se 
skeppingswerk. Al het die sonde mense rondom jou stukkend gekrap, 
dan soek jy altyd vir ‘n hemelse genadekolletjie iewers onder al 
daardie sondelae. Dan word die respek en agting wat jy jeens daardie 
mense vertoon die medisyne wat hulle help heel maak.  
Navorsers in die gedragswetenskappe sê dat wanneer mense wat 
stukkend is met agting behandel word, dan vind daar genesing binne 
in hulle plaas. Daarom moet jy en ek deel van ‘n genesende, helende 
gemeenskap wees wat ander laat herstel. Ons moet veilige areas vir 
ander wees, nooit leeukuile nie, maar hospitale. Wees ‘n man en vrou 
van respek, nee, nie iemand wat dit heeltyd van ander wil hê nie, 
maar iemand wat respek weggee aan ander, veral aan die swakkes 
en die weerloses, die weeskinders en vreemdelinge. Bewys respek 
aan die stukkendstes, die laagstes, die eenvoudigstes, die oudstes, 
die jongstes, die swakstes, die siekstes, die armstes en geringstes 
respek. Kyk dan wat gebeur - met hulle en met jou! Nog meer- kyk 
dan hoe jou geloof volspoed in die regte rigting groei, want dan doen 
jy presies wat God van jou vra. 

 
 
GEBED:  Here, skenk aan my ‘n hart vir mense in nood 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 19:26-36   
  
  



 

 

  

27 Februarie Lees – Levitikus 20:1-9 
 

Ouerlike ontferming gevra, asseblief! 

“Wanneer iemand sy pa of sy ma vloek, moet hy doodgemaak 
word” (9 ) 

Hoe belangrik is ‘n stabiele ouerhuis nie in ons deurmekaar wêreld 
nie. ‘n Ma en ‘n pa wat hulle kinders as gawes uit die Here se hand 
beskou, maak hulle in die vrees van God groot. Sulke ouers leer hulle 
kinders dat die lewe gebou word op respek vir mekaar en op 
gehoorsaamheid aan die Here. Hulle wys hulle kinders daarop dat 
daar iets soos reg en verkeerd is: daar is ja’s, maar daar is ook 'n 
woord soos nee!  
Te veel kinders word vandag ongedissiplineerd groot. Dis asof ouers 
oral lamgelê is sodat hulle nie meer duidelike reëls vir hul kinders 
uitstippel en dit self voorleef nie. Ouers word toenemend 
gemanipuleer deur hul kinders. In ‘n onlangse studie in die VSA is 
bevind dat meer as 80% van alle produkte wat deur volwassenes 
gekoop word, geskied op grond vn hul kinders se vooraf goedkeuring. 
Volwassenes se keuse van motors, huise, klere en meubels word 
deur jong kinders bepaal. Bid jou dit aan! Wel, gelowige ouers weet 
wanneer om nee te sê. Hulle trek duidelike, maar billike, grense en 
hou daarby. Nee, hulle is nie despote nie, maar liefdevolle ouers wat 
weet dat hulle kinders deur God aan hulle geleen is om tot sy eer 
groot te maak. Daarom stel hulle self vir hulle kinders die voorbeeld. 
Ouers sê nie een ding en doen iets anders nie. Nee, hulle tree 
regverdig op en stap altyd op God se pad. Hulle is lewende preke vir 
hulle kinders! Is jy ook so ‘n ouer?  

 
 
GEBED:  Groot God, hou my kinders gehoorsaam aan U 
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 20:10-27    
  



 

 

 

28 Februarie Lees – Levitikus 22:32 
 

Genade vir die verkeerde een 

“Die hele Israel moet My as die Heilige erken” (32) 

Christene spog graag, maar nooit oor hulleself nie. Nee, gelowiges 
praat net groot van God. Hulle vertel in elke gebed vir God hoe groot 
en goed en heilig Hy is. Hulle kan nie genoeg vir Hom sê dat Hy die 
beste, die belangrikste, die sterkste, die slimste, die genadigste, die 
liefdevolste en die heiligste van almal is nie. Gelowiges loof en prys 
God om elke hoek en draai. Hulle buig laag voor Hom neer. Daar is 
meer as ‘n miljoen redes om Hom elke dag te loof. Terloops, loof jy 
God in jou gebede? Vertel jy vir Hom dat sy heiligheid jou absoluut 
oorweldig? Gebruik onder andere die Psalms as jou persoonlike 
handboek om die Allerhoogste daagliks te loof en prys en onder die 
indruk van sy heiligheid te kom. Bid gedurig lofpsalms soos Psalm 
118, 144, 146 en 147 in jou eie woorde agterna. Gebruik gereeld 
woorde van lof en dank in God se teenwoordigheid. Sorg dat sy Naam 
groot en heilig op jou lippe is soos wat Hy vandag in die Woord vra. 
Dan praat jy ook die grootste taal op aarde! 

Sorg dat jy God se Naam met groot eerbied gebruik. Maar maak ook 
doodseker dat jou familie, jou vriende en al die mense by jou kerk 
groot moeite doen om God se Naam en handewerke met groot 
eerbied te bejeën. Hou sy Naam hoog en heilig, veral noudat sovele 
sy Naam ydellik gebruik en met Hom spot. Wees jy dan die lewende 
verskil, die een wat voor die Heilige met eerbied leef. 

 
 
GEBED:  Here, laat u Naam geheilig word  
 

Skriflesing vir vanaand: Lev 22:1-33   
  
 


