
WEEK 4:  22 - 28 FEBRUARIE
TEMA:  SIELE OES – Deut 16:16

Luister weer na Tiaan Nel se boodskap van “Jou rol in die groot oes”.
Waar Is Die Tempel? 1 Kor 3:16
Ek en jy is die tempel.
Verantwoordelikheid teenoor God.  2 Kor 9:10 

Hy verskaf aan ons die saad, ons is die saaiers, maar Hy verskaf ook die brood terwyl ons die
saad saai en Hy sal die saad vermeerder.  Hy gee dit vir jou, Hy sal sorg dat dit vermeerder en
Hy gaan seker maak dat daar vrug van geregtigheid in jou lewe is.  
Die saad is die woord van God.   Luk 8 -  Gelykenis van die saaier.

Jou rol in hierdie groot oes?  1 Pet 1:23  -Wedergebore uit onverganklike saad.
Bly by die suiwer woord van God.
Almal kan saad saai, in elke gelowige is daar saad.
Elkeen het iets om te gebruik om in die Koninkryk te saai.
Nuwe skepsel.  2 Kor 5:17  
Woord van versoening (die saad), is aan ons toevertrou.
Deur jou saad wat jy saai is daar ‘n geestelike nageslag.
Wees deel van die koninkryk, moenie net toeskouers wees nie.
Jou rol in die groot oes is om saad te saai en die oes in te bring.
Wees koninkryk gefokus.  

Matt 9:37-38 - Toe sê Hy vir sy dissipels: “Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan
die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.”

Kies om arbeiders te wees om  die oes in te bring.

HERFOKUS
V A S  &  G E B E D  



Harte om te verander om aktiewe arbeiders te wees.
Redding van siele.
Herlewing/ Dubbele porsie van die oes.
Sendelinge.

Die Oorwinning oor VREES.  Jos 1:9
KINDERLIKE GELOOF – Dat ons net weer sal glo soos ‘n kind.
God se ONVOORWAARDELIKE LIEFDE ons sal oorspoel.
EENHEID, WYSHEID en LEIDING deur die HEILIGE GEES.
SIEKES en HOSPITALE – Mediese personeel.
SKOLE/UNIVERSITEITE.
Situasie waarin ons land/wêreld tans is.
BOERE se nood en sê dankie vir die reën en bid vir reën waar daar nog geen reën geval het
nie.
BESKERMING teen oorstromings/vloede.

VAS EN GEBED: 26-27  Februarie 
(Rom 8:26-28, Ps 91, Ps 46, Ef 6:10-18)

GEBEDSPUNTE:   Ons bid vir:

Bly bid vir:

OORWINNINGSLIED:   GOD VIR ONS – WIE SAL TEEN ONS WEES?  Rom 8:31-39
DIE OPDRAG:  Matt 28:19 – GAAN!

GEBEDSKETTING 
Vrydae 18h00 - Saterdae 18h00

GEBEDSKAMER
Oop daagliks van 06:00 - 13:00 

PRAYER WALK
Sondae oggende 07h00


