
M e l i s s a  v a n  B i l j o n

H A N D  2 6 : 1 - 2 , 9 - 1 8  A O V

1 .  Make a careful exploration of who you are and the work you have 
been given, and then sink yourself into that. Don’t be impressed with your-
self. Don’t compare yourself with others. Each of you must take responsi-
bility for doing the creative best you can with your own life. Gal 6:4-5 MSG

 

2 .  Ons begin God se lewenstaak vir ons ontdek wanneer ons Hom begin 
volg. Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die 
Naam van Jesus die Nasaréner moes doen… Toe ek dan daarvoor na Dam-
askus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o 
koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien… 
En Hy sê: Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou 
voete, want hiertoe het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar 
en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin Ek nog 
aan jou sal verskyn. V.9, 12-13, 15-16

 

3 .  Mattheus 4:19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle 
vissers van mense maak.
Matt 16:24 Follow me and I’ll show you how… to finding yourself, your 
true self. 

 

4 .  Ons begin God se persoonlike lewenstaak vir ons ontdek wanneer 
ons verantwoordelikheid neem
En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek en in 
die Hebreeuse taal sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Dit is hard vir 
jou om teen die prikkels te skop. V14

 

5 .  Each of you must take responsibility for doing the creative best you can 
with your own life. Gal 6v.5

6 .  Ons begin God se persoonlike lewenstaak vir ons ontdek wanneer 
ons lig in duisternis te bring
Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog 
sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heiden-
nasies na wie toe Ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle 
van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan 
bekeer. Hand 26:16-18
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