
2. PAUSE
My l iewe broers,  dí t  moet ju l le in gedagte hou: e lke mens moet 
maar te gewi l l ig wees om te lu ister,  n ie te gou praat nie en nie te 
gou kwaad word nie.  (Jak 1:19 NLV)
 
Die Here sê:  “Ek sal  jou onderr ig en die pad wys waarop jy moet 
gaan. Ek sal  v i r  jou raad gee, my oog sal  op jou wees. Moenie 
redeloos wees soos ’n perd of mui l  wat met stang en toom beheer 
moet word nie.” Baie leed tref  die goddeloses, maar onfei lbare 
l iefde omring húl le wat op die Here vertrou. (Psalm 32:8-10 NLV)

3. VERTROU
Vertrou op die Here met al les wat jy het.  Moenie staatmaak op jou 
eie insigte nie.  Vra na die wi l  van God in al les wat jy doen. Hy sal  
die regte pad vir  jou wys. Moenie jou eie wysheid oorskat nie.  
Hou eerder die Here voor oë en vermy wat s leg is.  (Spreuke 3:5-7 
NLV)
 
“A person gains wisdom through exper ience and study and by 
fol lowing God's counsel .  Without God's help,  man does not have 
true wisdom.” – Unknown

SPREUKE 3:5-7 NLV

UITNODIGING OM TE.. .
1.  LUISTER
Maar die wysheid wat van Bo kom, is in die eerste plek suiwer.  
Verder is di t  vredel iewend, inskik l ik,  bedagsaam. Dit  is  bereid om 
ontferming te betoon, en het goeie gevolg.  Dit  diskr imineer nooit  
en is a l tyd opreg. (Jak 3:17 NLV)
 
“Elkeen wat na my woorde lu ister en daarvolgens handel ,  is  soos 
’n verstandige persoon wie se huis op rots gebou is.  Al  val  daar ’n 
stortbui ,  en al  kom die v loedwater af ,  en al  woed daar stormwinde 
teen die huis,  sal  di t  n ie inmekaarstort  n ie,  want sy fondament is 
stewig op die rots vas.  Maar elkeen wat na my woorde lu ister en 
dit  n ie doen nie,  sal  wees soos ’n dwaas wie se huis op die sand 
gebou is.  Wanneer daar ’n stortbui  val ,  en die v loedwater afkom, 
en die stormwinde waai ,  sal  daardie huis heeltemal inmekaarstort .”  
(Matt  7:24-27 NLV) 
 
Ek kyk op na die berge. Kom my hulp daarvandaan? Nee, my hulp 
kom van die Here,  wat hemel en aarde gemaak het.  
(Psalm 121:1-2 NLV) 
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Ek word ‘n dader van die Woord deur. . .
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