
“Oktober-ites:” 

Beroep 

Huwelik 

Mense-verhoudinge 

Vader 

Denke 

Selfbeeld 

Verhouding met God 

Kinders 

Ander 

Verhouding met Self 

Dryfkrag 

Liggaam 

Jesus 
Heilige Gees 
Gehoorsaamheid 



Jes 40:27  Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o 
Israel: My weg is vir die HERE verborge, en my reg 

gaan by my God verby?  
:28  Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n 

Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van 
die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen 

deurgronding van sy verstand nie.  
:29  Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig 

sterkte vir die wat geen kragte het nie.  
:30  Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne 

struikel selfs;  
:31  maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; 

hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle 
hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word 

nie mat nie.  



Jes 55:1   
 

o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen 
geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder 

geld en sonder prys, wyn en melk!  
:2  Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, 

en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister 
aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom 

in vettigheid verlustig.  
:3  Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel 

sal lewe; 



Opb 2:4   
 

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.  
:5  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer 
jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na 

jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy 
jou nie bekeer nie. 



Psa 24:3  Wie mag klim op die berg van die HERE? 
En wie mag staan in sy heilige plek?  

:4  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat 
sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.  

:5  Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid 
van die God van sy heil.  

:6  Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u 
aangesig soek—dit is Jakob. Sela.  

:7  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige 
deure, dat die Erekoning kan ingaan!  

:8  Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en 
geweldig, die HERE geweldig in die stryd.  

:9  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige 
deure, dat die Erekoning kan ingaan!  



Psa 37:34   
 

Kof. Wag op die HERE en hou sy weg, en Hy sal jou 
verhoog, om die aarde te besit; jy sal met welgevalle 
neersien op die uitroeiing van die goddelose mense.  



Psa 130:7   
 

Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die 
goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing; 



Isa 43:1   
 

Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en 
jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want 

Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep;  
jy is myne!  



Mat 6:33   
 

Maar soek eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg 

word. 



Rom 16:10   
 

Groet Apélles, die beproefde in Christus. 
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God se teenwoordigheid en LIEFDE 
 

Omstandighede 
 

Bruilofsfees in elke omstandigheid 
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