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WEEK 16   

Die Duiwel van aan 
 

ONS KAART 

Ons het nou reeds oor die 3 000 jaar se Bybelgeskiedenis agter die rug sedert ons in week 1 met 
Genesis begin het. Ten spyte van Adam se sonde het God ’n Koning belowe wat sonde sou 
vernietig en sy mense verlos. En ten spyte van die Israeliete se konstante sonde , staan God se 
beloftes steeds. Ons gaan nou ’n oomblik stilstaan en terug in tyd gaan om te kyk hoe verskeie 
digters en profete geskryf het oor hulle hoop vir verlossing deur God se Koning. Ons begin by 
Job, ’n man wat so erg deur die Duiwel geteister is dat hy sy huis, familie, welvaart en 
gesondheid verloor het. Maar het hy hoop met God opgegee? Kom ons kyk.  
 
VERS VIR DIE WEEK: Job 19:25 
 

MAANDAG 

Job 1: 1-5: ’n Goddelike man 

 1. Beskryf Job se karakter (v.1) 

  Hy was vroom, opreg, het God gevrees en weggedraai van die kwaad.  

 2. Job het offers vir sy familie gebring omdat hy bang was hulle het God in hulle harte 
vervloek (v.5). Wat kan ons doen vir familielede wat gesondig het?  

  Ons kan vir hulle bid.  

 Ons moet vir mekaar bid en intree by God.  
 Vra God om elkeen in jou familie veilig te hou van sonde. 

DINSDAG 

Job 1:6-12: ’n Geteikende man  

 1. Wat het Satan gesê sal Job doen (v.11)? 

  Hy het gesê dat Job God sou vervloek as Hy slegte goed met hom laat gebeur. 

 2.  Wie is in beheer van die duiwel (v.7 en 12)? 
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  God is uiteindelik in beheer van die duiwel, wat niks kan doen sonder God se 
toestemming nie.  

 Die duiwel kan niks aan God se mense doen sonder God se toestemming nie.  
 Dank God vir Sy beheer oor die duiwel en bid dat Hy ons van die bose sal verlos.  

WOENSDAG 

Job 1:13-19: ’n Lydende man 

 1. Wie het gesterf deur ’n groot wind (vv. 18-19)? 

  Job se seuns en dogters.  

 2. Wie is te blameer vir verskriklike tragedies? 

  Die duiwel. 

 Ons moet alle boosheid teruglei na die duiwel se vyandigheid teen God. 
 Bid dat God tragedies sal gebruik om ons te help om sonde en die duiwel meer 

teen te staan.  

DONDERDAG 

Job 1: 20-22: ’n Aanbiddende man 

 1. Hoe het Job gereageer om die tragedies (v.20)?  

  Hy het sy klere geskeur, sy hare afgeskeer, op die grond geval en God aanbid.  

 2. Wie is uiteindelik in beheer oor wat ons in hierdie lewe het (v.21)?   

  God gee en God neem weg.  

 Job is ’n perfekte voorbeeld van hoe om op tragedie te reageer: hy het nie 
gesondig nie, maar God aanbid.  

 Bid vir geloof soos Job sin wanneer moeilike tye in ons lewe aanbreek.  

   

VRYDAG 

Job 19: 23-27: ’n Hoopvolle man 

 1. Wat het Job geweet (v.25)? 

  Hy het geweet dat sy Verlosser leef en dat Hy eendag op die aarde sal staan.. 

 2.  Hoe is Job se hoop soos die Christen se hoop (v.26)? 
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  Soos die Christen het Job geweet dat hy sou sterf en sy liggaam tot stof word, maar 
hy het ook geweet dat hy opgewek sou word en dat hy in die vlees God sou sien.  

 As God ons Verlosser is, sal Hy ons van die dood red en in Sy teenwoordigheid 
bring.  

 Vra God om die vrees van die dood van ons af weg te neem en ons die vertroue 
te gee van ’n opwekking in die lewe na die dood.  

SATERDAG 

Job: 42: 10-16: ’n Herstelde man. 

 1. Wat het God vir Job gegee toe sy lyding verby was (v.10)? 

  Dubbeld soveel as wat hy voorheen gehad het.  

 2.  Hoe is Job ’n voorbeeld van hoe ons mense moet behandel wat ons te nakom?  

  Job bid vir mense wat hom te nagekom het.  

 Job het ’n klein opstanding beleef, wat ’n klein vooruit skou was van die groot 
opstanding wat al God se mense sal beleef (Joh.11:25; 1 Kor. 15:20-22). 

 Bid dat wanneer God se mens lyding beleef hulle hul hoop op die opstanding 
lewendig sal hou.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


