


KOM ONS KYK VANDAG BIETJIE NA DIE VERHAAL 
VAN FILIPPUS: 



Wat vooraf gebeur het is 
baie belangrik.  In die 
gedeelte waarmee hf. 7 
eindig sien ons Stefanus 
word die eerste Christen
wat dood gemartel 
word.  Hulle gooi hom 
met klippe dood oor sy 
geloof.  

1
Dit sit `n groot 
vervolging aan die 
gang in die 
gemeente van 
Jerusalem met wie dit 
tot dusver baie goed 
gegaan het.  

2
Hulle word uitmekaar 
gejaag, dit beteken 
hulle moes vlug vir 
hulle lewens.  

3
Dit is hier waar ons 
Filippus sien vlug weg 
van alles wat bekend 
is. 
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Hy vind dadelik `n 
nuwe plek (ons 

kan hier byvoeg: 
`n nuwe manier) 
om die Evangelie 

van Jesus te 
verkondig en uit te 
leef.  Hy stop nooit 

daarmee nie. 

Die Gees lei Hom 
om sy 

omstandighede te 
sien en gebruik as 

`n geleentheid 
eerder as `n 

beperking of iets 
wat hom laat 

opgee.  

Omdat hy dit 
doen, gebruik die 

Here Hom om `n lig 
te wees in 

Samaria:  `n Plek 
wat groot 

donkerte geken 
het (ons lees van 

bose geeste, 
siektes en 

gebreke) word `n 
plek gevul met die 

lig van Jesus 
Christus in die 

bediening deur 
Filippus.  

V. 8 leer daar van 
groot blydskap in 
daardie stad.  Iets 

wat aanvanklik 
sleg lyk het groot 

verrykking tot 
gevolg omdat `n 

dienaar die 
probleem sien as 
`n geleentheid in 
vertroue op God 

se wil.  



ONS SIEN HIERDIE HET NOG BAIE VERDER 
GEGAAN: 

•

•

•



WAT MAAK JY MET DIE VERANDERING? 

•

•

•



Kyk na waar jy nou is en wat jy met die situasie doen en bepaal waar jy moet 
verander.  

Die Here stel ons in staat om te doen wat Hy ons roep om te doen, deur die 
werk van sy Gees.  Die krag van die Gees:  Dieselfde krag wat sy opstanding 

bewerk het, bewerk in jou die vermoë om te doen wat die Here wil hê jy 
moet doen.  

Vind van vandag af nuwe maniere om in nuwe omstandighede sonder 
inperking te bedien. 

Verkondig Jesus en leef Hom uit sodat daar groot blydskap in jou omgewing 
kan wees!  


