
DINK HELDER OOR DIE TOEKOMS! 

1. Dink helder oor jou toekoms op aarde. 
a. Jy het ’n toekoms! 

Ps 27:13  As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die 

lewendes nie...! 14  Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die 

Here!  

2Sam 7:18  Daarna het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit en gesê: "Wie is ek, 

Here my God, en wie is my nageslag dat U my só ver gebring het?  

19  Selfs dít was vir U nog nie genoeg nie, Here: U het ook nog vir die nageslag van u dienaar tot 

in die verre toekoms beloftes gemaak. Wat 'n toesegging aan 'n mens, Here my God!  

 

b. Moenie vrees nie – dien die Here! 

Ps 91:1  Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige 

geniet, 2  hy sê vir die Here: "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou."  

Ps 91:14  "Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red," sê die Here, "omdat hy My ken, sal Ek hom 

beskerm. 15  Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek 

sal hom red en hom in sy eer herstel. 16  'n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy 

hom verbly."  

1Tim 4:8  Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te 

lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die 

toekoms.  

Jer 29:11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir 

julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! 12  Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle 

gebede verhoor. 13  Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart 

daarna vra.  

 

2. Dink helder oor jou toekoms in die ewigheid! 
a. Dit word nou hier op aarde bepaal! 

Joh 11:25  Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al 

sterwe hy ook; 26  en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy 

dit?"  

1Joh 5:12  Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe 

nie. 13  Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle 

wat in die Seun van God glo.  

b. Geen aardse lyding, pyn of onreg kan daarteen opweeg nie! 

Rom 8:18  Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die 

heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.  

Hand 7:55  Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid 

van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan.  

c. Niemand kan jou daarvan beroof nie! 

1Pet 1:3  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot 

ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die 

dood. Nou het ons 'n lewende hoop 4  op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis 

wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 5  En omdat julle glo, word ook julle deur 

die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd 

geopenbaar te word.  


