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Tien Dae van Lofprysing  
Hemelvaart tot Pinkster 

13-22 Mei 2021 
 
Die eerste gesamentlike gebedsessie van die kerk 
het begin die dag toe Jesus opgevaar het na die 
hemel. In die bovertrek het hulle volhard in 
eendragtige, onophoudelike gebed tot Pinkster-
oggend. Gedurende hierdie tien dae van lofprysing, 
nooi ons jou om saam met mense uit baie 
verskillende lande lof te bring aan ons verheerlikte 
Here. Die dag na die Tien Dae is Pinksterdag – 'n 
dag waarop Christene, gelei deur God se Gees, die 
werk en teenwoordigheid van ons opgestane Here 
vier. 

 
Christus se Hemelvaart 
Die evangelie kondig nie net die dood en opstanding van Jesus aan nie, maar ook Sy verheerliking. Ons neig om die 
dood en opstanding te beklemtoon want dit hanteer ons vrees vir die dood en ons skuldgevoel oor sonde.  
 
Ons weet baie goed dat die evangelie Sy verheerliking en wederkoms verkondig. Die Apostoliese Geloofsbelydenis 
stel dit duidelik: "Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar Hy sal kom om die 
lewendes en die dooies te oordeel." Maar baie van ons liturgie los die hemelvaart uit. Ons sê graag: "Christus het 
gesterf. Christus het opgestaan. Christus kom weer." Christus se hemelvaart beteken dat Hy nou meer teenwoordig 
is as wanneer Hy op aarde sou gebly het.  
 
Dink hieraan: Sê nou Jesus het op aarde gebly na die opstanding? Hy kon getoer het en wonderwerke voor enorme 
skares gedoen het. Maar God het altyd baie meer in gedagte as een wonderwerkende mens. God het eeue tevore 
reeds beplan om 'n mens te verhoog, en aan hom alle mag en gesag toe te ken, en deur daardie mens, ander mense, 
mans, vrouens en kinders, te bekragtig en te gebruik. 
 
Dit het waarlik gebeur!  
Op 'n heuweltop na by die dorpie Betanië, het die opgestane Here aan sy volgelinge vertel van die Vader se belofte 
om Sy Gees te stuur om hulle te bekragtig vir wêreldwye getuienis. Nadat Hy dit gesê het, steek Hy sy hande uit om 
hulle te seën. Terwyl Hy dit doen, soos Hy al baie vantevore vir hulle gegroet het, het sy voete die grond verlaat, en 
op een of ander manier is Hy in die lug opgetel. Hy het net aanhou opstyg.  
 
Opgevaar na die Hemel  
Die dissipels het onlangs 'n hele klomp goed gesien. Maar hierdie was anders. Hulle het verbaas gestaar en beduie. 'n 
Wolk het rondom Hom gevorm asof dit Hom ingesluk het. En toe is Hy weg. As jy daar was, sou jy net soos hulle 
ook stip bly staar het. Hulle was geskok om 'n stem te hoor. Daar was skielik 'n man. Nee. Twee mans. Een het 'n 
eenvoudige vraag gevra met 'n voor die hand liggende antwoord: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en 
kyk?" En toe, "Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na 
die hemel toe sien opgaan het." (Hand.1:11). 
 
Aanbidding vol Verwagting  
Daar was ontsag. Die hemel was nog nooit so naby nie. Nog nooit so groot nie en so bekend aan hulle nie. Lukas se 
vertelling sê dat hulle Jesus net daar en dan aanbid het. Hulle het op hulle knieë neergebuig. Uiteindelik het hulle 
met groot, jubelende blydskap besluit om terug te gaan Jerusalem toe. Hy het vir hulle gesê om te wag dat die 
belofte van die Vader vervul moes word. En dat dit sou binnekort sou wees. "Nie lank van nou af nie," het Hy gesê. 
En daarom het hulle bykans dag en nag in die tempel en die bovertrek gebid.



 
 
Erken Jesus as die Verhewe Koning 
Die eerste volgelinge van Jesus het gesien hoe Hy opgeneem word in die hemel. Hulle het Hom geken as 'n man uit 
Galilea. Hulle het saam met Jesus geloop en gewerk. Maar nou het hulle Hom nie net lewendig, opgestaan uit die 
dood, gesien nie; hulle het Hom sien opvaar na die hemel.  
 
Hulle vreugde het toegeneem toe hulle besef dat God besig was om eeu-oue profesieë te vervul, dat 'n mens 
verheerlik sou word as Koning oor alle dinge. Hulle het begin verstaan: Jesus was die wêreldwye Koning! Hulle lof 
was spontaan en het dae lank geduur.  
 
Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië.  
Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën.  
Terwyl Hy hulle seën,  
het Hy van hulle af weggegaan  
en is Hy in die hemel opgeneem.  
Hulle het Hom aanbid  
en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan.  
Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. - Luke 24:50-53 NV 1983 
 

Loof Hom as Verheerlikte Here 
O opgestane Here, U is nie net uit die dood opgewek nie, U het opgevaar vanaf die aarde tot in die hemel. U het 
baie meer ontvang as bloot 'n plek in die paradys. U is op die troon geplaas, bemagtig met alle gesag in die 
hemel en die aarde. Dit is vir ons 'n groot vreugde om U te besing en U die enigste, deur God-aangestelde 
Koning van die hemel en die aarde, te noem. Jesus, ons Messias, U is Here! 
 
Verwelkom sy Lewe-gewende Teenwoordigheid 
Ons kan U nie sien nie, maar U is nie afwesig nie. U is, deur die Gees van God, meer volledig teenwoordig 
omdat U op die troon is. U lei ons en praat met ons op wonderbaarlike maniere. Ons onderwerp ons aan U met 
groot dankbaarheid en agting. 
 
Ontvang Sy Seën, Reageer met Lofprysing 
U bedoeling is dat ons sal onthou hoe ons U laas op aarde gesien het: U het U hande na ons toe uitgesteek en 
woorde van seën uitgespreek. U seën bereik selfs nou nog, elke enkele een van U volgelinge. Ons ontvang U 
seën, en die krag en vrugbaarheid van U opgestane lewe. Ons aanbid U met blydskap en seën U met ons 
lofprysing. 
 

Dag 1 | Donderdag, 13 Mei  Christus se Hemelvaart 
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Kyk na Jesus op die Troon in Psalm 110 
Op Pinksterdag haal Petrus Psalm 110 aan (Hand.2:34-35). Dit is heeltemal moontlik dat die 120 dissipels hulle lof 
en gebede in die bovertrek uit hierdie skrif aangehaal het. Dié psalm beskryf hoe die Almagtige God drie 
verstommende verklarings maak, aan 'n koning wat langs Hom op die troon regeer. Wie is hierdie persoon wat saam 
met God oor alle dinge heers? Hoe is dit moontlik dat 'n mens so verhoog kan word? Dit moes selfs vir Dawid 'n 
raaisel gewees het toe hy die psalm geskryf het.  
 
Elkeen van hierdie goddelike verklarings beskryf 'n verskillende verhouding: eerstens, as mede-regeerder op die 
troon; tweedens, as heerser oor sy vyande; en derdens, as een wat sy volk as priester in aanbidding lei. Hierdie 
priesterlike leier lei aanbiddende volke wat hulleself vrywilliglik en ongedwonge aan God offer as 'n oorvloedige, 
dankoffer offer te midde van groot vyandigheid.  
 
Van Dawid. ‘n Psalm.  
Die HERE het tot my Here gespreek:  
"Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete."  
U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê:  
"Heers te midde van u vyande."  
U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag;  
in heilige feesgewade,  
uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.  
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie:  
"U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek."  Psalm 110:1-4 OV 1953 

 
Verhoog Hom as Heersende Koning 
"Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete." Psalm 110:1 
Die Ewige God het U, Sy uitverkore messiaanse Koning, volmag gegee om U vyande te onderwerp en te 
oorwin. U oorwinning ontvou reeds oor 'n lang tydperk, – "die dag van U krygsmag" (Psalm 110:3). 
 
Loof Hom as Oorwinnende Here  
"Heers te midde van u vyande." – Psalm 110:2 
U kon U vyande in een oomblik uitgewis het. maar in plaas daarvan, regeer U te midde van bose weerstand en 
haat. Dit verheerlik U nog meer!  
 
Volg Hom as die Enigste Priester vir die Wêreld 
"U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek." Psalm 110:4 
U is God se uitverkore priester vir alle volke. As ons groot Hoëpriester, help U ons om onsself in aanbidding 
gewilliglik as lof offers aan U te gee. U beklee ons met reinheid en heiligheid wat van God kom. Ons gee 
onsself – liggaam, siel en gees – volkome aan U, sodat die lewende God Hom kan verheug oor ons liefde. 
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Dag 2 | Vrydag, 14 Mei Christus Verheerlik as Koning en 
Priester 

Ch 



 
 
God Vertrou Koninklike Gesag aan 'n Mens toe 
In 'n visioen het die profeet Daniël gesien hoe 'n mens ("die seun van die mens") nader kom aan God se hemelse 
troon. Hierdie menslike figuur was tydens 'n luisterryke seremonie met koninklike protokol aan God, "die Oue van 
Dae" (Daniël 7:13) voorgestel. God Self het hierdie Seun van die Mens toevertrou met koninklike gesag en 
heerskappy om die volheid van sy plan uit te voer: dat menigte mense uit elke stam, volk en taal hulle aan hierdie 
Seun van die Mens sal onderwerp en Hom as hulle Koning dien.  
 
Die opgestane Christus het vir sy volgelinge gesê: "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan 
dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die 
Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot aan 
die voleinding van die wêreld." - Mattheüs 28:18-20 
 
Ons erken Jesus volledig as God vir ewig en altyd. Maar Hy het ook ons menslike gedaante aangeneem. Christus se 
verhoging beteken nie dat 'n mens God geword het nie, maar liewer, dat die lewende God, in Jesus, volledig mens 
geword het.  
 
"My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese.  
Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring.  
Aan dié menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee  
sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien.  
Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie;  
sy koningskap sal nie ophou nie." - Daniel 7:13-14 NV 1983 

 
Besing Hom vir Ewig as Koning van alle Nasies 
Opgestane Here! Die Ewige God, die Oue van Dae, het U verhoog en die geskiedenis in U hande toevertrou. 
Niemand sal U ooit oortref nie. Geen wedywerende magte sal U sal ooit kan oorwin nie. Daar is geen perk aan 
U Heerskappy nie. U regsbevoegdheid strek oor alle volke en elke plek op die ganse aarde. Ons juig en verheug 
ons in U Heerskappy.  
 
Bid dat Alle Volke Hom sal Dien 
U het aan ons, U volk, die "dissipelskap" van alle volke en lande, toevertrou om "tot aan die voleinding van die 
wêreld" saam met U God se plan uit te voer (Mattheüs 28:19-20). U sal nie faal om mense uit elke volk na U te 
trek nie. Hulle sal U in liefdevolle gehoorsaamheid dien. Here van die Oes, ons vra dat U meer van U 
volgelinge uitstuur totdat 'n loflied om U te verheerlik oor die ganse aarde weerklink.  
 

Dag 3 | Saterdag, 15 Mei  Christus Toebedeel met Gesag  
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Sy Duur Offer Maak Hom Waardig om Gedien te word 
Dit wat die profete lank gelede voorspel het, naamlik dat 'n mens op die troon van God verhoog sal word, het die 
apostel Johannes gesien. Hierdie Mens is vertrou met die mag en gesag om die volheid van God se plan uit te voer, 
oor alle volke op aarde en oor elke mag en krag en owerheid in die hemele.  
 
Johannes se oë, net soos die oë van elke engel en ouderling om die troon, was vasgenael op die wonder van die 
Lewende God. In Sy regterhand was 'n verseëlde boekrol. Die totaliteit van God se plan was in daardie boekrol 
ingegraveer. Dit kon slegs oopgemaak word deur iemand wat bevoeg en waardig was om Sy wil toe te pas. Die 
vraag is gevra, "Wie is waardig om die boek oop te maak?" Daar was geen antwoord nie. Johannes het begin huil, 
vol droefheid dat die omvangryke lieflikheid van God se wil nooit sou geskied nie. "Moenie huil nie," sê iemand vir 
hom. Daar wás Een wat waardig is: "Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die 
oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak." (Openbaring 5:2-5). 
 
Toe sien Johannes 'n menslike wese, in die vorm van 'n Lam wat geoffer is, wat nader kom na die troon toe om die 
boekrol te ontvang. Op daardie oomblik het die engele en die ouderlinge in die nabyheid van die troon 'n "nuwe 
lied" begin sing en die Lam verheerlik:  
 
Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak 
omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.  
U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."  (Openbaring 5:9-10) 
 
Daarop sing miljoene der miljoene engele die lied uit volle bors, in die viering van die heerlikheid wat verseker aan 
Hom gebring sou word deur die ryke verskeidenheid van alle aardse volke en kulture:  
 
"Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, 
 die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang." (Openbaring 5:12) 
 

 
Besing Sy Buitengewone Waardigheid  
Lam van God! U alleen is waardig om die wil van God op aarde uit te voer. U het U bloed gestort om mans, 
vroue en kinders los te koop uit elke taal en etniese afkoms. U dood het ons gekoop. U lewe bekragtig ons nou 
om kosbare aanbidders en dienaars van ons God te word.  
 
Verwag die Aanbidding van Alle Nasies 
'n Priesterlike volk, wat hulself gewilliglik aan U toewy, sal ryp word soos 'n oes en voortkom uit alle volke. 
Ons verlang en sien uit na daardie dag wanneer mense vanuit alle nasies, met hulle verhale, liedere en kuns,  
hulle liefde op U uitstort.  
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Dag 4 | Sondag, 16 Mei  Waardig is die Lam – om deur Alle 
Volke Aanbid te word 
 



 
 
Oorwin die Sonde van die Wêreld 
Johannes sien Jesus "as 'n Lam wat geslag is" (Openbaring 5:6). Dit klink so vreemd vir ons. Hoekom 'n lam? 
Hoekom is dit doodgemaak? Hoe is dit dat die lam weer leef? Die beskrywing verwys na 'n lam wat as 'n sondoffer 
in die tempel rituele van die Jode geslag word. Maar Jesus se offer aan die kruis doen baie meer as om net die sonde 
van 'n paar mense te bedek. Omdat Jesus "geslag" is roep die engele uit dat Hy "met Sy bloed vir God mense uit elke 
stam, taal, volk en nasie gekoop het" (Openbaring 5:9).  
 
Ons kan by die engele aansluit met dankbare lofsange aan ons Here, vir hierdie duur vergifnis. Hy vergewe nie net 
nie, Hy bekragtig bloed-gewaste sondaars, om ander wat teen hulle sondig ook te vergewe. Deur Sy lewe en die 
gesag wat Hy uitoefen, kan sondaars wat vergewe is, nou bedienaars van versoening word.  
 
Hy doen ver meer as om bloot sommige van ons sondes weg te neem. Die stem van Johannes die Doper roep steeds 
na ons: "Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!" (Johannes 1:29). Die Lam beëindig die 
eskalerende boosheid in die wêreld deur versoening tussen al die volke op aarde moontlik te maak en te bring. 
 
"Aan Hom wat ons liefgehad het  
en ons van ons sondes gewas het in sy bloed  
en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader,  
aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen."  Openbaring 1:5-6 OV 1953 
 

 
Verlustig jou in die Liefde van die Lam 
“Jesus Christus ... wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed...”  – Openbaring 1:5 
Om die las van 'n ander persoon se sonde te dra is 'n groot bewys van liefde. Maar om die sondes en skande van 
miljoene mense te dra is 'n liefdesdaad wat groter is as wat ons onsself kan indink. U het ons só liefgehad! 
Weens U vergifnis kan ons, as geëerde aanbidders en dienaars, vrylik, vol heilige vreugde, naby aan U kom. 
 
Bekragtig ons, U volk, om Bedienaars van Versoening te Wees  
Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! (Johannes 1:29) 
U doen meer as om net sonde te vergewe. U stel ons instaat om ander wat teen ons sondig, ook te vergewe. 
Daarmee bewys U dat U nie net sonde vergewe nie, maar dat U die mag van voortdurende sonde breek. 
Magtige Lam van God, neem die sonde van die wêreld weg! Versoen die baie volke wat U vir God uitgekoop 
het.  
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Dag 5 | Maandag, 17 Mei Waardig is die Lam – om Vergifnis 
en Versoening te bring.  



 
 
Ons is Alreeds by die Huis, maar Steeds Op Pad 
Johannes was toegelaat om die ontelbare menige "uit elke stam, volk, taal en nasie" te sien. Hy moes absoluut 
verstom gewees het deur die omvang en grootte van die skare mense "van elke nasie, stam, volk en taal" wat "voor 
die troon en voor die Lam staan" (Openbaring 7:9).  
 
'n Ouderling het Johannes vertel dat hierdie groot menigte uit mense bestaan "wat uit die groot verdrukking kom" 
(Openbaring 7:14). Die taalgebruik "uit kom" is die taalgebruik in Eksodus. Johannes sou dit dadelik verstaan het. In 
sy tyd was daar 'n groot verwagting dat God Sy volk weer sou uitlei in 'n latere, groter eksodus, uit alle nasies.  
 
Aan Johannes is gesê dat hierdie groot menigte alreeds by die Huis was, met wit klere aan en vol vreugde. Omdat 
hulle "hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam," was hulle "voor die troon van God en dien 
hulle Hom dag en nag in sy tempel." (Openbaring 7:14-15). Maar terselfdertyd was hierdie menige nog steeds op 
pad deur baie moeilikhede en lyding. Die Lam op die troon was hulle Herder wat hulle lei.  
 
Terwyl hulle nog op hierdie pad is, oorskadu God hulle met Sy teenwoordigheid, soos met 'n lewende tent. Daar was 
trane, maar die Lam wat die kruis verduur het, is die Een wat "al die trane van hulle oë sal afdroog." (Openbaring 
7:17).  

 
Wees Bly oor die Volheid van Jou Familie 
" Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die 
bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat 
op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan." (Openbaring 7:14-15) 
 
U bloed het ons so gereinig, dat dit ons ook gegun word om voor hierdie selfde troon van ons God te staan. 
Alhoewel ons nog steeds uit elke nasie versamel word, vier ons reeds ons wêreldwye familie, wetende dat U 
mense uit elke stam en taal losgekoop het. Elkeen van die volke is vir U kosbaar en waardevol. 
 
Loof die Lam as ons Herder 
" Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan…want die Lam wat in die middel van die troon is, sal 
hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee."  (Openbaring 
7:15, 17) 
 
Gewas in U bloed, en bekend met U troon, is ons alreeds in U Huis verwelkom. Maar ons is steeds op pad met 
U, die Lam, as ons Herder. U pas ons op terwyl U ons lei. Ons word vervolg en word verdruk deur baie 
moeilikhede en ontberings, maar U verdiep ons liefde om soos U liefde te wees: sterker as die dood. Daar sal 
trane wees, maar U vertroos ons en droog al ons trane af.  
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Dag 6 | Dinsdag, 18 Mei Waardig is die Lam  
– as die Herder van sy volk 



 
 
Oorwin Vrees deur Hom meer Lief te hê as die Lewe 
Die apostel Johannes het gehoor hoe die stemme van engele verklaar dat die "koninkryke van die wêreld die 
eiendom van onse Here en van sy Christus" sal word (Openbaring 11:15). Die Lam sal sonder 'n oorlog oorwin. 
 
God se volk oorwin saam met die Lam, maar hulle ly ook saam met die Lam. Hulle is nie sondeloos nie en daarom 
beleef hulle aanklagte van Satan. Maar die duiwel se veroordeling sal uiteindelik misluk as gevolg van die 
reinigende krag van die bloed van die Lam. Christus se volgelinge ly in die openbaar vir hulle lojaliteit teenoor 
Hom, en getuig openlik van die waarheid as hulle in die howe aangekla word. Hulle word met die dood gedreig, 
maar omdat hulle liefde vir Jesus so groot is, sál hulle oorwin.  

 
Sing van Sy Volmaakte Verlossing 
…'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie.  
Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal,  
en het voor die troon en voor die Lam gestaan.  
…Hulle het hard uitgeroep:  
"Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!" (Openbaring 7:9-10)  
 
Ons jubel in die hoop en verwagting op die "dag van U krygsmag" wanneer ons verlossing voltooi sal wees. 
Ons roep saam met die groot menigte: "Ons redding kom van ons God!" (Openbaring 7:10). Ons is gered van 
ontsettende boosheid, maar, wat nog beter is, is dat ons gered is om U in liefde te dien.  
 
Loof Hom dat Liefde die Vrees vir die Dood Oorwin 
" Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde!  
Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, 
hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.  
Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam 
en die boodskap waarvan hulle getuig het;  
en nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie." (Openbaring 12:10-11)  
 
Ons noem U "die Lam wat geslag is." U het Uself gewilliglik geoffer. U liefde het die vrees vir die dood 
oorwin. U het ons en U Vader God meer liefgehad as U lewe self. Bekragtig nou U volgelinge dwarsoor die 
wêreld. om ook te oorwin, terwyl hulle U te midde van wrede vervolging, U dien. Deur U liefde sál ons oorwin.  
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Dag 7 | Woensdag, 19 Mei Waardig is die Lam  
– die Een wat die Bose Oorwin 
 



 
 
Die Wonderbare Oordeel van God Maak Alles Reg 
Die opgestane Here, die Lam wat geslag is, is toevertrou met die mag en die gesag om God se doel in elke plek, tyd, 
land en volk, as die lang-verwagte Messias, uit te voer. Hy sal "heers te midde van Sy vyande", soos die profesieë 
voorspel het, vir 'n lang uitgerekte tyd wat bekend staan as "die dag van U krygsmag" (Psalm 110:2-3). Tesame met 
sy aanbiddende volgelinge, sal die Messias wat op die troon sit, afreken met bose magte, en uiteindelik al Sy vyande 
oorwin op hierdie finale dag, "die dag van Sy toorn," wanneer Hy "die nasies straf" (Psalm 110:5-6). 
 
Op daardie laaste dag, wanneer die Messias elke bose mag sal oorwin, sal die tyd vir regverdige wraak aanbreek. 
Daar kom 'n dag, wat God alleen bepaal, wanneer God se oordeel alle mense sal skud. Op die "groot dag waarop 
Hulle die oordeel sal voltrek" sa onregverdige magte nie kan ontsnap van "Hom wat op die troon sit," en vir die 
"toorn van die Lam" nie. (Openbaring 6:16-17).  
 
Ons het al almal die wisselvallige en wraakgierige woede van gebroke mense beleef, en dit is verstaanbaar dat ons 
huiwer om die wonderlike wraak van God as ons hoop te aanvaar. God se oordeel is altyd sonder uitsondering billik 
en regverdig, en selfs in die goedheid waarmee Hy oordeel 'n wonderlike ding, in teenstelling met die wrede 
wraaksug van menslike woede. Op die groot dag van Sy toorn, sal Hy elke bose ding vernietig en alles wat goed en 
lofwaardig is verdedig en verhef, en uiteindelik alles regmaak. 
 

Juig oor die Eer om Saam met die Lam te Ly 
"Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, 
sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is."  (Openbaring 17:14) 
 
Dit is 'n voorreg om saam met U oorwinningsdag wat gaan kom, te wees. Dit is moeilik om getrou te bly in 
swaar tye van konflik, maar oor en oor versterk U ons geloof. Ons voel geëerd om uitverkies en geroep te wees 
om saam met U te ly, tot eer en verheerlik van U.  
 
Verwag die Wonderbare Oordeel van God 
"Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: "Prys die Here! 
Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God! Regverdig en reg is sy oordele, want Hy het 
die oordeel voltrek…" (Openbaring 19:1-2) 
 
Ons Verlosser en Regter, ons vertrou onsself aan U toe. U oordeel is regverdig en waar, want U is die waarheid. 
U elke gedagte en woord is altyd net regverdig. Ons verlang na die dag wanneer U sal kom, om in geweldige  
oormag elke boosheid te oorwin en goedheid en skoonheid te vestig.  
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Dag 8 | Donderdag, 20 Mei Waardig is die Lam – om alle 
Owerhede en Mense te oordeel 
 



 
 
Die Toppunt van Alle Dinge: Die Skoonheid van Christus se Bruid 
Johannes het 'n stem van die troon af hoor roep, "Loof ons God, al sy dienaars, dié wat Hom vrees, klein en groot!" 
(Openbaring 19:5), en hy het die reaksie hierop, "die gedruis van 'n groot menigte" wat "soos die gedruis van 'n 
groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer" was, ook gehoor. Hulle het uitgeroep: "Prys die Here! 
Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning." (Openbaring 19:6) 
 
Dit is die lofprysing aan God wanneer Hy alle dinge voleindig. Die toppunt van God se plan is baie groter as om net 
mense te kry om hemel toe te gaan. God se volk, saamgestel uit alle nasies, word mildelik en buitensporig geëer as 
Sy bruid. As hierdie nie die "waaragtige woorde van God" (Openbaring 19:9) was nie, kon ons getwyfel het dat daar 
ooit 'n huwelik met die Seun van God sou wees.  
 
Die bruid is voorberei, versier met 'n onaardse skoonheid, die werk van Jesus self. Hy het haar gereinig en Sy 
regverdige dade deur haar gedoen, sodat sy geklee is met helder, glansende heerlikheid. Die geheim is groot: 
Christus en Sy kerk (Efesiërs 5:32). Ons jubel nou reeds met vreugdevolle verwagting terwyl ons uitsien na daardie 
bruilof. 

 
Juig oor die Liefde van die Lam 
"Christus het ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee  
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, 
sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel,  
verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks" (Efesiërs 5:25-27) 
 
Ons juig luidkeels, met diepe vreugde, oor die passievolle liefde van die Lam vir Sy bruid. U bruid – die volk 
van God – uitgeroep uit alle nasies, maak haar nou gereed. Dit is U groot liefde wat haar van sonde reinig en 
haar klee met heerlikheid. Wat 'n buitensporige eer is dit nie! 
 
Ontvang die Uitnodiging met Lof en Verwagting 
 "Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee,  
want die bruilof van die Lam het aangebreek,  
en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.  
God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek." Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die 
gelowiges.  
…Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is." – Openbaring 19:7-9 NV 1983 
 
Hierdie bruilof, wat alles voltrek, kom binnekort. Ons juis saam met die hele skepping, en loof U, Almagtige 
God, want U het gekies om alle dinge met 'n huweliksverbintenis te voltooi! Mense uit elke stam en taal het 
alreeds U uitnodiging na die bruilof van die Lam aangeneem. Daar sal nog baie meer kom.  
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Dag 9 | Vrydag, 21 Mei Waardig is die Lam – om Sy Beeldskone 
Bruid na Homself te Bring 
 



 
 
Die Eeu-oue en Wêreldwye Oorwinningslied 
 
Engel kore in die hemel sien en aanbid Hom eerste. Hulle roep uit: "Waardig is die Lam!" (Openbaring 5:12). Hy is 
waardig om die hoogste lof te ontvang, omdat Hy mense met Sy bloed "vir God losgekoop het uit elke stam en taal 
en volk en nasie." (Openbaring 5:9). Die Lam sál nie misluk om mense uit elke taal en etniese groep van die nasies 
na Homself te roep nie.  
 
Die Lam sál hulle lei, as hulle Herder, en hulle huis toe bring, tot in God se teenwoordigheid (Openbaring 7:17). Dit 
sál iets soos 'n latere en groter eksodus wees. Die eerste keer wat God se volk saam gesing het was aan die anderkant 
van die Rooisee (Eksodus 15:1-18). Dit is hoekom Johannes die groot wêreld-lied beskryf as "die lied van Moses, 
die dienaar van God, en die lied van die Lam" (Openbaring 15:3). En hulle het gesing:  
 
"Groot en wonderbaarlik is u dade,  
Here God, Almagtige! Reg en betroubaar is u optrede,  
Koning van die nasies!  
Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie?  
U alleen is heilig!  
Al die nasies sal kom en U aanbid,  
want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is." (Openbaring 15:3-4, NV 1983) 

 
Juig oor die Hoop van Alle Volke se Aanbidding 
Waardige Lam van God, U versamel alreeds mense uit elke volk en taal om U te aanbid. Hulle sál U eer met die 
heerlikheid van hul kulture wat deur U verlos is. Selfs nou reeds hoor en sing ons daardie oorwinningslied.  
 
Loof Hom vir Sy Werke en Sy Optrede 
U maak Uself bekend deur die getuienisse van U volgelinge soos nog nooit tevore in die geskiedenis nie! Mag 
U groot eer ontvang terwyl U die grootheid van U werke aan die nasies openbaar. Mag U selfs deur U vyande 
verheerlik word deur die liefdevolle goedheid van U optrede. 
 
Noem Hom die Koning van Alle Nasies 
Ons respekteer en bid vir die regeerders van alle lande van die wêreld, maar ons eer net vir U as die Koning wat 
deur God aangestel is. U heers as Koning, en praat die waarheid, want U is die Waarheid. Alles wat U doen is 
met volmaakte regverdigheid want U is die Regverdige. Mag U koninkryk kom!  
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Dag 10 | Saterdag, 22 Mei  Waardig is die Lam – om die Lof van 
Alle Volke te Ontvang 



 
 
Die Volheid van God se Gees vir die Vervulling van Sy Doel 
Op Pinksterdag het Petrus verklaar dat Jesus nie net uit die dood uit opgewek is nie, maar dat Hy saam met God op 
die hemelse troon sit. Die hemelvaart van Jesus beteken nie dat Hy afwesig is nie. Hy is meer teenwoordig as ooit, 
Hy vervul die Vader se wil en werk saam met Sy volgelinge, wat Hy bekragtig met die beloofde gawe van die 
volheid van die Heilige Gees.  
 
Nadat hulle dae lank Skrif gebid en God geloof het, praat die dissipels oor die "groot dade van God" (Handelinge 
2:11). God se Gees het hulle so bekragtig, dat al die mense van ander lande en tale kon verstaan wat gesê word in 
hulle eie moedertaal! Dit was 'n teken van 'n groter werk van God wat sou kom: Dat mense uit elke stam, taal en 
nasie die evangelie sal hoor.  
 

Verhoog by die Vader. Teenwoordig deur die Gees.  
"God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.  
Hy is verhoog aan die regterhand van God  
en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. 
 Dit is wat julle nou sien en hoor." – Handelinge 2:32-33. NV 1983.  
 
Opgestane Jesus, ons vereer U as Koning. Almagtige God en Vader, ons ontvang die gawe van die Heilige 
Gees. Gees van God, ons verheug ons in die volheid van U liefde en krag. Kosbare Gees, vernuwe en bekragtig 
ons om saam met onse Here Jesus te werk. Ons verheerlik Jesus graag met ons aanbidding en getuienisse. Ons 
is vervul met die Gees, sodat die hele aarde met U heerlikheid vervul mag word.  
 
Sy Stem sal in Elke Stam en Taal Gehoor word 
"Daar het [mense] uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon…. 
…elkeen het gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word." (Handelinge 2:5-6) 
 
Vroegoggend op Pinksterdag, toe daar mense van elke bekende etniese groep in daardie stad was, het elkeen die 
evangelie duidelik in sy eie taal gehoor. Ons verbly ons in die hoop dat U weer U volgelinge sal uitstuur, sodat 
U stem in elke plek en deur elke volk op aarde gehoor sal word.  
 
Hy sal Hoor dat Hy Geloof word in Elke Taal 
"ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het." (Handelinge 2:11) 
 
U is waardig om geloof te word met die verskeidenheid en die prag van alle mense en kulture. Wanneer die 
kuns en liedere van elke kultuur geheilig is, sal dit U baie eer bring. Ons verbly ons alreeds in die hoop dat U 
sal hoor hoe mense uit h elke stam en taal U loof.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinksterdag 
Sondag, 23 Mei 

Pinkster: Die Verheerlikte Christus 
Stort die Vader se Belofte uit 
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“Waardig is die Lam." 
– Openbaring 5:12 

Die Jesus Mars is 'n lof-optog deur die 
strate van 'n stad om die Heerskappy 
van Jesus Christus te vier. Openbare 
aanbidding verhef, verklaar en eer die 

heerlikheid van Jesus. 

Om te registreer, en meer uit te vind oor 
die naaste optog, besoek: 

www.TheMarchForJesus.org 

Jesus Mars 
22 Mei 2021 


