
Die Groot Opdrag! 
Maandag  1 November 2021 

Mat 28:19  “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en 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.” 
Hand 1:8  “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in 
Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.” 
Mat_24:14  “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die 
getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.” 
Luk_10:2  “Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes 
behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” 
 

Die Groot Gebod en die Groot opdrag is baie nou in mekaar verweef.  Die Groot Opdrag is gebed in 
die Groot Gebod.   Jy kan nie die groot Opdrag uitvoer as jy nie die Groot Gebod in jou hart, deel van jou 
lewe maak nie.   Dit is eers wanneer God jou deur die Heilige Gees, opnuut gebore laat word, 
wedergebore laat word, jou in jou binneste gryp om Hom lief te hê met jou hele hart en jou hele siel en 
jou hele verstand en met al jou krag, dat jy gedring word, om die Goeie Nuus, die Wonderlike Evangelie 
uit te dra. 

• Liefde vir God is die Groot Gebod. 
• Om die evangelie uit te dra is die Groot Opdrag. 

 
Hoe moet ons die Groot Opdrag uitvoer? 
Daar is verskeie maniere.   Almal hoef nie fisies in die staat te gaan staan en te preek nie.  Almal hoef nie 
fisies in Afrika of die wêreld in te gaan op uitreike om die evangelie uit te dra nie.  Almal het nie 
dieselfde gawes ontvang nie.   Maar elkeen kan met die gawes wat God gegee het, evangelisasie doen… 
Eerstens 

• Begin biddend met jou eie hart en gesindheid.   As jy die Groot Gebod in jou hart het en jy het 
God waarlik lief, dan kan jy nie anders as om ‘n Ligdraer te wees nie.   
Fil 2:15  “…Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld…”  

• In jou eie lewe, in jou huis, by jou werk, by jou skool, waar jy ookal beweeg moet jy bekend 
staan as ‘n Ligdraer, as ‘n Christen, as ‘n Toegewyde kind van God.  Jou lewe, jou dade moet 
bewys dat jy gelowig is en God liefhet.  

• Jak 2:18  “…Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys 
uit my dade.” 

Tweedens 
• As jy die gawes het, begin om fisies die evangelie uit te dra deur… met mense te praat en te 

getuig van die evangelie, deur mense uit te nooi kerk toe, deur self by ‘n kerk aan te sluit as jy nie 
lidmaat is nie, deur Bybels uit te deel. 

• Raak betrokke by fisiese evangelisasie-aksies in jou gemeente of waar ookal.    
• Daar is talle evangelisasie-aksies, Feba radio, Bediening in tronke, Bybelgenootskap, waar ookal 

daar evangelisasie gedoen word, raak betrokke. 
Derdens 

• Raak betrokke in jou binnekamer deur voorbidding te doen vir evangelisasie.  Bid vir 
Sendelinge, Evangeliste, vir die uitbreiding van die koninkryk van God, vir die 
Woordverkondiging.   Raak betrokke deur finansieel ook by te dra soos jy kan en waar jy kan. 

 

Die oes is groot en die arbeiders is min.   Kom ons voer biddend in diepe afhanklikheid Die Groot 
Opdrag van God uit.   Sodra almal wat moet die evangelie gehoor het, eers dan sal die einde kom waar 
ons vir ewig by God sal wees. Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:  gskruger1@gmail.com 


