
Groete van Precept 

Ons is so bly dat jy gekies het om God se Woord te bestudeer. Daar lê ’n opwindende 
tyd vir jou voor om te leer oor God, sy karakter, sy weë en die verhouding wat ons 
met Hom het. Ons is seker dat God se Woord vir jou die kennis en motivering sal 
bied om jou te help om waardig jou roeping in Jesus Christus te wandel. Net so is 
ons ook seker dat jy persoonlik uitgedaag, aangemoedig en verander sal word deur 
die krag van sy bonatuurlike Woord. 

Ons wil graag met jou in verbinding bly sodat ons jou kan vertel van al die 
wonderlike dinge wat God deur Precept doen. Sal jy met ons in verbinding 
bly? Ons wil jou storie hoor van hoe God jou aangeraak het as gevolg van  
induktiewe studie. 

Kom deel in die Online Community deur aan te sluit by ons Precept Africa-tuisblad 
by www.precept.org.za of op Facebook by Precept Africa. 

Ter afsluiting wil ons jou bedank vir jou toewyding ten opsigte van die getroue 
bestudering van God se Woord om jou “beproef voor God te stel as ’n werker wat 
hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny” 
(2 Timótheüs 2:15, 1953-Afrikaanse Vertaling).

Ons deel ’n spesiale band met jou op grond van ons liefde vir God se Woord. 

Ons sien uit daarna om van jou te hoor.
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LES EEN
Oorsig van Kolossense

In die bylaag: 
 Waarnemingswerkblaaie van Kolossense
 Opeenvolging van gebeure in Paulus se lewe ná sy bekering
 Jesus Christus uitgebeeld in Kolossense

Kolossense is 'n brief wat gevul is met 'n oorvloed skatte van waarheid – skatte 
wat ons van dwaling sal bewaar as ons dit toegewyd en deeglik bestudeer. 

Verpoos 'n oomblik en bereken die koste met die aanvang van hierdie studie. As 
jy dit nie nóú doen nie, sal jy nie voorbereid wees op Satan se subtiele taktiek, 
planne, verleidings, misleidings en ontmoedigings om jou daarvan te weerhou 
om hierdie studie te voltooi nie. 

Die boodskap van Kolossense lê dit wat tans in die Christendom plaasvind, 
bloot en lei jou om te fokus op die bron van die lewe; daarom wil die vyand van 
jou siel jou onkundig hou ten opsigte van die wonderlike geheimenisse wat in 
hierdie boek geopenbaar word.

1. Begin altyd met gebed en vra God om jou in sy waarheid te lei (Johannes 16:13). 
Vra God om die oë van jou verstand te open sodat jy die wonderbaarlikhede 
in sy Woord kan aanskou.

2. Indien jy nog nooit 'n Voorskrif op Voorskrifstudie gedoen het nie, sal dit 
baie help as jy die hoofstukke "The Rule of Context – Context Rules!" en 
"Getting the Big Picture" in How to Study Your Bible lees.

Die doel van die eerste les is om die konteks van die brief aan die Kolossense 
vas te stel. Die konteks bepaal interpretasie en aangesien die Skrif in die lig 
van die konteks geïnterpreteer moet word, is die eerste stap in die bestudering  
van 'n brief om 'n Oorsig te doen, om 'n geheelbeeld van die boek te verkry, 
en dan om die konteks te bepaal.

Hierdie 
les sluit 

in

DAG
EEN

Precept South Africa
Ringwood Rylaan 187,  
Pinelands, 7405, Suid-Afrika
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3. Die beste plek om met jou studie van 'n brief te begin is met die outeur 
omdat hy gewoonlik die eerste persoon is wat genoem word. 

Lees Kolossense en merk met 'n onderskeidende kleur of gekleurde simbool 
elke vermelding van die outeur se naam of voornaamwoorde wat na hom 
verwys, soos ek en my. Jy sal opmerk dat die outeur aan die begin van die 
brief en ook in hoofstuk 4 na homself as ons verwys. Dit is belangrik dat jy 
ook hierdie verwysings sal merk. Kolossense 1:23 en 4:18 toon egter duidelik 
wie hierdie sendbrief geskryf of gedikteer het. 

Gebruik die Waarnemingswerkblaaie in die bylaag vir al die opdragte. Dit 
is, soos die naam impliseer, blaaie waarop jy kan werk. Dit is die teks van 
Kolossense uit die 1953-Afrikaanse Vertaling van die Bybel in dubbelspasiëring 
gedruk. Ons moedig jou aan om dit te gebruik en later, indien jy dit sou 
verkies, jou aantekeninge in jou Bybel oor te skryf.1

4. Lees weer al vier hoofstukke van Kolossense en gebruik jou Waar- 
nemingswerkblaaie. Let op elke plek waar jy die outeur gemerk het. Maak 
'n lys van alles wat jy omtrent hom leer en skryf dit op die bladsy gemerk 
"Outeur" aan die einde van hierdie les. Moenie instruksies of algemene 
feite wat na alle gelowiges verwys insluit nie (byvoorbeeld "God is sy 
Vader"). Skryf net feite neer wat uniek aan die outeur is. Jou lys sal die 
5 W- en H-vrae oor die outeur beantwoord: wie, wat, wanneer, waar, 
waarom en hoe.

5. Aan die einde van dié les is daar 'n Kolossense-oorsigwerkblad met 'n spasie 
om die historiese agtergrond in te vul. Skryf daar alles wat jy geleer het 
omtrent die tyd waarin hierdie brief geskryf is.

Wanneer jy jou studie vir hierdie week afsluit, moet jy al die inligting op 
die Kolossense-oorsigwerkblad neerskryf. Indien jy die brief se inhoud later 
wil hersien, kan jy na hierdie werkblad verwys. Indien jy 'n New Inductive 
Study Bible het, kan jy die "Colossians at a Glance"- tabel aan die einde van 
Kolossense ook invul.

6. Kom ons kyk nou na die wanneer en waar.

a. Waar was Paulus toe hy hierdie brief geskryf het?

1 . The New Inductive Study Bible is ideaal vir hierdie. Dit is die beste Studiebybel wat daar 
beskikbaar is omdat dit nie die betekenis van die teks verklaar nie. Dit gee instruksies hoe 
om elke Bybelboek te bestudeer saam met baie ander waardevolle studiehulpmiddels.
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b. Verwys na die tabel Opeenvolging van gebeure in Paulus se lewe ná 
sy bekering in die bylaag en kry Kolossense in die kolom onder die 
opskrif Gebeurtenis.

1) Wanneer het Paulus Kolossense geskryf? Skryf dit onder die datum 
op die Kolossense-oorsigwerkblad neer.

2) In watter stad het hy hom bevind? Soek hierdie stad op die kaart 
aan die einde van die les.

Wel! Dit was ons eerste studiedag! Moenie probeer om al die tuiswerk in een dag te 
doen nie, behalwe as omstandighede jou daartoe noodsaak. Sit tyd opsy om dit wat jy 
geleer het te oordink. Bid oor wat jy geleer het. Dit sal 'n groot verskil maak. Onthou 
om deurgaans met die Vader in gesprek te bly en Hom te vra om die oë van jou 
verstand te open sodat jy die waarhede in Kolossense kan raaksien.

Ons fokus vandag op die ontvangers van hierdie brief wat Paulus geskryf het. Let 
op ooreenkomste tussen jouself en/of mense wat jy ken en die ontvangers. Vra 
God om jou te wys hoe die brief aan die Kolossense ook vir hedendaagse gelowiges 
relevant is.

1. Gebruik jou Waarnemingswerkblaaie en lees die hele Kolossense deur. Merk 
elke verwysing na die ontvangers met 'n onderskeidende kleur of gekleurde 
simbool, wat verskillend is as wat jy die outeur gemerk het. Merk ook alle 
sinonieme, soos broeders, en voornaamwoorde wat na hulle verwys.

2. Lees Kolossense weer deur.

Soek alle verwysings na die ontvangers wat jy gemerk het. Lys alles wat jy 
omtrent hulle leer op die bladsy Ontvangers aan die einde van hierdie les. 
Lys net feite wat uniek aan die ontvangers is in die presiese woorde wat in die 
teks gebruik word. Skryf die versverwysing langs elke feit neer. Doen dit so 
bondig moontlik. Moenie feite insluit wat vir alle gelowiges geld nie.

DAG
TWEE
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3. Evalueer die feite wat jy omtrent die outeur en die ontvangers geleer het.

a. Het jy enigiets oor die Kolossense geleer wat jou meer insig gegee het oor 
die historiese agtergrond, dit wil sê die tyd waarin die brief geskryf is? Skryf 
dit in onder "Historiese agtergrond" op jou Kolossense-oorsigwerkblad.

b. Watter belangrike woorde word in Kolossense herhaal?

c. Waarom was dit belangrik dat Paulus hierdie brief aan die gelowiges in 
Kolosse geskryf het, met ander woorde: wat was die doel van sy brief?

4. Van wie het die Kolossense die evangelie gehoor, volgens Kolossense 1:6-8 
en 4:12-13?

5. Lees Kolossense 1:2 en 4:13-16.

a. Wie moes, buiten die Kolossense, ook hierdie brief lees?

b. Soek die plekke wat genoem word op die kaart.

Toe jy hierdie brief gelees het en oor die feite omtrent die outeur en ontvangers 
nagedink het, is jy heel waarskynlik met ontsag gevul oor die waarhede wat 
jy omtrent Christus geleer het. Het dit 'n begeerte by jou aangewakker om 
'n dieper begrip van Hom te hê? Wel, jy gaan vandag hierdie wonderlike 
waarhede omtrent ons Here Jesus Christus grondig bestudeer. Terwyl jy 
daarmee besig is, loof en dank die Vader vir sy Seun.

DAG
DRIE
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1. Christus kom by herhaling in die boek voor. Hy neem so 'n prominente plek 
in om die boek te verstaan, dat Christus 'n sleutelwoord is. 

Sleutelwoorde ontsluit die betekenis van die teks. 'n Sleutelwoord kan 'n 
voornaamwoord, byvoeglike naamwoord ('n beskrywende woord), of 'n 
werkwoord wees. Wanneer jy sleutelwoorde of -frases raaksien, sal dit jou 
help om dit wat die outeur herhaaldelik beklemtoon, die tema van die boek 
en hoe hy daarin slaag om sy boodskap suksesvol oor te dra, te identifiseer.

Dit sal baie help as jy vir jou 'n sleutelwoordbladwyser vir Kolossense maak. 
Daar is een op die agterblad van jou Voorskrif-op-Voorskrifwerkboek met 
voorstelle oor hoe om woorde wat dikwels herhaal word, soos Christus, te 
merk. Skryf Christus op die keersy van die bladwyser en merk dit net soos jy 
dit op jou Waarnemingswerkblaaie merk. Voeg ander woorde by namate jy 
met die studie vorder.

Lees nou weer die hele brief aan die Kolossense.

a. Merk die sleutelwoord Christus en ander sinonieme en voornaamwoorde 
wat na die Here Jesus Christus verwys.

b. In die bylaag is daar twee bladsye getiteld Jesus Christus uitgebeeld in 
Kolossense. Skryf alles wat jy omtrent Jesus Christus leer op hierdie 
bladsye neer. Sluit die hoofstuk en versnommer by elke punt in. Dit sal 
jou baie help in die toekoms.

2. Skryf die sleutelwoord Christus op jou Kolossense-oorsigwerkblad neer.

Jy gaan vandag selfs meer opwindende waarhede in Kolossense ontdek. Jy 
het reeds gesien dat die heiliges in Kolosse gegrondves was en besig was om 
te groei, maar dat hulle oor sekere aspekte gewaarsku is. Terwyl jy vandag 
jou studie doen, oordink hierdie waarskuwings en hoe elkeen ook vandag 
toepaslik is. God se Woord is vandag steeds relevant.

1. Gebruik jou Waarnemingswerkblaaie en lees Kolossense.

a. Merk al die waarskuwings op 'n onderskeidende manier.

b. Oorweeg elke waarskuwing in die lig van die waarhede wat jy reeds 
omtrent Christus geleer het.

DAG
VIER
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2. Lys die waarskuwings in die ruimte hieronder.

3. Skryf enige verdere insigte of feite op die Kolossense-oorsigwerkblad neer.

4. Ten slotte, dit sal help om 'n bietjie meer te wete te kom oor die stad Kolosse 
en sy inwoners. Dit sal ons 'n groter waardering vir Paulus se brief gee.

Lees kommentare, Bybelwoordeboeke en enige ander studiehulpmiddels wat 
jou 'n deegliker kennis kan gee van Kolosse se agtergrond. Skryf alle ekstra 
inligting op 'n skoon folioblad neer: wat jy leer omtrent die stad, sy mense en 
die konteks van die brief. Moenie nou iets lees oor die interpretasie van enige 
deel van Kolossense nie. Jy gaan dit later doen nadat jy die teks self intensief 
bestudeer het.

1. Ons eerste taak vandag is om die boektema van Kolossense vas te stel.

a. Om dit te doen, moet jy eers die volgende vrae beantwoord: Wat word in 
die boek benadruk? Beklemtoon dit wie Christus is, of wat ons in Hom 
het/is, die waarskuwings, of iets anders?

DAG
VYF
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b. Gebruik woorde uit die teks en skryf die tema van die brief in die ruimte  
bo-aan jou Kolossense-oorsigwerkblad. Skryf dit in potlood sodat jy dit 
later kan verbeter, indien nodig.

2. Die volgende stap is om die hoofstuktemas te identifiseer.

Onthou om te fokus op dit wat in die hoofstuk benadruk word. Beklemtoon 
dit wie Christus is, wat ons in Hom het/is, die waarskuwings, of iets anders? 

Identifiseer die tema van elke hoofstuk deur te let op dit wat in elke hoofstuk 
beklemtoon word. Skryf dit op die Kolossense-oorsigwerkblad neer en 
gebruik woorde uit die teks. Jy kan dit weereens met 'n potlood invul.

3. Die gedagtegang van die outeur of die struktuur van 'n boek, is 'n belangrike 
hulpmiddel tydens Induktiewe Bybelstudie. Daarom is dit belangrik om 
te let op segmente in die boek – hoofstukgroeperings wat oor dieselfde 
onderwerp handel, of teksgedeeltes in dieselfde skryfstyl. Indien jy enige 
segmentverdelings in Kolossense opgemerk het, teken dit aan in die kolom 
"Segmentverdelings" op die Kolossense-oorsigwerkblad. Trek 'n horisontale 
lyn om elke segment af te baken. Jy mag op hierdie stadium moontlik nie 
segmentverdelings identifiseer nie, maar sal later weer 'n geleentheid hê om 
daaroor na te dink. 

Om meer oor segmentverdelings te leer bestudeer die hoofstuk "Identify 
Clearly Defined Segments" of "Getting the Big Picture" in How To Study 
Your Bible.

4. Voltooi die  Kolossense-oorsigwerkblad deur alle relevante feite daarop in te vul.

5. Wat het God vir jou tydens hierdie week van studie gesê? Skryf dit 
hieronder neer.

Jy vorder goed! Soos jy verder studeer bid ons dat jy "vervul mag word met die kennis 
van sy wil in alle wysheid en geestelike insig" (Kolossense 1:9).
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Handelinge Efésiërs Kolossense 2 Timótheüs Titus Filémon 1 Petrus

* Timótheüs
16:1-3
19:22

Deur die  
hele boek 1

Épafras
1:7

4:12-13 23

Tíchikus 20:4 6:21-22 4:7-8 4:12 3:12

Onésimus 4:9 10-18

Aristárchus
19:29
20:4
27:2

4:10 24

Markus
12:12, 25
15:37-39 4:10 4:11 24 5:13

Jesus 
(Justus)

4:11

Lukas 4:14 4:11 24

Demas 4:14 4:10 24

Archíppus 4:17 2

* Daar is te veel verwysings na Timótheüs om 'n volledige lys op te stel. Ons dui daarom net die 
skrifgedeeltes aan wat op Kolossense betrekking het.
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* Menings verskil oor hierdie datums. Ter wille van kontinuïteit word hierdie tabel 
as basis gebruik vir die datums wat op Paulus se lewe betrekking het.

Opeenvolging  van gebeure in Paulus se lewe ná sy bekering*

Skrifverwysing

Handelinge 9:1-25  33 - 34

   35 - 47

Galásiërs 1:17

Handelinge 9:26; Galásiërs 1:18

Handelinge 9:30-11:26; Galásiërs 1:21

Handelinge 11:26

Handelinge 11:27-30

Handelinge 12:23  44

Handelinge 12:25-13:3

Handelinge 13:4-14:26 47 - 48

Handelinge 15:1-35  49

Handelinge 15:36-18:22 49 - 51

Handelinge 18:23-21:17 52 - 56

Handelinge 21:17-23:35 56

Handelinge 24-26  57 - 59

Handelinge 27-28:15 59 - 60

Handelinge 28:16-31 60 - 62

   62

   62

   62

   63 - 64

   64

Jaartal n.C. Gebeurtenis

14 jaar, G
alásiërs 2:1

➔ Bekering, tyd in Damaskus

➔ Versluierde jare, behalwe dat ons weet dat Paulus:

1. Arabië en Damaskus besoek het

2. Eerste besoek aan Jerusalem

3. Reis na Tarsus en die Sírië-Cilícië-gebied

4. Was saam met Bárnabas in Antiochíë 

5. Paulus en Bárnabas hulp na broeders in Judéa gevat; 
Paulus se tweede besoek aan Jerusalem

Herodes Agríppa I sterf 

6. Keer terug na Antiochíë; uitgestuur saam met Bárnabas 
deur die gemeentes in Antiochíë

➔ Eerste sendingreis: skryf Galásiërs (?)
Goewerneur Sérgius Paulus van Pafos

Apostoliese Raad in Jerusalem — Paulus besoek 
weer Jerusalem skryf Galásiërs (?)

➔ Tweede sendingreis: skryf 1 en 2 Thessalonicense
1½ jaar in Korinthe, Handelinge 18:11

Histories bekend dat Galio goewerneur in Korinthe was

➔ Derde sendingreis: skryf 1 en 2 Korinthiërs en Romeine
1 Korinthiërs vanuit Éfese, 2 Korinthiërs vanuit 
Macedónië, Romeine vanuit Korinthe 

Paulus vertrek na Jerusalem en word gearresteer; 
word aangehou in Cesaréa 

Verskyn voor Felix en Drusílla; voor Festus — 
appelleer by keiser; verskyn voor Agríppa

Paulus reis vanaf Cesaréa na Rome

Eerste Romeinse gevangenskap: skryf Efésiërs, Filémon, 
Kolossense en Filippense — twee jaar in gevangenskap

Paulus vrygelaat; reis moontlik na Spanje

Paulus in Macedónië: skryf 1 Timótheüs

Paulus vertrek na Kreta

skryf Titus

Paulus na Rome geneem en in gevangenskap geplaas: 
skryf 2 Timótheüs

Paulus verlaat sy liggaam en is teenwoordig by die Here

3 jaar

   51 - 52

(Ander skat Paulus se bekering ongeveer 35 n.C. en sy dood in 68 n.C.) 
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HOE OM ’N HOOFSTUKSTUDIE TE DOEN
KOM ONS BEGIN!

'n Hoofstukstudie help ons om te fokus op die detail in die hoofstuk om beter te verstaan  
wat die skrywer sê. Elke vaardigheid word gebruik om belangrike punte te beklemtoon.

• LEES MET ’N DOEL
Almal van ons het al ’n hoofstuk in die Bybel gelees, die Bybel toegemaak, en toe besef dat ons 
glad nie weet wat ons so pas gelees het nie . . . omdat ons doelloos gelees het.
Om met ’n doel te lees ondersoek ons die teks met die 5 W- en H-vrae — Wie, Wat, Waar, 
Wanneer, Waarom en Hoe. Byvoorbeeld, as ons Johannes hoofstuk 1 lees, vra ons vrae soos:
Oor wie handel hierdie gedeelte?
Wanneer?
Waar was die Woord?
Wie is die Woord?
Wat het die Woord gedoen?

Elke hoofstuk of vers sal nie al die 5 W- en H-vrae oor ’n bepaalde onderwerp of persoon 
beantwoord nie, maar jy moet die teks deurgaans in jou gedagtes ondervra terwyl jy dit lees.

• MERK SLEUTELWOORDE EN -FRASES
Merk sleutelwoorde en -frases en stel lyste op wat help om die 5 W- en H-vrae  te beantwoord.

SLEUTELWOORDE is belangrike en herhalende woorde in die teks wat ons in staat stel om 
die teks te verstaan. Merk sleutelwoorde en -frases in die hoofstuk op ’n onderskeidende manier, 
tesame met voornaamwoorde en sinonieme wat daarna verwys. Gebruik kleure en/of simbole.

 Byvoorbeeld: Woord is ’n woord wat herhaal word wat onontbeerlik is vir die verstaan  
            van Johannes hoofstuk 1.
• LYSTE

Die volgende stap is om lyste op te stel oor wat die hoofstuk omtrent elke sleutelwoord sê. Kyk 
op elke plek waar jy ’n sleutelwoord gemerk het en stel ’n lys op oor wat jy leer. Die gemerkte 
woorde is ’n eenvoudige visuele leidraad oor wat die teks sê.
’n LYS is ’n samestelling van feite omtrent ’n bepaalde woord of persoon. Dit verskaf die 
antwoorde op die 5 W- en H-vrae (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) oor daardie 
woord of persoon. Gebruik die woorde in die teks.

’n Lys oor Woord uit Johannes 1 kan as volg begin:
was in die begin, v. 1 
was met God, v. 1 
was God, v. 1
was in die begin by God, v. 2
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• MERK EN EVALUEER
KONTRASTE — dinge wat van mekaar verskil en in die konteks teenoorgesteldes is.  
Om 'n kontras te merk plaas so 'n merkie in die kantlyn van die vers(e): .

Johannes 1:17: "Want die wet is deur Moses gegee; (maar) die genade en die waarheid het     
deur Jesus Christus gekom."

Let op na woorde wat as leidrade kan dien, soos maar en nogtans.

Johannes 4:2:  "Alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy dissipels . . ."

VERGELYKINGS — wys ooreenstemmende dinge in die teks. Om 'n vergelyking aan te dui plaas 
'n simbool in die kantlyn regoor die vers(e), so:  . Let op na die woord soos . . . 

Johannes 1:14:  ". . . en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die   
Eniggeborene wat van die Vader kom . . ."

TERME VAN GEVOLGTREKKING / RESULTAAT / REDE — dui gevolgtrekking, opsomming of 
resultaat sÓ aan:  .

Let op na woorde soos daarom, dus, gevolglik, want, omdat, om hierdie rede ens.
Johannes 1:7:   "Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal  

   deur hom sou glo. "

UITDRUKKINGS VAN TYD — dui tyd, opeenvolging van gebeure of progressie aan.  Plaas 'n sirkel 
in die kantlyn,   . Let op na woorde soos toe, daarna, wanneer, totdat, die dag van . . ., in die  sterf 
jaar van . . . ensovoorts.

Johannes 1:2:   "Hy was in die begin by God."

• IDENTIFISEER ONDERWERPE OF TEMAS
Identifiseer hoofonderwerpe, gebeure of feite in die hoofstuk deur dit paragraaf vir paragraaf te 
evalueer. Die Waarnemingswerkblaaie wat voorsien word, is in paragrawe ingedeel (volgens die 
New American Standard Bible se indelings). Dit word aangedui deurdat die teksversnommers 
in vetgedrukte-syfers gedruk is. In ander vertalings word paragrawe soms deur ’n paragraaf-
simbool of ’n inkeping aan die begin van die paragraaf aangedui.

Lees elke paragraaf en skryf in die kantlyn die gebeurtenis, onderwerp of hooffeit van die paragraaf. 

 Johannes 1:6-8: 6  Daar was ’n man van God gestuur, wie se naam Johannes was.
  7  Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal  
   deur hom sou glo.
  8  Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Om meer te leer oor hoe om 'n hoofstukstudie te doen, sowel as ander induktiewe studievaar-
dighede, wil ons jou aanmoedig om ’n kopie van die boek How To Study Your Bible aan te skaf. 
Bestel die boek deur  +27 (021) 531 1836 te skakel,  vind dit op ons webwerf by shop.precept.org.za 
of besoek Precept South Africa by Ringwood Rylaan 187, Pinelands, 7450, Suid-Afrika.



OOR PRECEPT

Precept is in 1970 gestig in Chattanooga, Tennessee. Ons missie is om mense te betrek by ‘n 
verhouding met God deurdat hulle sy Woord leer ken. Deur die vervulling van ons missie hoop 
ons om Christene van alle ouderdomme en alle plekke met die lewensveranderende waarheid van 
God se Woord te bereik. Ons bid dat, wanneer mense God se Woord bestudeer en leer ken, hulle 
Jesus Christus persoonlik sal leer ken en dat elke aksie — elke dag — geslyp sal word deur hul 
verhouding met Hom.

Precept publiseer Bybelstudiewerkboeke en lei Bybelstudieleiers op om studente soos jy te help 
om God se waarheid self te ontdek en om daardeur getransformeer te word.

Ons bid dat, wanneer mense God se Woord bestudeer en leer ken, hulle Jesus Christus persoon-
lik sal leer ken en dat elke daad — elke dag —deur hul verhouding met Hom gevorm sal word. 
Met meer as 250 unieke titels van wisselende formaat het Precept ‘n Bybelstudie wat net vir jou 
geskik is. Dit is tans beskikbaar in 80 tale en word in nagenoeg 185 lande gebruik.

ANTWOORD OP DIE ROEPSTEM 

Noudat jy die Woord bestudeer, en biddend daaroor nagedink het, is daar iets nuuts vir jou om 
te glo of te doen, of het dit jou beweeg om jou lewe te verander? Dit is een van die baie verstom-
mende en bonatuurlike gevolge van 'n volgehoue studie van sy lewensveranderende Woord – dat 
God met ons praat.

By Precept Africa glo ons dat ons God hoor spreek het oor ons aandeel in die Groot Opdrag. Hy 
het ons in sy Woord beveel om dissipels van mense te maak deur hulle te leer hoe om sy Woord 
te bestudeer. 

As jy ons passie, om mense in God se Woord te vestig, met ons deel nooi ons jou om by ons 
aan te sluit! Sal jy dit biddend oorweeg om 'n maandelikse bydrae tot die bediening te maak?  
Om dit te doen, kan jy die bedrag waarop jy besluit het, elektronies oorbetaal aan  
precept.org.za/get-involved/support-us, of die bedrag direk oordra na ons bankrekening. Stuur 'n 
e-pos na support@precept.org.za vir meer inligting.

PRECEPT MINISTRIES
Standard Bank, Rondebosch tak
Rekeningnommer: 078 203 716
Verwysing: ATC én jou naam.

Bid asseblief met die oog op hoe die Here jou sal lei om dié roepstem te hoor.

KOOP MET 'N PLAN

Wanneer jy boeke, studies en oudiomateriaal nodig het, koop dit asseblief by Precept by shop.
precept.org.za. Ons besef dat jy sommige van genoemde artikels goedkoper by gewone kleinhan-
delaars kan kry, maar wanneer jy deur ons koop, word die opbrengs gebruik vir ondersteuning 
van ons werk, soos om:

• meer studies in ander tale te vertaal,
• ons werk in Suid-Afrika en dwarsdeur Afrika te ondersteun,
• leraars en Bybelstudieleiers in Suid-Afrika en die res van Afrika op te lei,
• mense van alle ouderdomme toe te rus met lewensveranderende Bybelstudievaardighede. 

Wanneer jy deur Precept koop, help jy om ander mense in God se Woord te vestig!




