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Dag 1   

Hoop: Hosea 2:15  
 Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die 

dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy 
antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos 
die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het.   

  

Genesing: Mal 4:2   
Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van 

geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy 
vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos 
kalwers uit die stal.   

  

Restorasie: Eseg 36:25-28   
Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein 

kan word; van al jul onreinhede en van al jul 
drekgode sal Ek julle reinig. 26  En Ek sal julle 'n 
nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; 
en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem 
en julle 'n hart van vlees gee. 27  En Ek sal my Gees 
in jul binneste gee en sal maak dat julle in my 
insettinge wandel en my verordeninge onderhou en 
doen. 28  En julle sal woon in die land wat Ek aan 
jul vaders gegee het; en julle sal vir My 'n volk en Ek 
sal vir julle 'n God wees.   

  

Dag 1   

Hoop: Psalm 126:1-3    
1 'n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion 

verander het, was ons soos die wat droom. :2  Toe is 
ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; 
toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het 
groot dinge aan hierdie mense gedoen. 3  Die HERE 
het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly!   

  

Genesing: Luk 10: 8, 9    
8  En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul 

ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. 9  En 
maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: 
Die koninkryk van God het naby julle gekom.   

  

Restorasie: Job 42: 10   

En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy 
vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings 
vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.   
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Dag 2   

Hoop: Klaagliedere 3: 26   

Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die 
HERE.   

   

Genesing: Jesaja 41: 10   
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie 

angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk 
jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my 
reddende regterhand.   

  

Restorasie: Rut 4: 15   

Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou 
grysheid versorg; want jou skoondogter wat jou 
liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is 
as sewe seuns.   

  

Dag 2   

Hoop: Romeine 12: 12   

verbly julle in die hoop; wees geduldig in die 
verdrukking; volhard in die gebed.  
  

Genesing: Jeremia 17:14   
Maak my gesond, HERE, dan sal ek gesond word; verlos 

my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.   
  

Restorasie: Johannes 14: 13-14   

13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek 
doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan 
word. 14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit 
doen.   

  

Dag 3   

Hoop: Romeine 15:13   
En mag die God van die hoop julle vervul met alle 

blydskap en vrede deur die geloof, dat julle 
oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van 
die Heilige Gees!   

  

Genesing: Jeremia 33:6   

Kyk, Ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot 

stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle  

Dag 3   

Hoop: Jeremia 29:11  
 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle 

koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie 
van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.   

  

Genesing: 1 Petrus 2:24  

 wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra 

het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die 

geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle  

 

openbaar 'n oorvloed van duursame vrede.   
  

Restorasie: Jakobus 5:16   
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle 

gesond kan word. Die vurige gebed van 'n 
regverdige het groot krag.   

  

genees is.   
  

Restorasie: Hosea 6:1  

Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het 

verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons 

verbind.   
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Dag 4   

Hoop: Romeine 5:2-5   
2  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry 

het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons 
roem in die hoop op die heerlikheid van God. 3  En 
nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die 
verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking 
lydsaamheid werk, 4  en die lydsaamheid 
beproefdheid en die beproefdheid hoop; 5  en die 
hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons 
harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons 
gegee is. 6  Want toe ons nog swak was, het Christus 
op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.   

  

Genesing: Jesaja 53:5   
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter 

wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die 
straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, 
en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.   

  

Restorasie: Psalm 51:11   
Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige 

Gees nie van my weg nie.   
  

Dag 4   

Hoop: Deuteronomium 31:6   
Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie 

verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God 
wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of 
verlaat nie.   

  

Genesing: Jakobus 5:15   
En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die 

Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal 
dit hom vergewe word.   

  

Restorasie: Romeine 15:13   
want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; 

maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is 
nie.   
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Dag 5   

Hoop: Jesaja 40:31   

maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle 
vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop 
en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie 
mat nie.   

  

Genesing: Psalm 103:2-4   
Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy 

weldade nie! 3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, 
wat al jou krankhede genees, 4  wat jou lewe verlos 
van die verderf, wat jou kroon met 
goedertierenheid en barmhartighede,   

  

Restorasie: Johannes 10:10    

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes.  

Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.   
  

  

  

  

Dag 5   

Hoop: Jesaja 41:10   

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie 
angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, 
ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my 
reddende regterhand.   

  

Genesing: Jakobus 5:14   
Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge 

van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid 
nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie 
gesalf het.   

  

Restorasie: Jeremia 32:27   

Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige 

ding vir My te wonderbaar wees?   
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Dag 6   

Hoop: Psalm 39:7   

En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U.   
  

Genesing: Jakobus 5:16   
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle 

gesond kan word. Die vurige gebed van 'n 
regverdige het groot krag.   

  

Restorasie: Psalm 71:20-21   
U wat my baie en bange node laat sien het, sal my weer 

lewend maak en my weer ophaal uit die 
watervloede van die aarde. 21  Vermeerder my 
grootheid, en wend U om en troos my.   

  

Dag 6   

Hoop: Markus 9:23   

En Jesus sê vir hom: Wat dit betref--as jy kan glo, alle 
dinge is moontlik vir die een wat glo.   

  

Genesing: 3 Johannes 1:2   
Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan 

en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;  
   

Restorasie: Jeremia 30:1-24   
1  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het. 2  

So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou 
in 'n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek 
het; 3  want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat 
Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê 
die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat 
Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in 
besit neem. 4  En dit is die woorde wat die HERE 
gespreek het oor Israel en Juda: 5  Want so sê die 
HERE: Ons het 'n stem van verskrikking gehoor; 
daar is vrees en geen vrede nie! 6  Vra tog, en kyk of 
'n manspersoon baar? Waarom sien ek elke man 
met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is 
alle aangesigte in bleekheid verander? 7  Wee, want 
die dag is groot, sonder weerga! En dit is 'n tyd van 
benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos 
word. 8  En op dié dag, spreek die HERE van die 
leërskare, sal Ek sy juk verbreek van jou nek af en 
jou stroppe stukkend ruk; en vreemdes sal hom nie 
meer diensbaar maak nie. 9  Maar hulle sal die 
HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek 
vir hulle sal verwek. 10  Jy dan, wees nie bevrees 
nie, o my kneg Jakob, spreek die HERE; en wees nie 
verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver 
plekke en jou nageslag uit die land van hulle 
gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en 
gerus wees sonder dat iemand hom skrikmaak. 11  
Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te 
verlos. Want Ek sal 'n einde maak aan al die nasies 
waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek 
geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met 
mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.  
12  Want so sê die HERE: Jou verbreking is 

ongeneeslik, jou wond is smartlik. 13  Niemand 
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verskaf reg aan jou nie; daar is geen medisyne vir 

die sweer, geen genesing vir jou nie. 14  Al jou 

minnaars het jou vergeet, hulle vra nie na jou nie; 

want Ek het jou geslaan soos 'n vyand slaan, met 'n 

wrede tugtiging, omdat jou ongeregtigheid groot is, 

geweldig jou sondes. 15  Wat skreeu jy vanweë jou 

verbreking, jou smart wat ongeneeslik is? Omdat jou 

ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes, het Ek 

jou hierdie dinge aangedoen. 16  Daarom, almal  
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 wat jou opeet, sal opgeëet word; en al jou 
teëstanders sal almal saam in gevangenskap gaan; 
en hulle wat jou plunder, sal geplunder word, en Ek 
sal almal wat jou buitmaak, oorgee as 'n buit. 17  
Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en 
jou van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; 
omdat hulle jou noem: die verjaagde. Dit is Sion, sê 
hulle, niemand vra na haar nie. 18  So sê die HERE: 
Kyk, Ek verander die lot van die tente van Jakob en 
sal My oor sy wonings ontferm; en die stad sal op sy 
puinhoop herbou word, en die paleis sal op sy regte 
plek staan. 19  En uit hulle sal danksegging uitgaan 
en 'n stem van spelers; en Ek sal hulle  
vermenigvuldig, en hulle sal nie verminder nie; en 
Ek sal hulle verheerlik, en hulle sal nie gering word 
nie. 20  En sy seuns sal wees soos in die voortyd, en 
sy vergadering sal voor my aangesig bestendig wees; 
en Ek sal besoeking doen oor al sy verdrukkers. 21  
En sy maghebber sal uit hom afkomstig wees, en sy 
heerser uit sy midde voortkom; en Ek sal hom laat 
aankom, en hy sal nader kom na My toe. Want wie is 
hy tog wat sy lewe daaraan waag om nader te kom 
na My toe?  
spreek die HERE. 22  En julle sal vir My 'n volk wees, 
en Ek sal vir julle 'n God wees. 23  Kyk, 'n storm van 
die HERE, grimmigheid het uitgegaan, 'n  
dwarrelstorm! Op die hoof van die goddelose mense 
breek dit los. 24  Die toorngloed van die HERE sal 
nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot 
stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die 
einde van die dae sal julle dit verstaan.   
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Dag 7   

Hoop: Romeine 8:24   

Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien 
word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, 
waarom hoop hy dit nog?   

  

Genesing: Psalm 41:3   
Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele 

slaapplek verander U as hy krank is.   
  

Restorasie: Jeremia 30:17   

Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou 
van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; 
omdat hulle jou noem: die verjaagde. Dit is Sion, sê 
hulle, niemand vra na haar nie.   

  

  

Dag 7  

Hoop: Spreuke 23:18  

 Waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel 
word nie.   

  

Genesing: Psalm 147:3   
Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind 

hulle wonde.   
  

Restorasie: Joel 2:25-26   
25  En Ek sal julle vergoed die jare wat die 

treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die 
afknyper verslind het--my groot leërmag wat Ek 
teen julle gestuur het. 26  Dan sal julle oorvloedig 
eet en versadig wees en die Naam van die HERE julle 
God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en 
my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.   

  

  

  

 

Dag 8   

Hoop: Romeine 8:25   

Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons 
daarop met volharding.   

  

Genesing: Mattheus 10:1   

En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan 
hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te 
dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.   

  

Restorasie: Psalm 51:12  

 Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my 
deur 'n gewillige gees.   

  

Dag 8   

Hoop: Romeine 8:25   

Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons 
daarop met volharding.   

  

Genesing: Spreuke 17:22   
n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae 

gees laat die gebeente uitdroog.   
  

Restorasie: Jesaja 61:7   

n plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel; 

en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul 

deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in 

besit neem, ewige vreugde geniet.   
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Dag 9   

Hoop: Spreuke 10:28   
Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar 

die hoop van die goddelose vergaan.  
  

Genesing: Mattheus 10:8   

Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, 
dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, 
verniet moet julle dit gee.   

  

Restorasie: Handelinge 3:19-21  

 19  Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle 
sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking 
van die aangesig van die Here mag kom, 20  en Hy 
Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, 
naamlik Jesus Christus, 21  Hom wat die hemel 
moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting 
van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek 
het deur die mond van al sy heilige profete.   

  

Dag 9   

Hoop: Hoop: Psalm 71:14   

Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder.   
  

Genesing: Deuteronomium 7:15   
En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al 

die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê 
nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.  

   

Restorasie: Job 42:10   
En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy 

vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings 
vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.   

  

Dag 10   

Hoop: Spreuke 13:12  

 n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens 
wat uitkom, is 'n lewensboom.   

  

Genesing: Filippense 4:19   
19  Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle 

sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking 
van die aangesig van die Here mag kom, 20  en Hy 
Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, 
naamlik Jesus Christus, 21  Hom wat die hemel 
moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting 
van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek 
het deur die mond van al sy heilige profete.   

  

Restorasie: 1 Johannes 5:4   

Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en 

dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, 

naamlik ons geloof.   

Dag 10   

Hoop: Hebreers 11:1   

Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons 
hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.   

  

Genesing: Handelinge 4:30   
deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en 

wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus 
plaasvind.   

  

Restorasie: Markus 11:24   
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, 

glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.   
  

 



 

[Type here] 

 

Dag 11   

Hoop: 1 Petrus 3:15   
Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd 

bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat 
van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle 
is, met sagmoedigheid en vrees  

  

Genesing: Jesaja 54:17   

Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig 
nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, 
sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van 
die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek 
die HERE.   

  

Restorasie: Openbaring 21:1-5   

1  En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, 
want die eerste hemel en die eerste aarde het 
verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2  
En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe 
Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, 
toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. 3  
En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, 
die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal 
by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self 
sal by hulle wees as hulle God. 4  En God sal al die 
trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood 
meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite 
sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge 
het verbygegaan. 5  En Hy wat op die troon sit, het 
gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my 
gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en 
betroubaar.   

  

Dag 11   

Hoop: Hebreers 6:19   

en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is 
en ingaan tot binnekant die voorhangsel   

  

  

Genesing: Spreuke 4:20-22   

20  My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my 
woorde, 21  laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar 
hulle binne-in jou hart. 22  Want hulle is die lewe vir 
die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele 
liggaam.   

  

Restorasie: 1 Petrus 5:10  
En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het 

tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 
'n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk 
en grondves!   
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Dag 12   

Hoop: : Job 14:7-9   

7  Want vir 'n boom is daar verwagting: as dit afgekap 
word, loop dit weer uit en sy loot ontbreek nie. 8  As sy 
wortel oud word in die aarde en sy stam sterf in die 
stof-- 9  van die reuk van die water spruit dit weer uit, 
en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie.   
  

Genesing: Filippense 4:6-7   
6  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in 

alles deur gebed en smeking met danksegging 
bekend word by God. 7  En die vrede van God, wat 
alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle 
sinne bewaar in Christus Jesus.   

  

Restorasie: Sagaria 9:12   
Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook 

kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed.   
  

Dag 12   

Hoop: Psalm 71:5   
Want U is my verwagting, Here HERE, my vertroue van 

my jeug af.   
  

Genesing: Psalm 103:2-3  
 2  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy 

weldade nie! 3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, 
wat al jou krankhede genees,  

  

Restorasie: Jesaja 42:1-25  

 1  Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my  

Uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het 

my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies 

uitbring. 2  Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op 

die straat laat hoor nie. 3  Die geknakte riet sal Hy 

nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; 

met getrouheid sal Hy die reg uitbring. 4  Hy sal nie 

dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op 

aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.  
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 5  So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en 
hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam 
met wat daaruit voortkom, wat aan die 
aardbewoners die asem gee en die gees aan wie 
daarop wandel: 6  Ek, die HERE, het U geroep in 
geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U 
as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, 7  
om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker 
uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die 
duisternis sit. 8  Ek is die HERE, dit is my Naam; en 
my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan 
die gesnede beelde nie. 9  Kyk, die vorige dinge het 
gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle 
uitspruit, laat Ek julle dit hoor. 10  Sing tot eer van 
die HERE 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die 
aarde af--julle wat op die see vaar, en alles wat 
daarin is, eilande en bewoners daarvan. 11  Laat die 
woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar 
woon! Laat die rotsbewoners jubel, van die top van 
die berge af skreeu! 12  Laat hulle aan die HERE die 
eer gee en sy lof in die eilande verkondig! 13  Die 
HERE sal uittrek soos 'n held; Hy sal die ywer opwek 
soos 'n krygsman; Hy sal die strydkreet aanhef, ja 
uitskreeu, teen sy vyande Hom as held openbaar. 14  
Ek het baie lank geswyg, My stil gehou, My bedwing. 
Ek sal uitskreeu soos een wat baar, Ek sal hard 
asemhaal en hyg tegelykertyd. 15  Ek sal berge en 
heuwels woes maak en al hulle plante laat verdroog; 
en Ek sal riviere tot eilande maak en waterplasse 
laat opdroog. 16  En Ek sal blindes lei op 'n weg wat 
hulle nie ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir 
hulle onbekend is; Ek sal die duisternis lig maak 
voor hulle uit en die  
hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat Ek 

doen en nie nalaat nie. 17  Maar die wat op gesnede 

beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê: Julle is 

ons gode--dié sal agteruitwyk, diep beskaamd staan. 

18  Hoor, julle dowes, en kyk, julle blindes, om te 

kan sien. 19  Wie is blind buiten my kneg en doof 

soos my boodskapper wat Ek stuur? Wie is blind 

soos die vertroude vriend, en blind soos die kneg 

van die HERE? 20  Jy het wel baie dinge gesien, maar 

daar geen ag op gegee nie; die ore oop gehad, maar 
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jy hoor nie. 21  Dit het die HERE behaag ter wille 

van sy geregtigheid om die onderwysing groot en 

heerlik te maak. 22  En tog is dit 'n beroofde en 

geplunderde volk; hulle is almal gebonde in kerkers, 

verborge in gevangenisse; hulle het 'n buit geword 

sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat 

iemand sê: Gee terug! 23  Wie onder julle luister na 

hierdie dinge? Wie merk op, hoor dit ook vir die 

toekoms? 24  Wie het Jakob oorgegee as 'n 

plundering en Israel aan die berowers? Is dit nie die  
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 HERE teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou 
in sy weë nie wandel nie en het na sy wet nie 
geluister nie. 25  Daarom het Hy oor hulle uitgestort 
die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog; 
en dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar 
hulle het dit nie bemerk nie; en dit het hulle 
gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie.   

  

Dag 13   

Hoop: Psalm 43:5   
Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in 

my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof-die 
verlossing van my aangesig en my God!   

  

Genesing: Hebreers 11: 6   
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; 

want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n 
beloner is van die wat Hom soek.   

  

Restorasie: Jeremia 29:11  

 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle 

koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie 

van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.  

Dag 13   

Hoop: Lukas 1:37   

Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.   

  

Genesing: Romeine 5: 3-4  
 3  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die 

verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking 
lydsaamheid werk, 4  en die lydsaamheid 
beproefdheid en die beproefdheid hoop;   

  

Restorasie: Johannes 14:1   
Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook 

in My.   
  

  

  



 

[Type here] 

 

Dag 14   

Hoop: Romeine 5: 4   

en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid 
hoop;   

  

Genesing: Jeremia 30: 17   
Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou 

van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; 
omdat hulle jou noem: die verjaagde. Dit is Sion, sê 
hulle, niemand vra na haar nie.   

  

Restorasie: Galasiers 6:1  
Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander 

misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so 
een reghelp met die gees van sagmoedigheid, 
terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word 
nie.   

  

Dag 14   

Hoop: Psalm 37:3-7   
3  Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon 

die aarde en beoefen getrouheid, 4  en verlustig jou 
in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou 
hart. 5  Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en 
vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer; 6  en Hy sal 
jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou 
reg soos die middag. 7  Dalet. Swyg voor die HERE 
en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat 
voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige 
planne uitvoer nie.   

  

Genesing: Spreuke 3:5-8   
5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie 

op jou eie insig nie. 6  Ken Hom in al jou weë, dan sal 
Hy jou paaie gelykmaak. 7  Wees nie wys in jou eie 
oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad; 8  
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking 
vir jou gebeente.   

  

Restorasie: Mattheus 6:33  

Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle 
hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig 
het.   
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Dag 15   

Hoop: 2 Korinthiers 3:12  
Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie 

vrymoedigheid;   
  

Genesing: Psalm 6:3   

Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my 
gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.   

  

Restorasie: Joel 2:22-26   

22  Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die 

weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome 

dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok 

lewer hulle drag! 23  En julle, kinders van Sion, juig 

en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle 

die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal 

die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos 

voorheen. 24  Dan sal die dorsvloere vol koring 

wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. 25  

En Ek sal julle vergoed die jare wat die 

treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die 

afknyper verslind het--my groot leërmag wat Ek 

teen julle gestuur het. 26  Dan sal julle oorvloedig 

eet en versadig wees en die Naam van die HERE 

julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel 

het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan 

nie.   

Dag 15  

Hoop: Psalm 31:24  
Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op 

die HERE wag!   
  

Genesing: Spreuke 16: 24   

Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek: soet vir die 
siel en 'n genesing vir die gebeente.   

  

Restorasie: 2 Korinthiers 5:17   
Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; 

die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword.   
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Dag 16   

Hoop: Klaagliedere 3:24   

Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom 
hoop.   

  

Genesing: Jakobus 4:7   
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en 

hy sal van julle wegvlug.   
  

Restorasie: Psalm 23:1-6   

1  'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal 

my ontbreek nie. 2  Hy laat my neerlê in groen 

weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 3  

Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van 

geregtigheid, om sy Naam ontwil. 4  Al gaan ek ook 

in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees 

nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos 

my. 5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my 

teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker 

loop oor. 6  Net goedheid en guns sal my volg al die 

dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE 

bly in lengte van dae.   

Dag 16  

Hoop: Psalm 33:18   

Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op 
die wat op sy goedertierenheid wag;   

  

Genesing: Jesaja 57:18  
 Ek het hulle weë gesien, en Ek sal hulle genees; en Ek sal 

hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, 
naamlik aan hulle treuriges.   

  

Restorasie: Joshua 1:9  

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees 
nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is 
met jou, oral waar jy heengaan.   

  

Dag 17   

Hoop: Romeine 5:1-21  

 1  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons 

vrede by God deur onse Here Jesus Christus; 2   

Dag 17  

Hoop: Sagaria 9:12   

Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook 

kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed.   
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deur wie ons ook deur die geloof die toegang 

verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en 

ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. 3  

En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die 

verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking 

lydsaamheid werk, 4  en die lydsaamheid 

beproefdheid en die beproefdheid hoop; 5  en die 

hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons 

harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan 

ons gegee is. 6  Want toe ons nog swak was, het 

Christus op die regte tyd vir die goddelose 

gesterwe. 7  Want nouliks sal iemand vir 'n 

regverdige sterwe vir 'n goeie mens sal iemand 

miskien nog die moed hê om te sterwe 8  maar God 

bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons 

gesterf het toe ons nog sondaars was. 9  Veel meer 

dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, 

deur Hom gered word van die toorn. 10  Want as 

ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is 

deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur 

sy lewe gered word nou dat ons versoen is. 11  En 

nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur 

onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die 

versoening verkry het. 12  Daarom, soos deur een 

mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur 

die sonde die dood, en so die dood tot alle mense 

deurgedring het, omdat almal gesondig het 13  

want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; 

maar sonde word nie toegereken as daar geen wet 

is nie. 14  Tog het die dood geheers van Adam af tot 

op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die 

gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n 

voorbeeld is van Hom wat sou kom. 15  Maar dit is 

met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; 

want as deur die misdaad van die één baie gesterf 

het, veel meer het die genade van God en die gawe 

deur die genade van die een mens, Jesus Christus, 

vir baie oorvloedig geword. 16  En nie soos deur 

één wat gesondig het, is die gawe nie; want die 

oordeel was uit één tot veroordeling, maar die 

genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. 17  

  

Genesing: Mattheus 11:28   

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal 
julle rus gee.   

  

Restorasie: Psalm 103: 1-5  

 1  'n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles 

wat binne-in my is, sy heilige Naam! 2  Loof die 

HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade 

nie! 3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou 

krankhede genees, 4  wat jou lewe verlos van die 

verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en 

barmhartighede, 5  wat jou siel versadig met die 

goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van 'n 

arend.   



 

[Type here] 

 

Want as ten gevolge van die misdaad van die één 

die dood geheers het deur die één, veel meer sal 

hulle wat die oorvloed van die genade en van die 

gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe 

heers deur die Één, Jesus Christus. 18  Daarom dan, 

net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot 

veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad 

van geregtigheid vir alle mense tot 

regverdigmaking van die lewe. 19  Want soos deur 

die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot 

sondaars gestel is, so sal ook deur die 

gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges  
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gestel word. 20  Maar die wet het daar bygekom, 
sodat die misdaad meer sou word; en waar die 
sonde meer geword het, het die genade nog meer 
oorvloedig geword; 21  sodat, soos die sonde 
geheers het in die dood, so ook die genade kan 
heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur 
Jesus Christus, onse Here.   

  

Genesing: Numeri 12:13   

En Moses het die HERE aangeroep en gesê: o God, maak 
haar tog gesond!   

  

Restorasie: Jesaja 40:31   

maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle 
vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop 
en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie 
mat nie.   

  

 

Dag 18   

Hoop: Psalm 130:7   
Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die 

goedertierenheid, en by Hom is daar veel 
verlossing;   

  

Genesing: 2 Korinthiers 12:9  

 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, 
want my krag word in swakheid volbring. Baie 
liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die 
krag van Christus in my kan woon.   

  

Restorasie: Psalm 51: 9   
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, 

dat ek witter kan wees as sneeu.   
  

Dag 18   

Hoop: Psalm 9:18   
Want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word, die 

verwagting van die ellendiges nie vir ewig verlore 
gaan nie.   

   

Genesing: Jesaja 57:18-19   

18  Ek het hulle weë gesien, en Ek sal hulle genees; en 
Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, 
naamlik aan hulle treuriges. 19  Ek skep die vrug 
van die lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat 
naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.   

  

Restorasie: Johannes 5:24  

 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor 
en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe 
en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan 
uit die dood in die lewe.   
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Dag 19   

Hoop: 1 Johannes 3:3  
En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig 

homself soos Hy rein is.   
  

Genesing: Hebreers 13:8   
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 

ewigheid.   
  

Restorasie: Jeremia 29: 11 -14   

11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle 

koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en 

nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te 

gee. 12  Dan sal julle My aanroep en heengaan en 

tot My bid, en Ek sal na julle luister. 13  En julle sal 

My soek en vind as julle na My vra met julle hele  

Dag 19   

Hoop: Psalm 38:15 want op U, HERE, wag ek; U sal 
verhoor, Here my God!   
  

Genesing: Lukas 4:18   
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het 

om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My 
gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;   

   

Restorasie: Mattheus 18:19   
Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die 

aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle 
ten deel val van my Vader wat in die hemele is.   

  

 

hart. 14  En Ek sal My deur julle laat vind, spreek 

die HERE, en julle lot verander en julle versamel uit 

al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle 

verdryf het, spreek die HERE; en Ek sal julle 

terugbring na die plek vanwaar Ek julle in 

ballingskap weggevoer het.   
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Dag 20   

Hoop: Johannes 14:6   
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid 

en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe 
deur My nie.   

  

Genesing: 1 Samuel 12:16   

Gaan dus staan, en kyk na hierdie groot saak wat die 
HERE voor julle oë gaan doen.   

  

Restorasie: Psalm 51: 1-19   

1  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, 2 toe die 

profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by 

Bátseba ingegaan het. 3 Wees my genadig, o God, na 

u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die 

grootheid van u barmhartigheid. 4 Was my 

heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van 

my sonde. 5 Want ék ken my oortredinge, en my 

sonde is altyddeur voor my. 6 Teen U alleen het ek 

gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U 

regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. 

7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde 

het my moeder my ontvang. 8 Kyk, U het 'n 

welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die 

verborgene maak U aan my wysheid bekend. 9 

Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was 

my, dat ek witter kan wees as sneeu. 10 Laat my 

vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig 

wat U verbrysel het. 11 Verberg u aangesig vir my 

sondes en delg uit al my ongeregtighede. 12 Skep 

vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die 

binneste van my 'n vaste gees. 13 Verwerp my nie 

van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van 

my weg nie. 14 Gee my weer die vreugde van u heil, 

en ondersteun my deur 'n gewillige gees. 15 Ek wil 

die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot 

U kan bekeer. 16 Red my van bloedskuld, o God, 

God van my heil! Laat my tong u geregtigheid 

uitjubel. 17 Here, open my lippe, dat my mond u lof 

kan verkondig. 18 Want U het geen lus in slagoffer 

nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen 

Dag 20   

Hoop: Filippense 4:8  
Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar 

is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat 
lieflik is, alles wat loflik is--watter deug en watter 
lof daar ook mag wees, bedink dit.   

  

Genesing: 2 Korinthiers 5:7   
Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing 

nie.   
  

Restorasie: Eseg 37:1-10   
1  Die hand van die HERE was op my, en Hy het my 

uitgebring deur die Gees van die HERE en my 
neergesit in die laagte; en dit was vol bene. 2  En Hy 
het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en 
kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en 
kyk, hulle was baie dor. 3  Toe sê Hy vir my: 
Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek 
antwoord: Here HERE, U weet dit. 4  Daarop sê Hy 
vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: 
Dor bene, hoor die woord van die HERE! 5  So spreek 
die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees 
in julle in, sodat julle lewendig kan word. 6  En Ek sal 
senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n 
vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle 
lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die 
HERE is. 7  Toe het ek geprofeteer soos my beveel 
was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, 
en kyk--'n beroering! En die bene het nader gekom, 
elke been na sy been. 8  Toe kyk ek en--daar was 
senings op hulle, en daar het vlees op gekom, en 'n 
vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees 
in hulle nie. 9  Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die 
gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So 
spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier 
windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat 
hulle lewendig kan word. 10  En ek het geprofeteer 
soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle 
gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle 
voete gaan staan--'n ontsaglike groot leër!   
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behae nie. 19 Die offers van God is 'n gebroke gees; 

'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag 

nie! 20 Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die 

mure van Jerusalem op. 21 Dan sal U 'n welbehae 

hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en 

voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar.   
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Dag 21   

Hoop: 2 Korinthiers 4:18  

 omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die 
onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar 
die onsigbare ewig.   

  

Genesing: Lukas 10:9   

Maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul 
nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê:   

  

  

Restorasie: Jeremia 17:14   

Maak my gesond, HERE, dan sal ek gesond word; verlos 

my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.   

Dag 21  

Hoop: Psalm 33:22   

Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos 
ons op U wag!   

  

Genesing: Hebreers 11:1   
Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons 

hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.   
  

Restorasie: Deuteronomium 30:1-10   
1  En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die 

vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte 
neem onder al die nasies waarheen die HERE jou 
God jou verdryf het, 2  en jy jou tot die HERE jou 
God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou 
vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart 
en met jou hele siel, 3  dan sal die HERE jou God jou 
lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou 
weer versamel uit al die volke waarheen die HERE 
jou God jou verstrooi het. 4  Al was jou verstrooides 
aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die 
HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy 
jou gaan haal. 5  En die HERE jou God sal jou bring 
in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy 
sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en 
jou vermenigvuldig meer as jou vaders. 6  En die 
HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou 
nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou 
hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. 7  En 
die HERE jou God sal al hierdie vloeke op jou 
vyande en op jou haters lê wat jou vervolg het. 8  
Maar jy sal weer na die stem van die HERE luister en 
al sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel. 9  En 
die HERE jou God sal die goeie aan jou oorvloedig 
gee in al die werk van jou hand, in die vrug van jou 
liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte 
van jou land; want die HERE sal weer oor jou ten 
goede bly wees soos Hy bly was oor jou vaders, 10  
as jy na die stem van die HERE jou God luister om sy 
gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie 
wetboek geskrywe is; as jy jou tot die HERE jou God 
bekeer met jou hele hart en met jou hele siel.   
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Dag 22   

Hoop: 1 Johannes 4:18   
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte 

liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf 
in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die 
liefde nie.   

  

Genesing: Johannes 10:10   

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes.  

Dag 22  

Hoop: 2 Timoteus 1:7   
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee 

nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.   
  

Genesing: Psalm 41:4   
Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele 

slaapplek verander U as hy krank is.   
  

 

Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.   

  

 Restorasie: Mattheus 11:28    

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek 

sal julle rus gee.   

Restorasie: Spreuke 6:30-31   
30  'n Dief word nie verag as hy steel om sy begeerte te 

bevredig nie, omdat hy honger het; 31  en as hy 
uitgevind word, moet hy sewevoudig vergoeding 
gee; al die goed van sy huis moet hy gee.   

  

Dag 23   

Hoop: Romeine 15:4   

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering 
tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en 
bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.   

  

Genesing: Psalm 103:2-5  
 2  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy 

weldade nie! 3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, 
wat al jou krankhede genees, 4  wat jou lewe verlos 
van die verderf, wat jou kroon met  
goedertierenheid en barmhartighede, 5  wat jou siel 
versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut 
word soos dié van 'n arend.   

  

Restorasie: Lukas 4:18   
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het 

om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My 
gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 
genees;   

  

Dag 23   

Hoop: Handelinge 24:15   

en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, 
dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, 
regverdiges sowel as onregverdiges.   

  

Genesing: Mattheus 4:23   
En Jesus het deur die hele Galiléa rondgegaan en in hulle 

sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk 
verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die 
volk genees.   

  

Restorasie: Handelinge 3:21   

Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die 

wederoprigting van alle dinge, waarvan God van 

ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige 

profete.   
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Dag 24   

Hoop: Psalm 23:1-6  
 1  'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal 

my ontbreek nie. 2  Hy laat my neerlê in groen 
weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 3  
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van 
geregtigheid, om sy Naam ontwil. 4  Al gaan ek ook 
in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil 
vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié 
vertroos my. 5  U berei die tafel voor my aangesig 
teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met 
olie; my beker loop oor. 6  Net goedheid en guns sal 
my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis 
van die HERE bly in lengte van dae.   

  

Genesing: Psalm 119:50   
Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend 

maak.   
  

Restorasie: Lukas 16:19-31  

 19  En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn 
linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. 
20  En daar was 'n bedelaar met die naam van  
Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. 21  En 

hy het verlang om hom te versadig met die 

krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs  

Dag 24   

Hoop: 1 Petrus 1:13   

Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees 
nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel 
word by die openbaring van Jesus Christus.   

  

Genesing: Lukas 13:12   

En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van 
jou krankheid verlos.   

  

  

Restorasie: Psalm 23:3   
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van 

geregtigheid, om sy Naam ontwil.   
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die honde het gekom en sy swere gelek. 22  En toe 
die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra 
na die boesem van Abraham. 23  En die ryk man het 
ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die 
doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien 
hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. 
24  En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my 
barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy 
vinger in water kan insteek en my tong verkoel; 
want ek ly smarte in hierdie vlam. 25  Maar 
Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie 
dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus 
die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly 
smarte. 26  En by dit alles is daar tussen ons en 
julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat 
hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en 
die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. 27  En 
hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se 
huis te stuur-- 28  want ek het vyf broers--om hulle 
dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie 
plek van pyniging kom nie. 29  Toe sê Abraham vir 
hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na 
dié luister. 30  Maar hy antwoord: Nee, vader 
Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle 
gaan, sal hulle hul bekeer. 31  Maar hy sê vir hom: 
As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal 
hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit 
die dode opstaan.   
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Dag 25   

Hoop: Markus 5:36   

Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, 
sê Hy vir die owerste van die sinagoge: Moenie 
vrees nie; glo net.   

  

Genesing: Romeine 12:1-2   
1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge 

van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, 
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle 
redelike godsdiens. 2  En word nie aan hierdie 
wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur 
die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan 
beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte 
wil van God is.   

  

Restorasie: Handelinge 2:38   
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van 

julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus 
tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van 
die Heilige Gees ontvang.   

  

Dag 25  

Hoop: Psalm 119:114   

U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.   
  

Genesing: 1 Petrus 2:21-24   
21  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir 

julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat 
julle sy voetstappe kan navolg; 22  Hy wat geen 
sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen 
bedrog gevind is nie; 23  wat, toe Hy uitgeskel is, nie 
terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig 
het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat 
regverdig oordeel; 24  wat self ons sondes in sy 
liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die 
sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; 
deur wie se wonde julle genees is.   

  

Restorasie: Johannes 3:16   

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom 
glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 
kan hê.   
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Dag 26   

Hoop: Romeine 5:3-5   

3  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die 
verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking 
lydsaamheid werk, 4  en die lydsaamheid 
beproefdheid en die beproefdheid hoop; 5  en die 
hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons 
harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons 
gegee is.   

  

Genesing: Mattheus 17:20   
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, 

voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n 
mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg 
hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks 
sal vir julle onmoontlik wees nie.   

  

  

  

Restorasie: Jesaja 2:1-22   

1  Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het 

met betrekking tot Juda en Jerusalem. 2  En aan die 

einde van die dae sal die berg van die huis van die 

HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen 

toestroom. 3  En baie volke sal heengaan en sê: 

Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na 

die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë 

kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit 

Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE 

uit Jerusalem. 4  En Hy sal oordeel tussen die nasies 

en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul 

swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; 

nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, 

en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. 5  

Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig 

van die HERE! 6  Want U het u volk verwerp, die 

huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die Ooste 

aanbied, en van goëlaars soos die Filistyne, en met 

die kinders van vreemdes dryf hulle handel. 7  En 

hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end 

Dag 26   

Hoop: 1 Petrus 1:3   
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus 

Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die 
wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop 
deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode  

  

Genesing: Mattheus 12:13   

Toe sê Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit 
uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander 
een.   

  

Restorasie: 2 Kronieke 7:14   

en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle 
verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle 
bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die 
hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land 
genees.   
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aan hulle skatte nie; en hulle land is vol perde, en 

daar is geen end aan hulle strydwaens nie. 8  Ook is 

hulle land vol afgode; voor die werk van hul hande 

buig hulle hul neer, voor wat hulle vingers gemaak 

het. 9  So moet dan die mens neergebuig en die man 

verneder word; en U moet hulle dit nie vergewe 

nie. 10  Gaan in die rots en steek jou weg in die 

grond vanweë die skrik van die HERE en om die 

heerlikheid van sy majesteit ontwil. 11  Die hoë oë 

van die mense sal verneder word, en die hoogheid 

van die manne neergebuig word; en die HERE 

alleen sal in dié dag  
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verhewe wees. 12  Want 'n dag is daar vir die HERE 
van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor 
al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word; 13  
en oor al die hoë en verhewe seders van die 
Líbanon en oor al die eikebome van Basan; 14  en 
oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels; 
15  en oor al die hoë torings en oor al die versterkte 
mure; 16  en oor al die skepe van Tarsis en oor al 
die kosbare pronkstukke. 17  Dan sal die hoogheid 
van die mense neergebuig en die trotsheid van die 
manne verneder word; en die HERE alleen sal in dié 
dag verhewe wees. 18  En die afgode sal geheel en 
al verdwyn. 19  En hulle sal gaan in die spelonke 
van die rotse en in die gate van die grond vanweë 
die skrik van die HERE en om die heerlikheid van 
sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die 
aarde te verskrik. 20  In dié dag sal die mens sy 
silwerafgode en sy goue afgode wat hy vir hom 
gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die 
molle en die vlermuise; 21  om te gaan in die skeure 
van die rotse en in die klowe van die kranse 
vanweë die skrik van die HERE en om die 
heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom 
gereed maak om die aarde te verskrik. 22  Laat 
staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want 
hoe min is hy werd!   
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Dag 27   

Hoop: Psalm 119:116   
Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en 

maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.   
  

Genesing: Johannes 14:27   

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie 
soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle 
hart nie ontsteld word en bang wees nie.   

  

Restorasie: Rut 4:15   

Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou 
grysheid versorg; want jou skoondogter wat jou 
liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is 
as sewe seuns.   

  

Dag 27   

Hoop: Psalm 119:81   

My siel smag na u heil; op u woord wag ek.   
  

Genesing: 2 Korinthiers 4:16-18   
Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons 

uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens 
dag ná dag vernuwe. 17  Want ons ligte verdrukking 
wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles 
oortreffende ewige gewig van heerlikheid; 18  
omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op 
die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, 
maar die onsigbare ewig.   

  

Restorasie: Spreuke 3:5-6   

5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op 
jou eie insig nie. 6  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy 
jou paaie gelykmaak.   

  

  

Dag 28   

Hoop: Titus 2:13   
terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die 

heerlikheid verwag van die grote God en ons 
Verlosser, Jesus Christus,   

  

Dag 28  

Hoop: Spreuke 24:14   
Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, 

dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel 
word nie.   
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Genesing: Psalm 107:20   
Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond 

maak en hulle uit hul kuile red.   
  

Restorasie: Lukas 19:1-10    
1  En Hy het in Jérigo gekom en daar deurgegaan. 2  En 

daar was 'n man met die naam van Saggéüs, 'n hoof 
van die tollenaars en 'n ryk man. 3  En hy het 
probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë 
die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon 
was. 4  En hy het vooruit gehardloop en in 'n 
wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want 
Hy sou daarlangs verbygaan. 5  En toe Jesus by die 
plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: 
Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag 
in jou huis bly. 6  Hy maak toe gou en klim af en het 
Hom met blydskap ontvang. 7  En toe almal dit sien, 
het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by 'n 
sondige man tuisgegaan. 8  Maar Saggéüs het gaan 
staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van 
my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand 
iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. 9  Toe 
sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir 
hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n 
seun van Abraham is. 10  Want die Seun van die 
mens het gekom om te soek en te red wat verlore 
was.   

  

Genesing: Deuteronomium 32:39   

Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My 
is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het 
verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit 
my hand red nie.   

  

  

Restorasie: Jeremia 24:7   
En Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, dat Ek die 

HERE is; en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal 
vir hulle 'n God wees, want hulle sal na My terugkeer 
met hul hele hart.   
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Dag 29   

Hoop: Hebreers 6:18-19   

18  sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin 
dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige 
bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te 
hou aan die hoop wat voorlê; 19  en ons het dit as 'n 
anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot 
binnekant die voorhangsel   

  

Genesing: Jesaja 53:1-12    
1  Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie 

is die arm van die HERE geopenbaar? 2  Hy tog 

het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en 

soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte 

of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien 

nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer 

nie. 3  Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n 

man van smarte en bekend met krankheid; ja, 

soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; Hy was 

verag en ons het Hom nie geag nie. 4  Nogtans het 

Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 

smarte--dié het Hy gedra; maar óns het Hom 

gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en 

verdruk was. 5  Maar Hy is ter wille van ons 

oortredinge deurboor, ter wille van ons 

ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir  

Dag 29  

Hoop: Titus 1:2    

in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg 
nie, van ewigheid af beloof het,   

  

Genesing: Numeri 6:25-27   
25  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou 

genadig wees; 26  die HERE sal sy aangesig oor jou 
verhef en aan jou vrede gee. 27  So moet hulle dan 
my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle 
seën.   

  

  

Restorasie: Markus 8:25   

Daarna lê Hy weer die hande op sy oë en laat hom 
opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af 
duidelik gesien.   
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ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy 
wonde het daar vir ons genesing gekom. 6  Ons 
almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy 
eie pad geloop; maar die HERE het die 
ongeregtigheid van ons almal op Hom laat 
neerkom. 7  Hy is mishandel, hoewel Hy 
onderworpe was, en Hy het sy mond nie 
oopgemaak nie; soos 'n lam wat na die slagplek 
gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy 
skeerders--ja, Hy het sy mond nie oopgemaak 
nie. 8  Uit die druk en uit die strafgerig is Hy 
weggeneem; en onder sy tydgenote--wie het 
daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van 
die lewendes? Ter wille van die oortreding van my 
volk was die plaag op Hom. 9  En hulle het Hom 
sy graf by die goddelose gegee; en by 'n ryke was 
Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het 
nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. 10  
Maar dit het die HERE behaag om Hom te 
verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 'n 
skuldoffer aangebied het, sal Hy 'n nakroos sien; 
Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die 
HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. 11  
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit 
sien en versadig word; deur sy kennis sal my 
Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy 
sal hulle skuld dra. 12  Daarom sal Ek Hom 'n 
deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy 
buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die 
dood en saam met die oortreders getel was, 
terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die 
oortreders gebid het.   

  

Restorasie: Jesaja 49:13-23   

13  Jubel, o hemele, en juig, aarde; en berge breek uit in 

gejubel! Want die HERE het sy volk getroos en 

ontferm Hom oor sy ellendiges. 14  Maar Sion sê: 

Die HERE het my verlaat, en die Here het my 

vergeet! 15  Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat 

sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot 

nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou 

nie vergeet nie! 16  Kyk, Ek het jou in die 

handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My. 

17  Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou 
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vernielers sal van jou af wegtrek. 18  Slaan jou oë 

rondom op en kyk: hulle almal kom bymekaar, 

hulle kom na jou toe! So waar as Ek leef, spreek die 

HERE, sekerlik sal jy hulle almal aansit soos 'n 

versiersel, hulle ombind soos 'n bruid. 19  Want jou 

puinhope en jou verwoeste plekke en jou 

verwoeste land--sekerlik, nou sal jy te nou wees vir 

die inwoners, en die wat jou verslind het, is ver 

weg! 20  Nog sal die kinders waarvan jy beroof is, 

voor jou ore sê: Die plek is te nou vir my; maak vir  



 

[Type here] 

 

 

my plek, dat ek kan woon! 21  Dan sal jy in jou hart 

sê: Wie het vir my hierdie kinders gebaar, 

aangesien ek kinderloos en onvrugbaar was, 

verban en verstote? En wie het hulle grootgemaak? 

Kyk, ek het toe alleen oorgebly; hierdie kinders-

waar was húlle? 22  So sê die Here HERE: Kyk, Ek 

sal my hand ophef na die nasies en my banier 

opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan 

die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer 

gedra word; 23  en konings sal jou oppassers wees, 

hulle vorstinne jou pleegmoeders; hulle sal voor jou 

neerbuig met die aangesig na die aarde toe en die 

stof van jou voete lek; en jy sal weet dat Ek die 

HERE is, dat hulle nie beskaamd staan wat My 

verwag nie.   

 

Dag 30   

Hoop: 1 Tesssalonisense 5:8   
Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die 

borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die 
hoop op die saligheid.   

  

Genesing: Jesaja 55:10-11   
10  Want soos die reën en die sneeu van die hemel 

neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die 
aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en 
uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan 
die eter; 11  so sal my woord wees wat uit my mond 
uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar 
doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles 
waartoe Ek dit stuur.   

  

Restorasie: Mattheus 24:36   

Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die 
engele van die hemele nie, maar net my Vader 
alleen.   

  

Dag 30   

Hoop: Galasiers 5:5   
Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die 
geregtigheid waarop ons hoop.  
  

Genesing: Lukas 8:48   

En Hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het 
jou gered. Gaan in vrede.   

  

Restorasie: Psalm 121:1-8   
1  'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: 

waar sal my hulp vandaan kom? 2  My hulp is van 
die HERE wat hemel en aarde gemaak het. 3  Hy kan 
jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie 
sluimer nie. 4  Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer 
of slaap nie. 5  Die HERE is jou Bewaarder; die HERE 
is jou skaduwee aan jou regterhand. 6  Die son sal 
jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag 
nie. 7  Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou 
siel sal Hy bewaar. 8  Die HERE sal jou uitgang en jou 
ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.   
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Dag 31   

Hoop: Efesiers 1:18   

verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat 
die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die 
heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;   

  

Genesing: Psalm 31:9   
Wees my genadig, HERE, want ek is benoud; van 

verdriet het my oog mat geword, my siel en my 
liggaam.   

  

Restorasie: Openbaring 3:20    

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my 

stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na 

hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met 

My.   

Dag 31   

Hoop: Mattheus 6:33   

Maar soek eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 
bygevoeg word.   

  

Genesing: Eksodus 15:26   
en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God 

luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy 
gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen 
van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê 
het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.   

  

Restorasie: Titus 2:11   

Want die reddende genade van God het aan alle mense 

verskyn  
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Dag 32   

Hoop: Psalm 146:5   

Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy 
hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,   

  

Genesing: 2 Korinthiers 1:3   
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus 

Christus, die Vader van ontferminge en die God van 
alle vertroosting,   

Restorasie: Psalm 40:1-17   
1  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. 2 Ek het die 

HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe 
neergebuig en my hulpgeroep gehoor; 3 en Hy het 
my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige 
slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het 
my gange vasgemaak. 4 En Hy het 'n nuwe lied in 
my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. 
Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou. 5  
Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die 

HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en 

leuendienaars nie. 6 Groot dinge het U gedoen, 

HERE my God-u wonders en gedagtes vir ons; 

niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit 

verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te 

vertel. 7 U het geen behae in slagoffer of spysoffer 

nie; ore het U vir my gegrawe; brandoffer en 

sondoffer het U nie geëis nie. 8 Toe het ek gesê: 

Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe. 

9 Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u 

wet is binne-in my ingewande. 10 Ek het 'n blye 

boodskap van geregtigheid in die groot vergadering 

verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie. HERE, U 

weet dit. 11 U geregtigheid bedek ek nie binne-in 

my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u 

goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die 

groot vergadering nie. 12 U, o HERE, sal u 

barmhartighede van my nie terughou nie; laat u 

goedertierenheid en u trou my altyddeur behoed. 

13 Want onheile sonder getal het my omring; my 

ongeregtighede het my ingehaal, en ek kan nie sien 

nie; hulle is meer as die hare van my hoof, en my 

hart het my verlaat. 14 Laat dit U behaag, HERE, om 

Dag 32  

Hoop: Psalm 27:13   

o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE 
sal sien in die land van die lewendes nie....   

  

Genesing: Handelinge 10:38   
met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom 

gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het 
die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees 
wat onder die mag van die duiwel was, omdat God 
met Hom was.   

  

Restorasie: Johannes 10:27   

My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle 
volg My.   

  



 

[Type here] 

 

my te red; HERE, maak tog gou om my te help! 15 

Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, 

tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word; 

laat hulle wat behae het in my onheil, agteruitwyk 

en in die skande kom. 16 Laat hulle wat vir my sê: 

Ha, ha! vanweë hul beskaming verskrik wees! 17 

Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat 

die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is die 

HERE! 18 Al is ek ellendig en behoeftig-die Here 

dink aan my; U is my hulp en my redder; my God, 

vertoef tog nie!   
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Dag 33   

Hoop: Titus 3:7   

sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan 
word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.   

  

Genesing: Lukas 13:13   
En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy 

regop gestaan en God verheerlik.   
  

  

Restorasie: Job 42:1-17   

1  Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: 2  Ek weet 
dat U alles kan doen en geen plan vir U 
onuitvoerbaar is nie. 3  Wie verberg die 
raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan 
gespreek sonder om te verstaan, dinge te 
wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. 4  Hoor 
tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig 
U my! 5  Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar 
nou het my oog U gesien. 6  Daarom herroep ek en 
het berou in stof en as. 7  En nadat die HERE Job 
toegespreek het met hierdie woorde, sê die HERE 
aan Élifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen 
jou en jou twee vriende; want julle het nie reg van 
My gespreek soos my kneg Job nie. 8  Neem dan 
nou vir julle sewe bulle en sewe ramme, en gaan na 
my kneg Job en bring 'n brandoffer vir julle, en laat 
my kneg Job vir julle bid; want hom alleen sal Ek in 
guns aanneem, sodat Ek aan julle nie die dwaasheid 
laat vergelde nie; want julle het nie reg van My 
gespreek soos my kneg Job nie. 9  Toe het Élifas, die 
Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die 
Naämatiet, heengegaan en gedoen soos die HERE 
aan hulle gesê het; en die HERE het Job in guns 
aangeneem. 10  En die HERE het die lot van Job 
verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die 
HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel 
soveel as voorheen. 11  Ook het al sy broers en al sy 
susters en al sy bekendes van vroeër na hom 
gekom en met hom saam brood geëet in sy huis; en 
hulle het met hom medelyde gehad en hom 
vertroos oor al die onheil wat die HERE oor hom 
gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk 
gegee en elkeen 'n goue ring. 12  En die HERE het 

Dag 33  

Hoop: Johannes 14:1   

Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook 
in My.   

  

Genesing: Markus 1:30-31   
30  En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die 

koors; en dadelik het hulle Hom van haar gesê. 31  
Daarop gaan Hy na haar, neem haar hand en rig haar 
op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het 
hulle bedien.   

  

Restorasie: Jesaja 61:3-11   

3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle 

gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir 

treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees; 

sodat hulle genoem kan word terebinte van 

geregtigheid, 'n planting van die HERE, tot sy 

verheerliking. 4  En hulle sal die ou puinhope bou, 

die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en 

die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was 

van geslag tot geslag. 5  Die vreemdelinge sal staan 

en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle 

landbouers en wynboere wees. 6  Maar júlle sal 

priesters van die HERE genoem word; aan julle sal 

gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die 

rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid 

julle beroem. 7  In plaas van julle skande ontvang 

julle 'n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal 

hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 

'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. 

8  Want Ek, die HERE, het die reg lief; Ek haat die 

roof met onreg, en Ek sal hulle getrou hul loon gee 

en 'n ewige verbond met hulle sluit. 9  En hulle 

nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle 

nakomelinge onder die volke; almal wat hulle sien, 

sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat 

die HERE geseën het. 10  Ek is baie bly in die HERE, 

my siel juig in my God; want Hy het my beklee met 

die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid 

gewikkel--soos 'n bruidegom wat priesterlik die 
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die einde van Job meer geseën as sy begin; en hy 
het veertien duisend stuks kleinvee en ses duisend 
kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne 
gehad. 13  Daarby het hy sewe seuns en drie 
dogters gehad. 14  En hy het die eerste genoem  
Jemíma en die tweede Kesía en die derde  

Kerenhappug. 15  En in die hele land is geen vroue 

gevind so mooi soos die dogters van Job nie; en 

hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle  

hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar 

versier met haar juwele. 11  Want soos die aarde sy 

plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat 

uitspruit, so sal die Here HERE geregtigheid en lof 

laat uitspruit voor die oog van al die nasies.   
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broers. 16  En Job het daarna honderd en veertig 
jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en 
kindskinders gesien, vier geslagte. 17  En Job het 
gesterwe, oud en afgeleef.   
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Dag 34   

Hoop: 1 Korinthiers 15:19  
 As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons 

die ellendigste van alle mense.   
  

Genesing: Psalm 41:1-4   

1  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. 2 
Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die 
HERE sal hom red in die dag van onheil. 3 Die HERE 
sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal 
gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom 
nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. 4 Die 
HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele 
slaapplek verander U as hy krank is.   

  

Restorasie: Jesaja 60:10-22   

10  En uitlanders sal jou mure bou, en hulle konings sal 

jou dien; want in my toorn het Ek jou geslaan, maar 

in my welbehae het Ek My oor jou ontferm. 11  En 

jou poorte sal altyddeur oopstaan; hulle sal bedags 

of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te 

bring die rykdom van die nasies en hulle konings in 

triomftog. 12  Want die nasie en die koninkryk wat 

jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en dié nasies sal 

seker verwoes word. 13  Die heerlikheid van die 

Líbanon sal na jou toe kom, die sipres, die plataan 

en die denneboom almal saam, om te versier die 

plek van my heiligdom; en Ek sal die plek van my 

voete heerlik maak. 14  En die seuns van hulle wat 

jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek; en 

almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou 

voetsole; en hulle sal jou noem: Stad van die HERE, 

Sion van die Heilige van Israel. 15  In plaas dat jy 

verlate en gehaat is sonder dat iemand daar 

deurtrek, sal Ek jou maak tot 'n ewige heerlikheid, 

'n vreugde van geslag tot geslag. 16  En jy sal die 

melk van nasies suig en die bors van konings suig 

en sal weet dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en jou 

Losser die Magtige van Jakob. 17  Vir koper bring Ek 

goud en vir yster bring Ek silwer, en vir hout koper 

en vir klippe yster; en Ek sal Vrede as jou owerheid 

Dag 34  

Hoop: Klaagliedere 3:21   

Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop:   
  

Genesing: Psalm 35:27   
Laat húlle jubel en bly wees wat 'n behae het in my 

geregtigheid; en laat hulle altyddeur sê: Groot is die 
HERE wat 'n welbehae het in die vrede van sy kneg!   

  

Restorasie: Psalm 145:14   
Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op 

wat neergeboë is.   
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aanstel en Geregtigheid as jou bestuurders. 18  Van 

geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie--

van geen verwoesting of verbreking in jou 

grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en 

jou poorte Lof. 19  Die son sal bedags jou lig nie 

meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen 

skynsel gee nie; maar die HERE  
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sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou 

sieraad wees. 20  Jou son sal nie meer ondergaan 

nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die 

HERE sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van 

jou treurigheid is verby. 21  En jou volk sal almal 

regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit-

as lote deur My geplant, 'n werk van my hande, tot 

my verheerliking. 22  Die kleinste sal 'n geslag 

word en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die 

HERE, sal dit op die regte tyd gou laat kom.   

 

Dag 35   

Hoop: Psalm 119:49   
Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop 

het.    
  

Genesing: Psalm 34:7   
Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, 

en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.   
  

Restorasie: Psalm 66:12   
U het mense oor ons hoof laat ry; ons het in die vuur en 

in die water gekom, maar U het ons uitgelei in die 
oorvloed.   

  

Dag 35   

Hoop: Hebreers 6:18   
18  sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin 

dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige 
bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te 
hou aan die hoop wat voorlê; 19  en ons het dit as 'n 
anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot 
binnekant die voorhangsel   

  

Genesing: Mattheus 13:15   

Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en 
met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë 
het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die 
oë sou sien en met die ore hoor en met die hart 
verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.   

  

  

Restorasie: Deuteronomium 6:4-9   

4  Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE. 5  
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou 
hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. 6  
En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet 
in jou hart wees; 7  en jy moet dit jou kinders 
inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as 
jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. 8  Ook 
moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet 
as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. 9  En jy 
moet dit op die deurposte van jou huis en op jou 
poorte skrywe.   
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Dag 36   

Hoop: Romeine 5:5   

en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in 
ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat 
aan ons gegee is.   

  

Genesing: Prediker 3:1-3   

1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die 

hemel is daar 'n tyd: 2  'n tyd om gebore te word en 

'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om 

uit te roei wat geplant is, 3  'n tyd om dood te maak 

en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek 

en 'n tyd om op te bou,   

Dag 36   

Hoop: Job 8:13   

So gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan 
die verwagting van die goddelose;   

  

  

Genesing: Job 5:17-18   

17  Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp 
daarom die tugtiging van die Almagtige nie. 18  
Want Hy doen smart aan, maar verbind ook; Hy 
verbrysel, maar sy hande maak gesond.   

  

  

 

  

Restorasie: 2 Konings 8:2-6   
2  Die vrou maak haar toe klaar om te doen volgens die 

woord van die man van God: sy het getrek met haar 
huisgesin en as vreemdeling sewe jaar lank in die 
land van die Filistyne vertoef. 3  En aan die einde 
van sewe jaar het die vrou uit die land van die 
Filistyne teruggekom en uitgegaan om 'n beroep te 
doen op die koning vanweë haar huis en haar 
grond. 4  Die koning was juis besig om met Gehási, 
die dienaar van die man van God, te spreek en te sê: 
Vertel my tog al die groot dinge wat Elísa gedoen 
het. 5  En terwyl hy die koning vertel hoe hy die 
dooie lewendig gemaak het, roep die vrou wie se 
seun hy lewendig gemaak het, juis die koning aan 
vanweë haar huis en haar grond. En Gehási sê: My 
heer die koning, dít is die vrou, en dít is haar seun 
wat Elísa lewendig gemaak het. 6  En die koning het 
die vrou ondervra, en sy het hom vertel. Toe gee die 
koning haar 'n sekere hofdienaar en sê: Laat haar 
alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die 
hele opbrings van die grond, van die dag af dat sy 
die land verlaat het, tot nou toe.   

  

Restorasie: 1 Korinthiers 15:22   
Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 

almal in Christus lewend gemaak word;   
  



 

[Type here] 

 

Dag 37   

Hoop: Romeine 4:18   

Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word 
van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou 
nageslag wees.   

  

Genesing: 2 Kronieke 7:14   

en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle 
verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle 
bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die 
hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land 
genees.   

  

Restorasie: Joel 2:21-25   

21  Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, 

want die HERE doen groot dinge! 22  Wees nie 

bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde 

van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle 

vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer 

hulle drag! 23  En julle, kinders van Sion, juig en 

wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle 

die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal 

die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos 

voorheen. 24  Dan sal die dorsvloere vol koring 

wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. 25  

En Ek sal julle vergoed die jare wat die 

treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die 

afknyper verslind het--my groot leërmag wat Ek 

teen julle gestuur het.   

Dag 37   

Hoop: Hebreers 6:11   

Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer 
mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van 
die hoop tot die einde toe  

  

Genesing: Romeine 12:2   
En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar 

word verander deur die vernuwing van julle 
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en 
welgevallige en volmaakte wil van God is.   

  

Restorasie: Psalm 71:20   

U wat my baie en bange node laat sien het, sal my weer 
lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede 
van die aarde.   
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Dag 38   

Hoop: Jeremia 17:17   

Wees my nie tot 'n verskrikking nie; U is my toevlug in 
die dag van onheil.   

  

Genesing: Psalm 119:107   
Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na 

u woord!   
  

Restorasie: 2 Konings 8:6   
En die koning het die vrou ondervra, en sy het hom 

vertel. Toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar 
en sê: Laat haar alles terugkry wat aan haar 
behoort, en ook die hele opbrings van die grond, 
van die dag af dat sy die land verlaat het, tot nou 
toe.  

  

Dag 38   

Hoop: Psalm 119:74   

Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u 
woord wag ek.   

  

Genesing: Jakobus 5:11   
Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het 

gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die 
einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here 
vol medelye en ontferming is.   

  

Restorasie: Efesiers 5:14   
Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die 

dode, en Christus sal oor jou skyn.   
  

Dag 39  

Hoop: 1 Timoteus 4:9-10   

9  Beywer jou om gou na my te kom. 10  Want Demas 
het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld 
liefgekry het, en het na Thessaloníka vertrek, 
Crescens na Galásië, Titus na Dalmásië.   

  

Genesing: Psalm 119:143-144   

Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is 
my verlustiging. U getuienisse is geregtigheid tot in 
ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.   

  

Restorasie: Prediker 9:10   

Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou 
mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of 
wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie.   

  

Dag 39  

Hoop: Kolossense 1:5   

vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, 
waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van 
die waarheid van die evangelie,   

  

Genesing: Psalm 119:71   
Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u 

insettinge sou leer.   
  

Restorasie: Eseg 34:16   

Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal 
Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en 
die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die 
sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit 
reg is.   
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Dag 40   

Hoop: 1 Petrus 1:21   

julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode 
opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle 
geloof en hoop op God kan wees.   

  

Genesing: Jesaja 57:19   

Ek skep die vrug van die lippe; vrede, vrede vir die wat 
ver en die wat naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle 
genees.   

  

Restorasie: Handelinge 3:23  

En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die 

volk uitgeroei word.   

Dag 40  

Hoop: 2 Tesssalonisense 2:16   

En mag onse Here Jesus Christus self en onse God en 
Vader, wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en 
goeie hoop in genade gegee het,   

  

Genesing: Mattheus 9:27   

En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes 
Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons 
barmhartig, Seun van Dawid!   

  

Restorasie: Lukas 7:15   
En die dooie het regop gaan sit en begin praat; en Hy het 

hom aan sy moeder teruggegee.   
  

Dag 41   
Hoop: Psalm 119:166  o HERE, ek hoop op u 
heil, en ek hou u gebooie.   
  

Dag 41   

Hoop: Hebreers 3:6   

maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as 

ons net die vrymoedigheid en die roem van die  

 

Genesing: Psalm103:1-5   
1  'n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles 

wat binne-in my is, sy heilige Naam! 2  Loof die 
HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade 
nie! 3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al 
jou krankhede genees, 4  wat jou lewe verlos van 
die verderf, wat jou kroon met  
goedertierenheid en barmhartighede, 5  wat jou siel 
versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut 
word soos dié van 'n arend.   

  

Restorasie: Maleagi 2:16   
Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van 

Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging 
bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle 
dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou 
nie.   

  

hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.   
  

Genesing: 1 Korinthiers 12:9   
aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n 
ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde 
Gees;   
  

Restorasie: 1 Samuel 30:18-19   
18  So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete 

saamgeneem het; ook sy twee vroue het Dawid 
bevry. 19  Niks van hulle is vermis nie--klein of 
groot, seuns of dogters, of iets van die buit, niks van 
alles wat hulle vir hul saamgeneem het nie; Dawid 
het alles teruggebring.   
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Dag 42  

Hoop: Psalm 16:9   
Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees 

in veiligheid woon;   
  

Genesing: Handelinge 28:27   

Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en 
met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë 
het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die 
oë sou sien en met die ore hoor en met die hart 
verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.   

  

Restorasie: 2 Korinthiers 5:18   

En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het 
deur Jesus Christus en ons die bediening van die 
versoening gegee het,   
  

Dag 42  

Hoop: 1 Tesssalonisense 1: 3   
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle 

geloof en die arbeid van julle liefde en die 
lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus 
Christus, voor onse God en Vader,   

  

Genesing: Handelinge 9:34   

En Petrus sê vir hom: Enéas, Jesus Christus maak jou 
gesond; staan op en maak jou bed op! En hy het 
dadelik opgestaan.   

  

Restorasie: Handelinge 24:15   

en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, 
dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, 
regverdiges sowel as onregverdiges.   

  

Dag 43   

Hoop: Efesiers 2:12   

dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van 
die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten 
aansien van die verbonde van die belofte, sonder 
hoop en sonder God in die wêreld.   

  

Genesing: Lukas 10:19-20  
 19  Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en 

skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; 
en niks sal julle ooit skade doen nie. 20  Maar julle 
moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle 
onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle 
name in die hemele opgeskrywe is.   

  

Restorasie: Mattheus 10:28   

En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar 

die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees  

Dag 43  

Hoop: Handelinge 4:13   

En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes 
sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige 
manne was, was hulle verwonderd en het hulle as 
metgeselle van Jesus herken  

  

Genesing: Lukas 7:7   
Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan 

nie; sê dit maar met 'n woord, en my kneg sal 
gesond word.   

  

  

Restorasie: 2 Konings 8:1-6   

1  En Elísa het met die vrou gespreek wie se seun hy 

lewendig gemaak het, en gesê: Maak jou klaar en 

vertrek, jy met jou huisgesin, en vertoef as 

vreemdeling waar jy kan vertoef, want die HERE het  
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Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan 
verderwe in die hel.   

  

'n hongersnood geroep--wat ook vir sewe jaar oor 
die land gekom het. 2  Die vrou maak haar toe klaar 
om te doen volgens die woord van die man van God: 
sy het getrek met haar huisgesin en as vreemdeling 
sewe jaar lank in die land van die Filistyne vertoef. 3  
En aan die einde van sewe jaar het die vrou uit die 
land van die Filistyne teruggekom en uitgegaan om 
'n beroep te doen op die koning vanweë haar huis en 
haar grond. 4  Die koning was juis besig om met 
Gehási, die dienaar van die man van God, te spreek 
en te sê: Vertel my tog al die groot dinge wat Elísa 
gedoen het. 5  En terwyl hy die koning vertel hoe hy 
die dooie lewendig gemaak het, roep die vrou wie se 
seun hy lewendig gemaak het, juis die koning aan 
vanweë haar huis en haar grond. En Gehási sê: My 
heer die koning, dít is die vrou, en dít is haar seun 
wat Elísa lewendig gemaak het. 6  En die koning het 
die vrou ondervra, en sy het hom vertel. Toe gee die 
koning haar 'n sekere hofdienaar en sê: Laat haar 
alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die hele 
opbrings van die grond, van die dag af dat sy die 
land verlaat het, tot nou toe.   
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Dag 44   

Hoop: Jesaja 42:4   

Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg 
op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy 
leer.   

  

Genesing: Psalm 119:94-95   
94  Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. 

95  Die goddelose lê en wag op my, om my om te 
bring; ek gee ag op u getuienisse.   

  

Restorasie: 1 Konings 8:33-51  

33  As u volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat 

hulle teen U gesondig het, en hulle hul tot U bekeer 

en u Naam bely en tot U bid en smeek in hierdie 

huis, 34  wil U dan hoor in die hemel en die sonde 

van u volk Israel vergewe en hulle terugbring na 

die land wat U aan hulle vaders gegee het. 35  As 

die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, 

omdat hulle teen U gesondig het, maar hulle na 

hierdie plek toe bid en u Naam bely en van hulle 

sonde hul bekeer, omdat U hulle verootmoedig, 36  

wil U dan hoor in die hemel en die sonde van u 

knegte en van u volk Israel vergewe--want U leer 

hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel--en 

gee reën op u land wat U aan u volk as 'n erfenis 

gegee het. 37  As daar hongersnood is in die land, as 

daar pes is, as daar brandkoring, heuningdou, 

sprinkane, kaalvreters is, as sy vyand hom in die 

land, in sy poorte dit benoud maak, watter plaag,  

Dag 44  

Hoop: Kolossense 1: 23   

as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en 
julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie 
nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die 
ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, 
Paulus, 'n dienaar geword het.   

  

Genesing: Lukas 14:4   
Maar hulle het stilgebly. Toe neem Hy hom en maak hom 

gesond en laat hom gaan.   
  

Restorasie: 1 Korinthiers 7:10-11   

10  En aan die getroudes beveel ek--nie ek nie, maar die 
Here--dat die vrou nie van die man moet skei nie; 11  
en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of 
haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou 
nie moet verstoot nie.   
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watter siekte ook al, 38  enige gebed, enige smeking 
wat enigeen van u hele volk Israel sal doen, as 
elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande 
na hierdie huis toe uitbrei-- 39  wil U dan hoor in 
die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en handel 
en aan elkeen gee volgens sy weë, U wat sy hart 
ken--want U alleen ken die hart van al die 
mensekinders-- 40  sodat hulle U kan vrees al die 
dae wat hulle leef in die land wat U aan ons vaders 
gegee het. 41  Ja, ook na die uitlander wat nie van u 
volk Israel is nie, en uit 'n ver land ter wille van u 
Naam kom-- 42  want hulle sal hoor van u grote 
Naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm--as 
hy kom en bid na hierdie huis toe, 43  wil U dan 
hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en doen 
volgens alles waaroor die uitlander U sal aanroep, 
sodat al die volke van die aarde u Naam mag ken, 
om U te vrees soos u volk Israel, en mag gewaar 
word dat u Naam uitgeroep is oor hierdie huis wat 
ek gebou het. 44  As u volk uittrek in die oorlog 
teen sy vyand op die pad waarop U hulle stuur, en 
hulle bid tot die HERE in die rigting van die stad 
wat U verkies het, en van die huis wat ek vir u 
Naam gebou het, 45  wil dan in die hemel hulle 
gebed en hulle smeking hoor en aan hulle hul reg 
verskaf. 46  As hulle teen U sondig--want daar is 
geen mens wat nie sondig nie--en U op hulle 
toornig is en hulle aan 'n vyand oorgee en hulle 
veroweraars hulle as gevangenes wegvoer na die 
land van die vyand, ver of naby, 47  en hulle dit ter 
harte neem in die land waarheen hulle as 
gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer en U 
smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, 
en sê: Ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons 
was goddeloos-- 48  en hulle hul tot U bekeer met 
hul hele hart en met hul hele siel, in die land van 
hul vyande wat hulle weggevoer het, en hulle bid 
tot U in die rigting van hulle land wat U aan hulle 
vaders gegee het, van die stad wat U verkies het, en 
die huis wat ek vir u Naam gebou het, 49  wil dan in 
die hemel, u vaste woonplek, hulle gebed en hulle 
smeking hoor en aan hulle hul reg verskaf, 50  en 
vergeef u volk wat hulle teen U gesondig het, ja, al 
hulle oortredinge wat hulle teen U begaan het; en 
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laat hulle barmhartigheid vind voor die wat hulle 
weggevoer het, dat dié hulle barmhartig kan wees. 
51  Want hulle is u volk en u erfdeel wat U uit 
Egipte uitgelei het uit die ystersmeltoond.   
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Dag 45   

Hoop: Filippense 1:20   

volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in 

niks beskaam sal word nie; maar dat Christus met  

Dag 45   

Hoop: Efesiers 4:4   

Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is 

in een hoop van julle roeping;   

 

alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot 
gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe 
of deur die dood is.   

  

Genesing: Lukas 5:17   
En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en 

Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke 
dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar 
gesit, en daar was krag van die Here om hulle te 
genees.   

  

Restorasie: Romeine 8:28   
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten 

goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme 
geroep is.   

  

  

Genesing: Job 5:26   
Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf 

ingebring word op sy tyd.   
  

Restorasie: Johannes 4:24   
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en 

waarheid aanbid.   
  

Dag 46  

Hoop: Joel 3:16   
Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir 

ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die 
broeders af te lê.   

  

Genesing: Jesaja 19:22   
En die HERE sal die Egiptenaars slaan, slaan en genees; 

en hulle sal hul tot die HERE bekeer, en Hy sal hulle 
verhoor en hulle genees.   

  

Restorasie: Prediker 9:5   
Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar 

die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon 
meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.   

  

Dag 46  

Hoop: Handelinge 24:14   
Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat 

hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, 
terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete 
geskrywe is,   

  

Genesing: Johannes 4:47   
Toe hy hoor dat Jesus uit Judéa in Galiléa gekom het, 

gaan hy na Hom en vra Hom om af te kom en sy seun 
gesond te maak, want hy het op sterwe gelê.   

  

Restorasie: Psalm 16:10   

want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal 

nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.   
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Dag 47   

Hoop: Psalm 78:5-7   
5  Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet 

gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het-om dit 
aan hulle kinders bekend te maak, 6  sodat die 
volgende geslag dit kan weet, die kinders wat 
gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan 
hulle kinders, 7  en hulle vertroue op God kan stel 
en die dade van God nie vergeet nie, maar sy 
gebooie kan bewaar,   

  

Genesing: Psalm 119:92-93  
 92  As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek 

omgekom in my ellende. 93  Ek sal u bevele tot in 
ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my 
lewend gemaak.   

  

Restorasie: Job 10:4   

Het U vleeslike oë? Of sien U soos 'n mens sien?   

  

Dag 47  

Hoop: 1 Timoteus 1:1   

Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel 
van God, ons Verlosser, en van die Here Jesus 
Christus, ons Hoop,   

  

Genesing: Psalm 107: 41 Hy het die behoeftige beskerm 
teen verdrukking en die geslagte soos kuddes 
gemaak.   

  

Restorasie: Hebreers 1:1-4   

1  Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd 

gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy 

in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 

2  wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur 

wie Hy ook die wêreld gemaak het. 3  Hy, wat die 

afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van 

sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy 

krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons 

sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand  

 

 van die Majesteit in die hoogte, 4  terwyl Hy soveel 
uitnemender geword het as die engele namate Hy 'n 
voortrefliker naam geërf het as hulle.   
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Dag 48  

Hoop: Handelinge 23:6   

En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit 
Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het 
hy in die Raad uitgeroep: Broeders, ek is 'n  
Fariseër, die seun van 'n Fariseër. Oor die hoop en 
die opstanding van die dode staan ek voor die gereg.   

  

Genesing: Psalm 34:20   
Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek 

nie.   
  

Restorasie: Johannes 5:29   
en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die 

opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen 
het, tot die opstanding van die veroordeling.   

  

Dag 48   

Hoop: Spreuke 14:32   

In sy ongeluk word die goddelose omgestoot, maar die 
regverdige vind 'n toevlug by sy dood.   

  

Genesing: Johannes 12:40   
Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat 

hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan 
en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.   

  

Restorasie: Genesis 6:3   

Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens 

heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal 

wees honderd en twintig jaar.  
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Dag 49  

Hoop: Psalm 32:1-11   
1  'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig 

is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde 
bedek is. 2  Welgeluksalig is die mens aan wie die 
HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie 
se gees geen bedrog is nie. 3  Toe ek geswyg het, 
het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele 
dag; 4  want u hand was dag en nag swaar op my; 
my murg het verander soos deur somergloed. Sela. 
5  My sonde het ek U bekend gemaak, en my 
ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek 
wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die 
ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. 6  
Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te 
vinde is; ja, by 'n oorstroming van groot waters sal 
hulle nie aan hom raak nie. 7  U is 'n skuilplek vir 
my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my 
met vrolike gesange van bevryding. Sela. 8  Ek wil 
jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy 
moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. 
9  Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen 
verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom 
en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. 
10  Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op 
die HERE vertrou-met goedertierenheid sal Hy 
hom omring. 11  Wees bly in die HERE en juig, o 
regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!   

  

Genesing: Mattheus 28:1-20   

1  En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die  

Dag 49  

Hoop: Psalm 94:18-19   
18  As ek dink: My voet wankel-dan ondersteun u 

goedertierenheid my, o HERE! 19  As my gedagtes 
binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u 
vertroostinge my siel.   

  

Genesing: Mattheus 13:58   

En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige 
dade gedoen nie.   

  

Restorasie: 1 Samuel 8:1-20  
 1  En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor 

Israel aangestel. 2  Die naam van sy eersgeborene 
was Joël, en die naam van sy tweede Abía, rigters in  
Berséba. 3  Maar sy seuns het nie in sy weë 

gewandel nie: hulle het onregverdige wins 

agternageloop en omkoopgeskenke aangeneem en 

die reg verdraai. 4  Toe kom al die oudstes van 

Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama 5  

en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie 

in u weë nie; stel nou 'n koning oor ons aan om ons 

te rig soos by al die nasies. 6  Maar die woord was 

verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: 

Gee ons 'n koning om ons te rig, en Samuel het tot 

die HERE gebid. 7  Toe sê die HERE vir Samuel: 

Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want 

nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle 

verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. 8  

Soos al die werke wat hulle gedoen het, van dié dag 

af dat Ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag  
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eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en 
die ander Maria om na die graf te gaan kyk. 2  En 
daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van 
die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en 
die steen van die opening weggerol en daarop gaan 
sit. 3  En sy gedaante was soos weerlig en sy 
kleding wit soos sneeu. 4  En uit vrees vir hom het 
die wagte gebewe en soos dooies geword. 5  Maar 
die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie 
vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat 
gekruisig is. 6  Hy is nie hier nie, want Hy het 
opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek 
waar die Here gelê het; 7  en gaan haastig, sê vir sy 
dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan 
voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. 
Kyk, ek het julle dit gesê. 8  En hulle het haastig 
weggegaan van die graf met vrees en groot 
blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te 
vertel. 9  En terwyl hulle op weg was om dit aan sy 
dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en 
sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy 
voete en aanbid Hom. 10  En Jesus sê vir hulle: 
Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders 
dat hulle na Galiléa moet gaan; en daar sal hulle My 
sien. 11  En terwyl hulle op weg was, kom daar 
sommige van die wag in die stad en vertel die 
owerpriesters alles wat gebeur het. 12  En nadat 
hulle saam met die ouderlinge vergader en raad 
gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee 13  
en gesê: Julle moet sê: Sy dissipels het in die nag 
gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap 
was. 14  En as dit by die goewerneur gehoor word, 
sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder 
sorg is. 15  Hulle het toe die geld geneem en gedoen 
soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei 
onder die Jode, tot vandag toe. 16  En die elf 
dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar 
Jesus hulle bestel het. 17  En toe hulle Hom sien, het 
hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.  
18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek 
en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en 
op aarde. 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 

toe, dat hulle My verlaat en ander gode gedien het-so 
doen hulle ook met jou. 9  Luister dan nou na hulle: 
jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg 
van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. 10  
Samuel het toe al die woorde van die HERE 
oorgebring aan die volk wat 'n koning van hom 
gevra het. 11  En hy het gesê: Dit sal die reg wees 
van die koning wat oor julle sal regeer: Julle seuns 
sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en 
by sy perde, dat hulle voor sy wa uit hardloop; 12  en 
om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 
duisend en owerstes oor vyftig, en om sy land te 
ploeg en om sy oes in te samel, en om sy 
oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaens te 
maak. 13  Ook julle dogters sal hy neem as 
salfmengsters en as kooksters en baksters. 14  En 
van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde 
sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. 15  En 
van julle saailande en julle wingerde sal hy die 
tiendes neem en dit aan sy hofdienaars en sy 
dienaars gee.   

1Sa 8:16  En julle slawe en slavinne en julle beste 
jongmanne en julle esels sal hy neem en vir sy werk 
gebruik. 17  Van julle kleinvee sal hy die tiendes 
neem, en self sal julle sy slawe wees. 18  En in dié 
dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir jul 
verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie 
verhoor nie. 19  Maar die volk het geweier om na 
Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet 'n 
koning oor ons wees, 20  dat ons ook kan wees soos 
al die nasies--dat ons koning ons kan rig en voor ons 
uit trek en ons oorloë voer.   
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alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 20  En 
kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding 
van die wêreld. Amen   

  

Restorasie: Esra 3:1-8  
1  En toe die sewende maand aankom en die kinders 

van Israel in die stede was, het die volk soos een 

man in Jerusalem byeengekom. 2  En Jésua, die 

seun van Jósadak, met sy broers, die priesters, en  
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Serubbábel, die seun van Seáltiël, met sy broers, 
het klaargemaak en die altaar van die God van 
Israel gebou om daar brandoffers op te offer soos 
geskrywe staan in die wet van Moses, die man van 
God. 3  En hulle het die altaar op sy grondveste 
opgerig, omdat die skrik vir die volke van die 
lande op hulle gekom het; en hulle het daar 
brandoffers op geoffer aan die HERE, brandoffers 
smôrens en saans. 4  En hulle het die huttefees 
gehou soos geskrywe staan, en brandoffers dag 
vir dag volgens die getal, na die eis van elke dag, 
soos voorgeskrywe was; 5  en daarna die 
voortdurende brandoffer en dié van die 
nuwemane en van al die geheiligde feestye van 
die HERE en van elkeen wat aan die HERE 'n 
vrywillige gawe gebring het. 6  Van die eerste dag 
van die sewende maand af het hulle begin om 
brandoffers aan die HERE te bring, alhoewel die 
fondament van die tempel van die HERE nog nie 
gelê was nie. 7  Maar hulle het geld gegee aan die 
klipkappers en die skrynwerkers, en aan die 
Sidoniërs en Tiriërs voedsel en drank en olie om 
sederhout van die Líbanon te bring na die see, na 
Jafo, volgens die verlof van Kores, die koning van 
Persië, aan hulle. 8  En in die tweede jaar ná hulle 
aankoms by die huis van God in Jerusalem, in die 
tweede maand, het Serubbábel, die seun van 
Seáltiël, 'n begin gemaak, hy en Jésua, die seun 
van Jósadak, en hulle ander broers, die priesters 
en die Leviete en almal wat uit die gevangenskap 
na Jerusalem gekom het: hulle het die Leviete van 
twintig jaar oud en daarbo aangestel om toesig te 
hou oor die werk aan die huis van die HERE.   
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Dag 50   

Hoop: Kolossense 1:27   
aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die 

heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die 
heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van 
die heerlikheid.   

  

Genesing: Psalm 6:4-5   

4 Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 5 
Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u 
goedertierenheid ontwil.   

  

Restorasie: Job 14:13   

Ag, as U my maar in die doderyk wou wegsteek, my 
wou verberg totdat u toorn bedaar het, my 'n 
bepaalde tyd wou stel en dan aan my wou dink!   

  

Dag 50  

Hoop: Efesiers 6:17   
En neem aan die helm van verlossing en die swaard van 

die Gees--dit is die woord van God--   
  

Genesing: Lukas 7:13   
En toe die Here haar sien, het Hy innig jammer vir haar 

gevoel en vir haar gesê: Moenie ween nie!   
  

Restorasie: Joshua 9:1-27  
1  En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon 

op die Gebergte en in die Laeveld en aan die hele kus 
van die Groot See na die kant van die Líbanon toe: 
die Hetiete en Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, 
Hewiete en Jebusiete, dit hoor, 2  het hulle 
bymekaargekom om soos een man teen Josua en  
Israel te veg. 3  Maar toe die inwoners van Gíbeon 

hoor wat Josua met Jérigo en met Ai gedoen het, 4  

het hulle ook met lis gehandel: hulle het gegaan en  
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 hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op 

hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur 

en weer toegebind was; 5  ook verslyte en gelapte 

skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf; en 

al die brood van hulle padkos was droog en 

verkrummeld. 6  So het hulle dan na Josua gegaan in die 

laer van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê: 

Ons kom van 'n ver land af; sluit dan nou 'n verbond met 

ons. 7  Maar die manne van Israel het aan die Hewiete 

gesê: Miskien woon julle onder ons; hoe kan ons dan 'n 

verbond met julle sluit? 8  Toe sê hulle vir Josua: Ons is 

u dienaars! Daarop het Josua hulle gevra: Wie is julle, en 

waar kom julle vandaan? 9  En hulle sê vir hom: U 

dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die Naam 

van die HERE u God; want ons het die gerug van Hom 

gehoor, en alles wat Hy in Egipte gedoen het; 10  en 

alles wat Hy aan die twee konings van die Amoriete 

oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sihon, die koning 

van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot 

was. 11  Daarom het ons oudstes en al die inwoners van 

ons land met ons gespreek en gesê: Neem padkos met 

julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan 

hulle: Ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met 

ons. 12  Ons brood hier--warm het ons dit as padkos uit 

ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na 

julle te gaan--kyk maar, nou het dit droog en 

verkrummeld geword. 13  En die wynsakke hier wat 

ons as nuwes volgemaak het--kyk maar, hulle is 

geskeur; en ons klere hier en ons skoene--hulle is 

verslyt deur die baie lang reis. 14  Toe neem die manne 

van hulle padkos; maar die mond van die HERE het 

hulle nie geraadpleeg nie. 15  En Josua het met hulle 

vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit, dat hy 

hulle sou laat lewe; en die owerstes van die vergadering 

het hulle dit met 'n eed beloof. 16  Maar aan die einde 

van drie dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, 

hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle 

in woon. 17  Die kinders van Israel het naamlik 

weggetrek en op die derde dag by hulle stede gekom; en 

hulle stede was: Gíbeon en Kefíra en Béërot en Kirjat-

Jeárim. 18  Maar die kinders van Israel het hulle nie 
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verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering 

vir hulle gesweer het by die HERE, die God van Israel; 

die hele vergadering het toe teen die owerstes 

gemurmureer. 19  Daarop sê al die owerstes aan die 

hele vergadering: Ons het self vir hulle gesweer by die 

HERE, die God van Israel; en nou mag ons hulle nie 

aanraak nie. 20  Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat 

lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die 

eed wat ons vir hulle gesweer het nie.  
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 21  Verder sê die owerstes vir hulle: Laat hulle lewe! 
En hulle het houtkappers en waterputters geword 
van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle 
gesê het. 22  Toe laat Josua hulle roep en spreek met 
hulle en sê: Waarom het julle ons bedrieg deur te sê: 
Ons woon baie ver van julle af-terwyl julle tussen 
ons in woon? 23  Nou dan, vervloek is julle! En nooit 
sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as 
waterputters, vir die huis van my God te wees nie. 24  
Toe het hulle Josua geantwoord en gesê: Omdat aan 
u dienaars verseker meegedeel was dat die HERE u 
God aan Moses, sy kneg, bevel gegee het om die hele 
land aan julle te gee en al die inwoners van die land 
voor julle uit te verdelg, daarom was ons vir julle 
baie bevrees ter wille van ons lewe en het ons 
hierdie ding gedoen. 25  Maar hier is ons nou in u 
hand: doen soos dit goed en reg is in u oë om met 
ons te handel. 26  Hy het toe so met hulle gedoen en 
hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, 
dat dié hulle nie gedood het nie. 27  So het Josua dan 
op dié dag houtkappers en waterputters van hulle 
gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die 
HERE, tot vandag toe, op die plek wat Hy sou uitkies.   

  

   


