
“gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun..” Wow, dis ‘n ongelooflike uitnodiging! Dis iets om 
oor baie opgewonde te wees. God, ons Skepper se plan van reddende genade gee almal wat glo die 
reg om hulle geloof en verlossing terug te spoor na 'n ewige besluit deur God om hulle tot heerlikheid 
te bring. Ons wat Jesus lief het en volg sien uit na daardie heerlikheid as 'n gewaarborgde sekerheid!

Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig 
te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê 
van wie Hy die Eerste is.

 daaglikse doen en late? 

1. Als begin by God en ons leef uit God se die inisiatief. Hoe sien jy dit rondom jou raak waar 

3. Is jou Teologie se vertrekpunt net Jesus of is jou Teologie se vertrekpunt bewys jouself?

 mense lewe asof dit als by hulle begin?

2. Waar in jou geloofsreis val jy nog kort en het jy God se hulp nodig om jou op koers te hou?

4. Omdat ons uit sien na dit wat God belowe en omdat ons deel is van sy ewigheids plan kies ons 
 om Jesus se beeld te volg en nie die wêreld se beeld nie. Hoe kan jy dit prakties doen in jou 
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     hulle wat dit vir jou beteken. 
Vrydag    - Deel Romeine 8:29 met die mense om jou en vertel hulle en wys 

     geskep is en wat dit vir jou beteken. 

Woensdag & Donderdag - Oefen Romeine 8:29 en prys die Here dat jy uitverkies is en dat 

Maandag   - Memoriseer Romeine 8:29

Dinsdag   - Oefen Romeine 8:29 en dink na oor hoe jy in God se beeld 

     Hy besig is om jou te herstel en te herskep!


