Vergroot – die tyd het aangebreek
Tyd om te saai
Plant saad
 Gal. 6:7
“Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai,
dit sal hy ook oes.” AFR83

1.

Alles begin met ’n saad.


Gen. 1:12 “Die aarde het groen plante laat uitspruit wat elkeen na sy aard saad gee, en
bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is
goed.” AFR83 Alles begin hier.



Niks gebeur totdat jy ’n saad geplant het nie.



Joh. 12:24 “As ’n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as
hy sterwe, bring hy ’n groot oes in.” AFR83

2. Wat jy plant, sal jy oes


Gal. 6:7 “You will reap exactly what you plant.” TEV



Wat jy plant, sal jy oes



Gal. 6:7b-8 “The person who plants selfishness, ignoring the needs of others, and ignoring
God, harvests a crop of weeds. That’s all he'll have to show for his life! BUT the one who
plants in response to God, letting God's Spirit do the growth work in him, harvests a crop
of real life, eternal life!” (Message)

3. Ek is nie die enigste saaier (planter) nie



Ek is nie die enigste saaier (planter) nie.
Joh. 4:38 “Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie.
Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.” AFR83

4. ’n Boer moet aanhou glo en geduldig wees



’n Boer moet aanhou glo en geduldig wees.
Gal. 6:9 “Let us not get tired of doing what is right, for after a while we WILL reap a
harvest of blessing IF we don't get discouraged and give up.” LB

5. Jy sal altyd meer oes as wat jy geplant het



Mark. 4:8 “Nog ander saad het op goeie grond geval. Dit het opgekom, gegroei en ’n oes
voortgebring – tot 30 en 60 en 100 maal wat oorspronklik gesaai is.” NLV
“Anybody can count the seeds in an apple but only God can count the apples in a seed.”



Jy sal altyd meer oes as wat jy geplant het



Proverbs 11:24
“The world of the generous gets larger and larger; the world of the
stingy gets smaller and smaller.” Message

6. Die beste tyd om te plant is NOU


Pred. 11:4 “As jy heeldag na die wind kyk, sal jy nooit saai nie. En as jy na die wolke kyk,
sal jy nooit oes nie.” AFR83



Die beste tyd om te plant is NOU



“Perfection paralyzes potential.



Die beste tyd om te plant is NOU!

One of these days becomes none of these days.”

