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Hierdie boek word opgedra aan:
Die Here Jesus, wat Homself  openbaar maak as die doelwit van 
ons geloof  en die model vir ons lewe. Sy lewe is die voorbeeld van 

wat Hy wil hê ons almal moet wees en word
en

aan my vrou Dorothea en my dogter Leoné.
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En Hy het op die berg geklim en na Hom geroep die wat 
Hy wou hê, en hulle het na Hom gekom. En Hy het twaalf  
aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle 
kon uitstuur om te preek en mag te hê om siektes te genees 

en die duiwels uit te dryf.
– Markus 3:13 - 15

And He went up on the hillside and called to Him [for 
Himself] those whom He wanted and chose, and they 

came to Him. And He appointed twelve to continue to be 
with Him, and that He might send them out to preach [as 
apostles or special messengers]. And to have authority and 

power to heal the sick and to drive out demons.
– Markus 3:13 - 15 (The Amplified Bible)

He climbed a mountain and invited those he wanted with 
him. They climbed together. He settled on twelve and 

designated them apostles. The plan was that they would 
be with him, and he would send them out to proclaim the 

Word and give them authority to banish demons.
– Markus 3:13 - 5 (The Message)
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ERKENNINGS
Ek is so dankbaar teenoor God dat Hy my na Hom toe geroep 

het toe ek in April 1988 ’n naweekjeugkamp in Pretoria bygewoon 
het. Daar is niks soeter en beter as om ’n volgeling van Jesus te 
wees nie. 

Daar is talle mense om te bedank vir hierdie projek, wat ’n 
paar jaar gelede as ’n reeks gesprekke by die Reconnect Retreat vir 
geestelike leiers en pastore in Suid-Carolina begin het. Ek wil almal 
graag bedank vir hul ondersteuning en geduld. 

Ek wil ook graag vir dr. Joe Youngblood, voormalige direkteur 
van Church Health of  the South Carolina Baptist Convention en 
sy span bedank, wat hierdie twee dae van afsondering gereël het 
en my genooi het om hierdie belangrike onderwerp te deel en te 
onderrig. 

Ek bedank graag diegene wat hierdie sessies in Suid-Carolina 
en ander dele van die wêreld bygewoon het, en wat behulpsaam 
was deur met my interaksie te hê oor die idees wat ek probeer 
verwoord het. Dit het my gehelp om sommige van die gedagtes, 
waarhede en beginsels wat in hierdie boek vasgevang is, te “toets” 
en te ontwikkel. 

Ek wil diegene bedank wat volgens hierdie beginsels lewe en 
verstaan hoe belangrik dit vir my is om ook daarvolgens te lewe. 

Ek wil my dogter, Leoné Mostert, bedank vir haar hulp met die 
afhandeling van hierdie projek.

Ten slotte bedank ek my vrou, Dorothea: Dankie vir jou 
volgehoue rol in my lewe en jou ondersteuning op my geestelike 
reis. Dankie dat jy in my geglo het en dat jy die waarhede wat in 
hierdie boek gedeel word, uitleef.

My hoop is dat hierdie boodskap en proses talle mense positief  
sal beïnvloed.

Aan God die dank!
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ONDERSTEUNING
EN

LOF VIR LEEF IN KONTAK

Ek ken Francois Carr al talle jare. Sy hart vir die Here en vir 
herlewing is buitengewoon. Sy lewe getuig ook daarvan. Jesus het 
aan sy kerk die opdrag gegee om dissipels te maak – ’n saak wat die 
kerk hopeloos verwaarloos het. Die tydige skrywe van hierdie boek 
deur Francois sal jou ondersteun om die persoonlike opdrag wat 
God vir jou het, te verstaan. Jy gaan bewus word van die glorieryke 
teenwoordigheid van die Vader; en sal veranderings in jou lewe 
ervaar. Jy sal uitgedaag word om jou opdrag uit te leef. Jy sal 
boonop aangemoedig word om jou eie dissipels te maak. Dankie 
Francois, ek glo heelhartig dat hierdie boek mense se lewens gaan 
aanraak en ’n seën vir die kerk van Christus sal wees. 
Soli Deo Gloria!

Ds. Willem Badenhorst
Uitvoerende direkteur: Moreletaparkvereniging en Leier van 
Moreletapark-gemeente, Pretoria, Suid-Afrika

“God het aan die profeet Esegiël opdrag gegee om ’n geestelike 
wagter vir sy volk te wees (Esegiël 33:1 - 20).” In elke tydperk 
en in elke land rig God diegene met ’n hartstogtelike geestelike 
sensitiwiteit vir sy werk, op. Ek het die gevoel gekry dat Francois 
een van God se hedendaagse wagters is. Francois het ’n honger na 
God wat aansteeklik is. Hy het ’n bediening wat God steeds kragtig 
gebruik. Ek is verheug oor sy nuutste boek, Leef  in kontak, waarin 
hy die ryk oes wat hy gelewer het vanweë jare wat hy getrou die pad 
met God gestap het, met lesers deel.

Dr. Henry Blackaby
Stigter van Blackaby Ministries International, Jonesboro, GA, VSA
Outeur: Experiencing God, Spiritual Leadership, Hearing God’s Voice 
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Ek is trots daarop om dr. Francois Carr al vir amper 20 jaar lank 
’n vriend en ’n kollega in die geloof  te kan noem. Die vriendskap 
wat gegroei het vanweë sendingreise, herlewingsdienste en 
konferensies, het my gelei na ’n dieper verhouding met Christus. 
In hierdie boek skryf  dr. Francois oor die beginsels wat hy in sy 
eie lewe as ’n ware dissipel van Christus navolg. Nadat jy hierdie 
boek gelees het, sal jy ’n meer intieme verhouding met die Here 
beleef, aangesien hy jou leer om die pad in gehoorsaamheid met 
Hom te stap, terwyl jou lewe herskep word met die Groot Opdrag 
as oogmerk.

Dr. Charles Bishop 
Pastoor, Subligna Baptist Church Summerville, GA, VSA

Dit was vir my ’n voorreg om my geliefde broer, vriend en mentor, 
Francois Carr, 30 jaar gelede te ontmoet. Om saam oor herlewing 
op herlewingskonferensies in Suid-Afrika, Nederland en Pole te 
kon preek, is ’n eer. Die boodskap was van toe af  dieselfde: “Jesus; 
alles vir Jesus” – om in die voetspore van Jesus te volg. Om ’n 
vriend soos hy te hê, wat byna elke week tyd het om saam te praat 
en te bid, is uiters kosbaar. Leef  in kontak is ’n lewende getuienis van 
iemand wat nie net oor Jesus praat nie, maar ook met Jesus wandel. 
Dít kan ek sê, want ek ken hom goed. My gebed is dat hierdie boek 
mense sal lei om te doen wat Jesus vir sy eerste dissipels gesê het 
om te doen, naamlik om die wêreld te verander. Leef  in kontak het 
my lewe en dié van talle ander mense in ons gemeente verander, 
omdat ons dit vir ’n aantal weke saam bestudeer het. Hierdie boek 
is geskryf  vir ’n tyd soos hierdie.
 
Ds. Johan Botha
Evangelies-Gereformeerde Kerk, Pretoria-Oos, Suid-Afrika

Ten einde beduidende waarde vir ’n leser te hê, moet ’n boek 
akkuraat, duidelik en verstaanbaar wees. Dr. Carr het definitief  in 
sy nuutste boek, getiteld Leef  in kontak, al drie laat realiseer. Leef  
in kontak is op ’n eenvoudige manier geskryf  wat vir die leser 
groter duidelikheid bring – en is boonop deurlopend aangevul met 
ondersteunende skrifgedeeltes. Dit is vol sinvolle lewensillustrasies 
wat die basiese uitgangspunt van die boek versterk, en wat jou lewe 
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met God se doel verbind. Dr. Carr wil jou bewus maak daarvan 
om die vreugde van God se roeping in jou lewe te vind en om ’n 
volkome toegewyde volgeling van Jesus Christus te word.

Pastoor Gary Fleetwood
Chime Bell Baptist Church, Aiken, S.C., VSA
Visepresident: Academic Affairs, Covington Theological Seminary, 
Fort Oglethorpe, GA, VSA

Ek beveel die bediening van my geliefde vriend, dr. Carr, ten sterkste 
aan. Hy was ’n groot seën vir ons herlewingswerk in Pole en sy boek, 
Revival: The Glory of  God, het die beste en mees gelese publikasie oor 
die onderwerp van herlewing in Pole geword. Die boek wat jy in jou 
hand het, is nie anders nie. Dit het die diepte van groot Puritynse en 
herlewingskrywers van die vorige eeue, maar die salwende eietydse taal 
maak dit meer verstaanbaar en prakties. Dit word spesifiek aanbeveel 
vir pastore, leiers en leke wat gebruik wil word tot eer van God.

Pastoor Dr. Kamil M. Halambiec (veelvuldige Ph.D’s, STM, MTh, 
MAR, BTh)
Mededekaan: College of  Theology and Social Sciences in Warskou, 
Pole

Die krag agter Leef  in kontak, wat deur dr. Francois Carr geskryf  is, 
is dat dit in lyn is met die model en die boodskap van Jesus Christus, 
en dr. Carr se voorneme om as toonbeeld van Jesus in sy eie lewe en 
werk regoor die wêreld op te tree. Dr. Carr se eenvoudige instruksies 
weerspieël die model van die timmerman/klipmesselaar, Rabbi en 
Here, Jesus, wat self  vakleerling by sy vader was, wat dissipels gemaak 
het en gewone mans en vroue in sy koninkrykswerk regoor die 
planeet aangewend het, en sy opleidingsproses met ’n “oproep” aan 
sy volgelinge begin het. Dr. Carr het die betekenis van die spesifieke 
roeping om ’n volgeling van Jesus te word, vasgevang en daarna het 
hy begin met sy werk om “mense te vang” en “daagliks hul lewens 
binne te dring” net daar waar ons is. Ek loof  dr. Carr vir hierdie werk 
en ek is dankbaar vir sy lewe.

Dr. Carl F. Martin, Jr.
Uitvoerende direkteur: Real Champion Inc., Ridgeland, S.C., VSA
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Ek ken dr. Francois Carr al ongeveer 20 jaar en waardeer sy lesse uit 
die Skrif. In hierdie boek, Leef  in kontak, het hy die kern vasgevang 
van dít waarin soveel gelowiges tekort skiet. Daar is ’n groot 
behoefte by Christene om ’n diep intimiteit met die Here Jesus 
te ontwikkel en dr. Carr het instruksies juis daarvoor uiteengesit. 
Dit is die moeite werd om te lees en, belangriker, toe te pas in ons 
lewens.

Ds. John McGregor
Voormalige uitvoerende direkteur: Canadian Revival Fellowship
Huidige hoofpastoor: Heritage Alliance Church, Regina, Kanada

Ek ken dr. Francois Carr al vir meer as 20 jaar. Die boodskappe, 
“herlewing, intimiteit met God en dissipelskap”, waarmee hy 
destyds geworstel het, is dieselfde boodskappe waarmee hy vandag 
nog worstel. Hierdie nuutste boek, Leef  in kontak, weerspieël steeds 
hierdie boodskap van Jesus, naamlik “Kom, volg My” (herlewing), 
“Kom, wees by My” (intimiteit) en “Ek sal jou stuur” (dissipelskap). 
Jesus se laaste opdrag om dissipels te gaan maak (Matteus 28:19) 
moet ons eerste prioriteit wees as ons ’n impak wil maak op die 
beëindiging van Evangelie-armoede. Ek kan die lees van hierdie 
meesterstuk sterk aanbeveel. Die interpretasie van die tekste en 
sy persoonlike praktiese lewenservarings sal jou opgewonde maak 
om tot die einde toe te lees, net om spyt te wees wanneer jy die 
slotparagraaf  lees. Francois het ’n honger en dors na die woord van 
God en dit word weerspieël in sy persoonlike en gesinslewe. Hy 
is vir my persoonlik ’n geweldige seën en het die lewens van talle 
mense in Suid-Afrika en regoor die wêreld beïnvloed.

Ds. Kovilan Moodley
Moderator: Gereformeerde Kerk in Afrika, Suid-Afrika
Voormalige uitvoerende direkteur: Haggai International (Suid-
Afrika)
International Faculty: Haggai International

Ek het Francois Carr meer as 20 jaar gelede vir die eerste keer 
ontmoet toe ek met ’n sending in Suid-Afrika gewerk het. 
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Sedertdien het ek hom in my huis en kerk ontvang. Ek was in sy 
huis en ons het saam na talle plekke regoor die wêreld gereis en 
God se woord gedeel. Ek het hom nog altyd gesien as ’n man met 
’n passie vir Christus en met ’n onversadigbare begeerte om Jesus 
meer diepgaande te leer ken. Francois is ’n man met ’n ware honger 
na God. In sy jongste boek, Leef  in kontak, deel Francois praktiese 
insigte oor wat dit beteken om in Christus te bly en sodoende God 
se doel te bereik. Ek beveel hierdie boek van harte aan.

Dr. Mark D. Partin
Direkteur: Minister to Minister International
Senior pastoor: Grapevine Baptist Church, Madisonville, KY, VSA

Ek het nou die dag tyd gemaak om Leef  in kontak op een slag 
deur te lees. Ek moet sê hoe meer ek gelees het, hoe meer was 
ek geseënd en is ek, nodeloos om te sê, uitgedaag. Weereens het 
ek geleer dat ’n intieme lewe met Jesus nie opsioneel is nie, maar 
in der waarheid onlosmaaklik deel van die navolging van Jesus en 
dissipelskap. In ’n wêreld wat kitsoplossings, kortpaaie na sukses, 
’n vinnige lewe en sensasionalisme beklemtoon, delf  hierdie boek 
verby daardie kortstondige dinge in die innerlike siel, en eis dit 
gebrokenheid en volle oorgawe aan die Here Jesus en sy weg deur 
die werking van die Heilige Gees.
 Efesiërs 2:10 stel dit so mooi: “Ons is sy vakmanskap, geskape 
in Christus Jesus om goeie werke te doen ...” Wat ek, en ons almal 
moet doen, is om voortdurend opsy te staan en Hom sy werk in ons 
te laat doen! Dit sal egtheid, waarna die wêreld soek, bewerkstellig. 
Jesus het gesê: “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as 
julle mekaar liefhet”.
 Hier is ’n boek wat noukeurig bestudeer kan word en as 
studiehandleiding vir groepe gebruik kan word, ensovoorts. Ek 
beveel dit dus biddend, maar met selfvertroue aan vir almal wat 
“honger en dors na geregtigheid”. Dankie, broer Francois, vir 
hierdie tydige aanmanings en dit is my opregte gebed dat almal 
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wat dit lees “daders van die Woord” sal word en dat hulle nie net 
alleenlik “hoorders” sal wees nie (Jakobus 1:22).
 
Dr. Harold Peasley
Voormalige direkteur: Multi Ministries International, EE3, Suid-
Afrika 

Francois Carr se hooftema, naamlik herlewing, word op ’n 
uitsonderlike manier in sy nuwe boek, Leef  in kontak, uitgedra. 
Soos hy aandui, gaan herlewing daaroor dat God se kinders 
geestelik terugbeweeg na die normale Christendom, sodat die 
grootste redding van ongereddes deur die ontwaking van die bruid 
van Christus, kan plaasvind. Francois Carr vermaan dat dit tyd is 
vir Christus se volgelinge om te groei in gehoorsame dissipelskap 
te midde van ’n leë woesteny. Hy maak die waarneming dat die 
twaalf  dissipels vissers van mense geword het omdat hulle Jesus 
intiem leer ken het. Hierdie herlewingsbewustheid van God se 
teenwoordigheid is ’n vervulling van die Groot Opdrag. Dít is 
vandag Jesus se oproep: Uit daaglikse gehoorsaamheid word die 
verhouding met Jesus intiem, sy liefde vloei deur ons en in die werk 
van God, en lei tot die redding van ’n verlore wêreld. Geestelike 
krag vir hierdie taak kom van die Heilige Gees, alles tot eer van 
God. Leef  in kontak is ’n boek met dwingende spiritualiteit en 
gehoorsaamheid vir almal wat op hierdie sendingreis van God is. 

Dr. Tom Philips
Visepresident: Billy Graham Evangelistic Association, Charlotte, 
N.C., VSA 

Dr. Francois Carr het aan ons ’n wonderlike bron verskaf  met die 
skryf  van sy boek, Leef  in kontak. Sy woorde is gevul met wonderlike 
waarhede wat hierdie geslag so nodig het. Wat hierdie boek anders 
en so ryk maak, is die balans daarin. Hy wys op die belangrikheid 
daarvan om by Jesus te wees, deur Hom verander en deur Hom gestuur te 
word. Francois verweef  die groot waarhede van gebed, herlewing 
en dissipelskap in een grootse werk. Ek beveel hierdie boek opreg 
vir elke volgeling van Jesus aan. Terwyl jy dit lees, sal jy God se 
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oorspronklike bedoeling met jou lewe ontdek. Lees! Wees geseënd! 
Gehoorsaam! En sien die heerlikheid van God.

Sammy Tippit
Outeur en internasionale evangelis, San Antonio, Tx., VSA

Francois Carr het ’n uiters nodige en tydige boek, Leef  in kontak, 
geskryf, wat talle mense sal help om te leer hoe Christus mense aan 
sy doel en sy plan vir hul lewens koppel. Veels te veel volgelinge 
van Christus leer nooit hoe om hul lewens aan Christus se doel 
en plan te koppel nie, en as sodanig bly hulle onproduktief  in hul 
Christelike diens. Dr. Carr gebruik die teksuitleg van die Skrif, 
persoonlike getuienis en praktiese toepassing om die leser te 
ondersteun om te sien op watter manier hulle Christus se plan en 
doel vir hulle lewens kan eien en daarby betrokke kan wees. Dr. 
Carr toon duidelik, gebaseer op Markus 3:13 - 15:

• Die roeping tot intimiteit (gemeenskap met Christus)
• Die roeping tot gelykvormigheid (verandering deur Christus)
• Die roeping tot die opdrag (diens saam met Christus)

Ek beveel Leef  in kontak entoesiasties en sterk aan vir almal wat hul 
lewens en bediening aan God se planne en doel wil verbind. Ek 
doen ’n beroep op almal wat deur God gebruik wil word om die 
Bybelse waarhede van dr. Carr se teksverklaring in sy boek te lees 
en hulle daaraan te onderwerp.

Dr. Joe Youngblood
Direkteur: Revival and Missions International, Aiken, S.C., VSA
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Voorwoord

Ek het die wonderlike voorreg gehad om groot te word in die huis 
van ’n pa wat deur mense wêreldwyd as ’n groot man van God 
beskou is. Hy het daardie reputasie nie verwerf  omdat hy opsigself  
’n groot man was nie. Op talle maniere was hy buitengewoon 
gewoon. As sy oudste seun twyfel ek geensins daarin nie. Maar 
wat sy wandeling met God en sy lewe in die Gees betref, was hy 
buitengewoon. Wanneer hy gepreek het, sou die Gees van God so 
kragtig werk dat mense na die altaar toe sou stroom nog voordat hy 
by die seëngroet uitgekom het. Dit sou dikwels gebeur dat, nadat 
hy gevoel het dat God hom gelei het om ’n stap in geloof  te neem, 
hy ’n onverwagte tjek in die pos sou ontvang. Ander kere sou God 
met hom praat oor ’n nuwe bediening wat hy moes aanpak, dan 
sou iemand hom onverwags bel en uitnooi om presies dít te doen 
wat God in gebed aan hom geopenbaar het. Wanneer my pa vir 
mense gebid het, het God hulle kragtig vrygemaak.
 Maar nou moet ek erken dat ek, toe ek ’n jong kind was, nie bewus 
was van hoe ongewoon my pa was nie. Ek het in my kinderlike 
onskuld aangeneem dat alle Christene gereeld die bonatuurlike krag 
van God wat in hulle lewens werk, ervaar. Ek het gedink dat dit 
algemeen is dat God met mense praat en hulle lei om verrassende 
dinge te doen wat ongelooflike resultate oplewer. Die Bybel was 
immers gevul met voorbeelde van mense wat juis dít gedoen het.  
 God het Noag aangesê om ’n massiewe skip te bou, alhoewel 
dit te betwyfel is of  hy hom ooit so ’n vaartuig sou kon voorstel, of  
dat hy ooit ’n reënbui teëgekom het. Hy het ’n herder-tienerseun 
geïnspireer om ’n wrede slagveld te betree en ’n enorme monster in 
die gesig te staar. Hy het Elia aangestel om 850 profete van Baäl en 
Asjera op die top van die berg Karmel uit te daag, welwetende dat 
sou ’n skouspelagtige en ongehoorde wonderwerk nie onmiddellik 
plaasvind nie, Elia ’n grusame dood sou tegemoetgaan. Jesus het 
twaalf  werkende mans genooi om hul loopbane te verlaat en Hom 
te volg. Kort voor lank het hulle mense genees, duiwels uitgedryf  
en voor duisende gepreek. Dit is moeilik om ver in die Bybel te 
vorder sonder om te sien dat God God-grootte wonderwerke deur 
gewone mense doen. Ek kan byvoeg dat ’n oppervlakkige studie 
van die kerkgeskiedenis onthul dat daar talle mense was wat in God 
se magtige dade deur gewone mense geglo het, en dat hulle ook 
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xv

gesien het hoe God skouspelagtige dinge deur hul lewens bereik 
het.         
 Dit is dus menslik om aan te neem dat Christene tans ’n 
soortgelyke mate van hemelse krag behoort te ervaar. Maar 
ongelukkig ervaar hulle dit dikwels nie. Talle mense bely deesdae 
dat hulle Christene is en dat hulle lewenslank kerkdienste bygewoon 
het; tog het hulle God nog nooit hoor praat nie.  Hulle het nog 
nooit ervaar dat sy krag deur hulle werk nie. Hulle is nie in staat om 
na enige ervaring in hulle lewe te verwys en te sê: “Net God kon dit 
doen!” nie.      
 Ek het uiteindelik besef  dat my pa, Henry Blackaby, outeur van 
Experiencing God en vele ander boeke, ongewoon was. Aanvanklik 
het ek aangeneem dat mense soos my pa buitengewoon was, terwyl 
die meeste Christene gewoon was. Later het ek myself  begin afvra 
of  mense soos my pa normale Christene was, terwyl die res aan hul 
ondergeskik was. Kan dit wees dat God bedoel het dat elke Christen 
sy stem moet hoor, sy wil moet ken, sy krag moet ervaar en talle 
vrugte dra? Ek koester talle Skrifgedeeltes, maar my gunsteling is 
Efesiërs 3:20 - 21: 

Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above 
all that we ask or think, according to the power that works 
in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all 
generations, forever and ever. Amen. (New King James Version)

Ek hou daarvan dat die gedeelte begin met “nou”. Nie “in die 
Nuwe Testament” nie. Nie “in die tyd van Martin Luther” nie. Nie 
“tydens George Whitefield, Charles Wesley of  Charles Spurgeon 
se tyd” nie. Nie enige ander tyd nie. Maar nou! Aan Hom wat in 
staat is! Nie wat in staat was nie. Hy is in staat! Om wat te doen? Om 
“buitengewoon oorvloedig” te doen. Die Griekse woord beteken 
letterlik “oorvloedig”. “Bo alles wat ons vra of  dink”. Ek weet 
nie van jou nie, maar ek kan aan baie dink! En ek het vir baie 
gebid. Maar God kan veel meer doen. Waarom? Omdat sy werk nie 
gebaseer is op my pogings, krag, vaardigheid, hulpbronne, of  die 
grootte van my kerk nie. Dit is slegs gebaseer op sy krag. En Hy het 
baie! Waarom werk God kragtig in ons? Sodat Christus die eer wat 
Hom toekom in die kerk voor ’n wêreld wat toekyk, kan ontvang. 
God is op soek na mense wat Hom sal vertrou om te doen wat net 
Hy in hul lewens en kerke kan doen.      

Voorwoord
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 Ek het Efesiërs dikwels met my lewe en bediening vergelyk en 
gevra of  dié vers my lewe beskryf. As dit wat ek in die Bybel vind 
nie in my lewe gevind kan word nie, is daar iets verkeerd. Helaas, 
talle Christene getuig van hierdie teenstrydigheid en aanvaar dat 
God se krag nie vandag beskikbaar is nie. Ten minste nie vir gewone 
Christene nie. Kerke sukkel en gaan agteruit, maar hulle neem aan 
dat hul uitdagings normaal is vir meeste kerke in vandag se troebel 
tye. Maar wat kan vandag in die wêreld gebeur as gewone Christene 
en gemiddelde kerke voor die beloftes van die Skrif  staan en weier 
om te aanvaar dat dit nie vir hulle ook bedoel is nie? Ons wêreld 
het ontmoetings met Christene wat soos eerste-eeuse Christene 
leef  en dien broodnodig.
 Ek is verheug oor Francois Carr se nuutste boek, Leef  in kontak 
– Wees en word die volgeling wat jy bedoel is om te wees. Ek geniet dit 
heelhartig om Francois te ken en saam met hom te werk. Ons het 
talle ure saam spandeer om te bespreek wat God ons geleer het toe 
ons saam deur Suid-Afrika gereis en tydens konferensies gepraat 
het. Ons het ook saam in die Verenigde State, Nederland, Ierland  
en Israel bedien. Ek geniet altyd my tyd saam met Francois, want 
ek is geïnspireer deur sy honger om God dieper te leer ken en sy 
krag meer dinamies te ervaar. Francois is ’n ywerige student van 
God se woord. Hy verslind alle geestelike lektuur en het by talle 
van die vername Christen-onderwysers van ons tyd geleer.  
 In hierdie boek voeg Francois ’n groot deel van die ryk geestelike 
voedsel wat hy met die verloop van tyd ontdek het, saam en bied 
hy dit in ’n reguit, innemende en inspirerende formaat aan. Hy het 
hierdie materiaal oor die hele wêreld heen onderrig; dit het altyd ’n 
diepgaande invloed op die gehoor. Francois het andere nie net oor 
“’n lewe in kontak” onderrig nie, hy lééf  dit self. As gevolg daarvan 
gebruik God hom kragtig. Soos Francois in sy boek beklemtoon, is 
die sleutel tot ’n kragtige, oorwinnende Christelike lewe ’n intieme, 
groeiende, lewendige verhouding met God. So ’n pad met God is 
nie beperk tot beroemde heiliges en megakerkpastore nie. Christus 
nooi almal uit om Hom te volg. En as jy dit wel doen, belowe die 
Skrif  dat God in en deur jou lewe buitengewoon en oorvloedig 
meer sal doen as wat jy moontlik sou kon dink. 

Dr. Richard Blackaby
President: Blackaby Ministries International, Jonersboro, GA, VSA
Mede-outeur: Experiencing God; Spiritual Leadership; Fresh Encounter
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Nota van die Outeur
Welkom by Leef  in kontak.

Dankie dat jy tyd gemaak het om hierdie boek op te tel. Ek vertrou 
dat jy dit sal geniet om dit te lees. Die boek wat jy in jou hande hou, 
is deel van my reis, lesse geleer en insigte wat ek op my pad met die 
Here tot dusver toe opgedoen het. En die reis gaan voort soos die 
Here my steeds meer oor Homself  leer. Ek glo ons is almal “werke 
in proses” en op ’n tog om die persone of  volgelinge van Jesus 
Christus wat ons bedoel is om te wees, te word.
 Hierdie boek het ’n paar jaar terug begin as ’n reeks gesprekke 
tydens die Reconnect Retreat vir geestelike leiers en pastore in Suid-
Carolina. Ek is gevra om ’n paar gedagtes uit my boek oor stiltetyd 
en hoe om ’n betekenisvolle stiltetyd te hê en te geniet, te deel. 
Ek het aanvanklik gedink om ’n paar preke uit my preekarsenaal 
te gebruik. Maar op daardie spesifieke tydstip kon ek nie die 
gedagte afskud dat ek iets nuuts moes doen nie. Gedagtig aan die 
uitnodiging, het ek begin bid en ’n paar dae gevas terwyl ek op die 
Here gewag het. Ek wou hê dat God op ’n nuwe en vars manier 
met my en die pastore moes praat. In daardie tyd het God my na 
Markus 3:13 - 15 gelei:

En Hy het op die berg geklim en na Hom geroep die wat 
Hy wou hê, en hulle het na Hom gekom. En Hy het twaalf  
aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle 
kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees 
en die duiwels uit te dryf.

Ek het daarom besin oor die redes waarom Jesus daardie twaalf  
tot die bediening geroep het. Hy wou hê hulle moes preek, 
barmhartigheidswerk doen en demone uitdryf. Aanvanklik het Hy 
hulle nie geroep om predikers te wees nie; Hy het hulle geroep om 
“by Hom” te wees. Hul lewens en bediening moes vloei uit hul 
gemeenskap met Hom. Gedurende die eerste drie jaar van Jesus se 
bediening het die dissipels eenvoudig net saam met Hom gereis. Hy 
het hulle wel gestuur om evangelisasiewerk te doen, maar dit was 
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nie die hoofdoel van hul tyd saam met Jesus nie. Die hoofdoel was 
om Hom intiemer te leer ken en by Hom te leer. Dit is interessant 
dat, hoe meer hulle Jesus leer ken het, hoe meer het hulle hulself  
leer ken en wie hulle in Christus was. Dit het daartoe gelei dat hulle 
verander en getransformeer is. 
 Dieselfde is waar en geld ook vir ons vandag. Terwyl ek die 
gedeelte bestudeer het, was dit asof  God my toegelaat het om die 
proses van transformasie en die siklus van dissipelskap te sien wat 
Jesus met sy dissipels gevolg het. Die transformasieproses bestaan 
uit drie dele:

• Deel een – die oproep om by Jesus te wees.
• Deel twee – die oproep om deur Hom verander en   
 getransformeer te word.
• Deel drie – die opdrag om namens Hom uit te gaan.

In die siklus van dissipelskap het die dissipels geleer hoe belangrik 
dit is om by Jesus te wees, om Hom te hoor praat, sy intensies te 
verstaan, sy bemagtiging te ontvang, sy besorgdheid te begryp, sy 
doelwitte te bereik en God se gawe van rus te ontvang. Gedurende 
hierdie proses is hulle ook verander van blote bekeerlinge van Jesus 
na volgelinge, werkers en leiers. Ek het ’n paar van die gedagtes 
wat God by die Connecting with God-reeks in my hart geplaas het, by 
die wegbreke voorgestel. Sedertdien het dit ontwikkel na Connected  
– The Jesus Way,¹ “’n dissipelgebaseerde proses” wat bedoel is om 
gelowiges en kerke toe te rus en te bemagtig om soos Jesus te leef  
en op te tree, werkers en leiers met invloed te word wat weer hul 
onmiddellike omgewing verander. 
 In hierdie boek, Leef  in kontak, bespreek ons ’n paar van daardie 
“transformasie-oomblikke” met Jesus, en bestudeer ons hoe die 
gebeure die dissipels beïnvloed het en watter invloed dit op ons 
lewens vandag het. Saam sal ons ontdek hoe God ontmoetings met 
ou waarhede gebruik om ’n verandering in mense se perspektief  
van wie Hy is, te genereer en ’n verandering in hul perspektief  van 
wie hulle is en wat hulle kan word met Jesus midde-in hul lewens, 
te bewerkstellig. Christenskap gaan nie oor wat ons van God weet nie, maar 
hoe dit wat ons van God weet, ons in sy ewebeeld verander.

LEEF IN KONTAK
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God het ’n doel en ’n plan met jou lewe.
Dit is reg.

Hy wil hê dat jy die potensiaal sien van “wat jy kan wees of  word”. 
Maar ons moet verbind wees aan sy doel en plan. God roep steeds. 
Hy wil hê dat ons vandag by Hom moet aansluit en Hom ervaar 
soos nog nooit vantevore nie.
 Hier moet ek jou egter waarsku. As jy reageer op God se roeping en 
aansluit by sy plan en doel met jou lewe, sal jou lewe ’n transformasie 
ondergaan, net soos my lewe verander het en dié van talle ander 
wat gekies het om op God se roeping te reageer.
 God het deur die jare talle mense gebruik om my lewe aan te 
raak en te vorm. Sommige van hulle het al gesterf  en is by die Here, 
terwyl ander nog leef  en ’n voortdurende impak op my lewe het. 
Ek is oneindig dank aan hulle almal verskuldig vir die voorbeeld 
wat hulle aan my gestel het en vir elke gesprek en ontmoeting 
wat my gehelp het om die persoon te word wat ek vandag is. Ek 
is ook dankbaar vir al die goeie bronne2, boeke, kommentare en 
uitstekende onderrig wat my lewe gevorm het en my gedagtes gelei 
het terwyl ek oor hierdie reis geskryf  het. Dwarsdeur Leef  in kontak 
sal ek verwys na sommige van hierdie bydraes wat deel geword 
het van my alledaagse lewe, boodskap en bediening. Ek is veral 
dankbaar oor al die mense wat God op ’n unieke wyse in my lewe 
geplaas het om my te help om God se wil en agenda vir my lewe te 
volg. Jesus het per geleentheid gesê:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat 
Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom 
wat my gestuur het. – JOHANNES 13:20

Dit was nie my begeerte om net nog ’n boek te skryf  om die miljoene 
boeke vol wonderlike gedagtes en idees wat reeds die rakke van 
boekwinkels vul, aan te vul nie. Alhoewel Leef  in kontak geensins 
’n volledige en gedetailleerde bespreking oor die onderwerp is nie, 
was my begeerte om met die skryf  van hierdie boek ’n paar van my 
gedagtes en ’n paar waarhede en beginsels oor die godsvrug wat 
my lewe en bediening gevorm het, te deel. As ek terugkyk op my 
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lewe, vier ek die waarhede en ontmoetings wat my in staat gestel 
het om ’n nuwe perspektief  van God te kry en ’n nuwe perspektief  
van myself  te ontwikkel, wat my gehelp het om die vreugde van 
gemeenskap met God te herontdek.
 Leef  in kontak bestaan uit ’n inleiding en agt hoofstukke wat jou 
op reis neem om bewus te word van ’n behoefte om jou lewe met 
God se roeping en saak te verbind. Hoe sal dit wees om by Jesus 
se voete te sit, te luister, te kyk en meer oor sy lewe, verhoudings, 
bediening en koninkryk te leer? Wat sou gebeur as ons Hom sou 
volg waarheen Hy ons ook al lei en ons opdrag gee om te gaan? In 
Leef  in kontak bestudeer ons Jesus, die twaalf  dissipels en hoe dit 
met ons lewens verband hou, indringend. Hier is ’n “padkaart” vir 
Leef  in kontak:
 Roeping: Inleiding. Ek deel met jou hoe die Here ons vir die 
bediening geroep het en hoe twee spesifieke ontmoetings met God, 
om Jesus te ken en deur Hom geken te word, en om sy metode, 
strategie en voorbeeld te volg, vir my die grondslag gelê het om 
hierdie boek te skryf.
 Hoofstuk 1: Opdrag: Om voort te gaan met dít wat Jesus begin het. 
Ons ondersoek Jesus se gunstelingberg, die Groot Opdrag en dink 
saam met die dissipels na oor waar alles begin het voordat dit oor 
die hele wêreld heen versprei het.
 Hoofstuk 2: Kom: Om by Hom te wees voordat ons vir Hom werk. 
Ons bepaal lewensprioriteite, ondersoek hoe Jesus te midde van 
’n besige program met sy Vader in verbinding was, en ons roeping 
om by Hom te wees. Ons bespreek ook vier vyande van intimiteit 
waarvan jy bewus moet wees.
 Hoofstuk 3: Luister: Om Hom te hoor praat. Ons stel vas dat dit 
belangriker is om na God te luister as om met God te praat. Ons 
brei uit oor waarom God praat. Wanneer praat Hy? Waarom sukkel 
soveel mense om Hom te hóór praat? Hóé praat Hy met ons? En 
hoe kan ek sy stem hoor?
 Hoofstuk 4: Verander: Om sy voornemens te verstaan en te besef. God 
se doel is om ons te verander en te transformeer en ons te gebruik 
ten einde sy doel te bereik. Ons ontleed waarom, hoe en wat God 
doen in ons navolging van Jesus en die proses waarin ons vissers 
van mense word. 

LEEF IN KONTAK
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 Hoofstuk 5: Toerus: Om sy bevoegdheid en bemagtiging te ontvang. 
Ons word geroep om te “gaan” en in hierdie hoofstuk ondersoek 
ons waarom ons gestuur word, wat ons moet doen, waarheen ons 
moet gaan, wanneer en hoe ons dit moet doen. Ons deel ’n paar 
kragtige beginsels wat jou sal ondersteun en bemagtig om ’n verskil 
in jou omgewing te maak.
 Hoofstuk 6: Gaan: Sy bemoeienis, ons reaksie en gehoorsaamheid. 
Teen die tyd wat jy by hierdie hoofstuk kom, sal jy die toerusting 
hê vir ’n lewe in kontak met God se roeping en saak. As jy egter ’n 
geloofskrisis ervaar, sal jy die besluit moet neem om gehoorsaam te 
wees. Ons bespreek ook ’n paar vyande wat jy kan teëkom en wat 
kan verhoed dat jy jou volle potensiaal bereik.
 Hoofstuk 7: Klaarmaak: Om sy doelwitte te bereik. Ons moedig 
jou in hierdie hoofstuk aan om tyd te maak om dit te oorweeg en 
oordink om ’n bedieningseisoen te voltooi en om ’n waarheid in 
God se woord te ontdek. Ons deel ’n paar praktiese gedagtes oor 
wanneer om dit te doen, waarom dit gedoen moet word en hoe om 
dit te doen.
 Hoofstuk 8: Rus: Om te rus en verfris te word. Ons leer hoe belangrik 
dit is om ’n blaaskans te neem en om lewensritme ’n gewoonte te 
maak.
 Die slotsom: ’n Uitnodiging: Jesus het die dissipels geroep om 
by Hom te wees, Hy het hulle toegerus en verander en hulle alles 
gegee wat hulle nodig gehad het om hul opdrag te voltooi. Toe het 
Hy hulle genooi en beveel om te gaan, dissipels te maak, hulle te 
doop en te onderrig. Ons verduidelik wat dit beteken om ’n man 
of  ’n vrou onderweg te wees.

Die reis begin

Ek is geëerd dat die Here my aangespoor het om my hart, gedagtes 
en gebede met jou te deel, aangesien jy hierdie boek waardevol mag 
vind op jou eie pad met Hom. Ek aanvaar volle verantwoordelikheid 
vir enige tekortkominge of  swakhede in hierdie gewyde boek, maar 
ek bid dat in alles wat ons in alle opregtheid aan God gee, Hy iets 
aanvaarbaar sal vind om tot sy eer te gebruik. 
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Ek is dankbaar dat jy gekies het om hierdie boek te lees en ek is vol 
vertroue dat jy God op ’n nuwe en vars manier sal ervaar terwyl jy 
lees en Hom toelaat om met jou te praat, en dat jou wandel met 
Hom vernuwe sal word as jy weer die vreugde van gemeenskap 
ontdek met dít wat jy reeds ken en so dikwels as vanselfsprekend 
aanvaar. Hierdie kan meer wees as die eerste hoofstuk van ’n boek. 
Dit kan die begin wees van ’n veranderde en getransformeerde 
lewe – ’n lewe verbind aan God se roeping en doel. Mag God dit 
gebruik om jou te help om die wêreld rondom jou te verander . . . 
om Hom te loof  en prys. 

Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word en die volk 
wat geskape gaan word, sal die HERE loof. – PSALM 102:19

Dít is my gebed en hartsbegeerte.   
Mag dit so wees!
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ROEPING
Inleiding

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en 
julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, 
sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit 
kan gee. – JOHANNES 15:16

“Volg my” is die essensie van die oproep in die krag waarmee 
Jesus mense sy heiliges maak . . . Ons kan dus sê dat die 
opdrag om Jesus te volg in praktyk presies dieselfde is as die 
opdrag om in Hom te glo. – KARL BARTH.1

Ons lewens het in 1999 vir altyd verander toe ek op 30 Junie uit 
my pos as personeelbeampte in die Suid-Afrikaanse Weermag in 
Pretoria bedank het. My werk, gekoppel aan die rang van luitenant-
kolonel, het ’n goeie inkomste en ’n veilige toekoms vir ons gesin 
gebied, maar ons was seker dat God ons geroep het om ons sekulêre 
werk te los. Ek en my vrou, Dorothea, het die groot geloofstap 
geneem om ’n lewe van sekerheid en bekendheid agter te laat, in 
God te glo en die oproep om Hom te volg, te aanvaar.
 Voor my bedanking het ek my aande en naweke gebruik om 
herlewingsbyeenkomste en evangelisasie-uitreike te beplan en te 
reël, en my teologiese studies te voltooi. Die Here het ons gedurende 
daardie besige dae en tye van voltydse werk, studies en deeltydse 
betrokkenheid by die bediening, ondersteun. Ons het egter geweet 
dat God ons voorberei het vir ’n nuwe seisoen in ons lewens. Ons 
het verstaan dat God ons in voltydse bediening wou hê. Ons het 
die oproep aanvaar en geantwoord deur ja te sê op sy uitnodiging 
om by Hom aan te sluit en sy doelwitte te verwesenlik.   
 Een aand, kort nadat ek uit my posisie bedank het, het die Here 
my gelei om uit die boek Jesaja te lees. Die woorde van die profeet 
het tot my hart gespreek:
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Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou 
tentwonings oopspan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank 
en slaan jou penne styf  in. Want jy sal regs en links uitbreek 
en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede 
bevolk. – JESAJA 54:2 - 3

God was op die punt om ons grense te vergroot. Hy was op die 
punt om ons lewens, roetines, gewoontes, denke en selfs ons 
siening van Hom te verander. Hy was op die punt om mense en 
geleenthede in te bring en nuwe deure in ons lewens oop te maak. 
Hy was op die punt om ons te v-e-r-r-u-i-m. Wanneer God vir jou 
sê om die plek van jou tent te vergroot . . . die doeke van jou woning oop te 
span en jou tenttoue te verleng, beteken dit om jou reikafstand langer te 
maak. ’n Wyer tent benodig langer toue om dit veilig vas te hou. 
Sodra ons ons toue verleng, moet ons ook ons penne versterk en dit 
dieper in die grondslag van God se Woord en waarheid indryf.                               
 As ons in Hom gewortel is, sal ons “wees soos ’n boom wat 
geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan 
die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig 
uit” (Psalm 1:3). Ons sal soos ’n boom wees – nie ’n blote eenjarige 
plant nie – met bestendige, progressiewe groei en toenemende 
vrugbaarheid. Geplant by waterstrome, sal ons drink van sy diep 
en verborge bronne en vrugte dra. Hoe wyer die takke versprei en 
hoe hoër die boom groei, hoe dieper moet die wortels groei.
 Maar neem kennis, daar is ’n verskil tussen werk en vrugte dra. 
Werk is die resultaat van moeite en vrugte is die resultaat van die manier 
waarop jy leef. ’n Slegte persoon kan goeie werk doen, maar ’n slegte 
boom kan nie goeie vrugte dra nie. Ons glo dat God ons gekies 
en aangestel het om vrugte te dra (Johannes 15:16). Hy sal ons 
verruim namate ons groei en word wat Hy vir ons in gedagte gehad 
het; en om nuttig en vrugbaar te wees in die bediening wat deur 
Hom begin is. Destyds was my hart gevul met opgewondenheid, 
wetende dat God ons lewens nuwe rigting gegee het.

Om net soos Jesus te reis 
Die Here het dit sterk op my hart gedruk om die lewe en bediening 
van Jesus te bestudeer, en besef  dat Jesus tydens sy bedieningstyd 
deur al die stede en dorpe gegaan het, en van plek tot plek gereis 

LEEF IN KONTAK
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