Woord vir die Week

14 September 2020

Kom saam as huis, skakel alle elektronika af, sit om 'n tafel en
gesels saam oor God se Woord vir die week:

Openbaring 21: 5 – “Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak
alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is
betroubaar en waar.””
• Gesels saam oor die hemel - hoe dink jy gaan die hemel anders wees as
die aarde waar jy jouself nou bevind?
• Deel met mekaar: Waar in jou lewe dink jy is God besig om alles nuut te
maak?
• Deel met mekaar: Wat voel jy moet God kom doen om jou lewe nuut te
maak? (Dink oor die volgende uit die teks: Nuwe hemel, nuwe aarde;
nuwe stad; Droog trane af; Vat pyn en leed weg; Oorwin die dood;
God kom woon by sy mense)
• Vertel vir mekaar van 'n droom wat jy al gedroom het oor die hemel of
iets Goddelik. Wat dink jy is die betekenis van daardie droom?
• Lees ook: Psalm 139: 23, 24; Openb. 1: 5b, 6; 2 Tess 3: 5

Nederige mense kan bid
Nederige mense is mense wat by Jesus geleer het.
Hy het immers gesê: “Kom na My toe en leer van My, want Ek is nederig
en sagmoedig van hart” (Matt. 11:28-30).
John Newton was die beroemde prediker wat “Amazing grace” geskryf
het. Hy was egter ook die berugte bakleier en slawehandelaar. Na sy
bekering was hy ’n nuwe mens, in alle opsigte.
Op sy sterfbed het hy aan ’n jong leraar gesê: “Ek gaan jou vooruit, maar
jy sal my ook binnekort volg. As jy daar aankom, sal jy my seker kom
opsoek omdat ons vriende was. Ek kan jou nou al sê waar jy my sal kry:
aan die voete van die dief wat in sy laaste oomblikke by Jesus was, langs
hom aan die kruis, en by Hom genade en lewe gevind het”.
Dit is egte nederigheid.
As ons besef dat ons uit genade gered is, kan ons vir die aller ellendigste
mens bid, want genade is sterker as enige sonde.
Vrede vir julle.
Danie Malan
082 784 9338

Volg Jesus – Lewe Beter
Netflix het tans 'n dokumentêr oor Pous Francis. (sien foto) Dit is bietjie swaar
kykstof, veral omdat dit ook onderskrifte het (ek kyk nooit lekker aan goed met
onderskrifte nie), maar dit is tog insiggewend.
Ek weet daar is baie van ons mense wat glad nie daarvan hou dat ek enigsins na
'n pous verwys nie, want daar is net te diepgaande verskille tussen ons
gereformeerde geloof en dié van die Katolieke. Tog is ek geïnspireerd deur hierdie
pous, want hy huiwer nie om sy kerk se denke uit te daag nie. Gaan kyk gerus
die dokumentêr.
Daar was egter 'n storie uit die dokumentêr wat my baie opgeval het. Die pous
het vertel hoedat hy in sy lewe as priester derduisende “confessions”
(sakrament van die boetedoening in die Katolieke kerk) aangehoor het. 'n Groot
deel daarvan van jong getroudes met kinders wat telkens kla hoedat hulle sukkel
om hulle kinders te leer en om 'n huis bymekaar te hou. Die pous sê hy het telkens
vir sulke ma’s en pa’s twee vrae gevra wat hulle heeltemal onkant betrap het deels omdat 'n priester nie veronderstel is om vrae met “confession” te vra nie,
maar ook omdat dit hulle diep geraak het. Die twee vrae wat hy gevra het, is dit:
“Wanneer laas het jy saam met jou kind op die mat gespeel?” en “Wanneer laas
het jy tyd gemors deur saam met jou kind te wees?”
Sjoe, twee vrae wat my nogal stilstaan het...
Vrede
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