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Teologiese Raamwerk

Vals beeld van God: God se guns word verdien deur ’n goeie lewe.

Van kleins af leer ons om guns te verdien deur goeie gedrag – by ons 
ouers, in die skool, in die arbeidswêreld. Dit is hoe die samelewing 
werk. Goeie werke word beloon en slegte werke word gestraf. 
Gevolglik, maak dit heeltemal sin dat mense dink dat God ook so werk; 
Ons wen God se guns, liefde en genade deur goeie werke.
 
Die God van die Bybel, die God wat geopenbaar word in Jesus, lyk 
egter heeltemal anders. Hy is ’n vrygewige God wat nie met mense 
handel volgens verdienste nie en ons, sowel as verskeie karakters in die 
Bybel, sukkel dikwels om dit te glo en te verstaan. 

In Hebreërs 6:4-6 lees ons van die Joodse Christene wat vermaan word, 
nie omdat hulle teruggeval het in sonde en deur God gestraf gaan word 
vir hulle sonde nie, maar omdat hulle nie kon glo dat God se genade 
genoeg is vir hulle sonde en steeds aangehou het om offers te bring vir 
hulle sondes by die tempel.

Klink kerke se boodskap dalk soms ook so: “God is goed. Jy is sleg. Jy 
moet harder probeer om goed te wees”?

Met hierdie manier van dink is ons nie besig om die goeie nuus dat 
God ’n vrygewige God is te verkondig nie. God se andersheid, Sy 
vrygewigheid, spruit vanuit ’n oorvloed wat ons sukkel om te begryp: 
dit. As ons na die wêreld kyk, kyk ons dikwels deur ’n bril van “skaarste” 
bedoellende: meer vir jou beteken minder vir my. God se wese, God 
se liefde, genade en goedgunstigheid is egter so oorvloedig, dat God 
heeltemal anders na die wêreld en na mense kyk as wat ons daarna kyk. 

Kleingroep

Rus
Gesels met mekaar oor watter rol die valse beeld van “God se guns 
word verdien deur ’n goeie lewe” in jou verhouding met God speel of 
al gespeel het.

Hoor
Open deur laas week se geloofsgewoonte: stilte. Begin deur as groep 
vir 5 minute in stilte in God se teenwoordigheid deur te bring.

Lees Matteus 20:1-16 en die Teologiese Raamwerk
• Deel met mekaar: wat het jou opgeval, geraak of watter vrae het jy 

n.a.v. die Skriflesing en die teologiese raamwerk?
• As mens wil ons graag die vrugte van ons arbeid sien: As ons iets 

insit wil ons iets uitkry. Hierdie behoefte word in baie maniere 
uitgebeeld, maar een algemene uitlewing daarvan is dat ons 
dikwels dinge selfsugtig najaag (selfs ten koste van ander) wat ons 
glo aan ons verskuldig is. N.a.v. die teks gedeelte, hoekom is so 
’n algemene manier hoe ons dan nou ook ons verhouding met die 
Here nader?

Leef
• Kon jy al hierdie week se geloofsgewoonte beoefen? Vertel vir 

mekaar wat jy gedoen het en hoe jy dit beleef het.
• Wat, indien enige iets, het jy oor jouself en oor ons God wat 

vrygewig is geleer toe jy dit gedoen het?



Geloofsgewoonte vir die week

Opoffering
Die woord opoffering het dikwels ’n negatiewe konnotasie aan 
verbonde, want dit skep die gevoel dat iets van jou (en slegs van jou 
kant af) weggeneem of selfs ontneem word.

Tog om iets op te offer is ’n geloofsgewoonte wat ons juis help om uit 
te breek uit ons “denke van skaarste” na “denke van oorvloed”: om 
weg te beweeg van die gevoel dat iets van jou ontneem word eerder na 
die gevoel van jy kan vanuit ’n oorvloed uitdeel. Deur van jou tyd op te 
offer, iets waardevols met iemand te deel of iets kosbaars weg te gee, 
leer ons om anders te dink oor God en anders te kyk na die wêreld en 
na mense.

Oefen:
• Die uitdaging met hierdie geloofsgewoonte van opoffering is nie 

om die fisiese opofferings te maak nie, maar eerder om dit met die 
regte gesindheid te doen. 

• Die gedagte is nie om ander te wys hoe groot en swaar jou opoffering 
vir jou is, in die hoop dat hulle baie dankbaar, simpatiek of beïndruk sal 
wees met jou opoffering nie. Dan is jy steeds vasgevang in “denke van 
skaarste”.

• Die doel is eintlik om te ontdek dat die opoffering hoegenaamd 
nie so ’n groot opoffering was as wat jy aanvanklikgedink het nie. 
Opoffering wil ons help om “denke van oorvloed” in te oefen.

Kreatiewe voorstelle:
• Gee ’n uur van jou week vir vrywillige of pro-bono werk.
• Gee ’n besitting weg vir iemand wat dit nuttig kan gebruik.
• Waar in jou lewe is ruimtes wat jy steeds selfsugtig inrig? Watter rol 

kan opoffering vanuit denke van oorvloed in daardie ruimtes speel?

Geseën om te seën
• Hoe gaan julle gesien hierdie week ’n verskil maak aan iemand anders 

se lewe?

Huisgeloof

Omgee-gesprekke
Gesels met mekaar oor ’n gebeurtenis waar iets positiefs met jou 
gebeur het en jy gedink het dat jy dit glad nie verdien nie en/of toe jy 
gedink het jy verdien iets positiefs, maar dit nooit gekry het nie.

Bybellees
Lees Matteus 20:1-16 saam.
• Gesels oor al die verskillende dinge wat in die teks gebeur en hoe 

dit julle laat voel.
Gesels saam oor hoe ons nooit hard genoeg kan werk om God se liefde 
te verdien nie, want dit is nie hoe Hy werk nie. Hy het ons almal reeds 
ewe veel lief en niks wat ons doen gaan dit verander nie. Hy sal nooit 
minder lief vir ons wees nie. Sy liefde sal ook nooit opraak nie; daar sal 
altyd genoeg vir almal wees.

Gewoontes en Gebruike
Die geloofsgewoonte vir hierdie week is opoffering. Lees asb. die riglyne 
daarvan deur voor die huisgeloof tyd.

• Hoe kan julle as gesin daaglikse ruimtes in julle lewe bou om vir 
ander opofferings vanuit denke van oorvloed te wys?

• Skryf dit op ’n plakkaat en plak dit op die yskas sodat julle daaraan 
herinner kan word.

Geseën om te seën
Die gedagte is nie om ander te wys hoe groot en swaar jou opoffering vir 
jou is, in die hoop dat hulle baie dankbaar, simpatiek of beïndruk sal wees 
met jou opoffering nie. Dan is jy steeds vasgevang in “denke van skaarste”. 
Maak dit hierdie week ’n prioriteit om die opofferings wat jul as gesin by 
“Gewoontes en Gebruike” bespreek het deur te voer. 


