
20 Februarie Kolossense 1:21-29 
 (Teks: 1:27) 

Lewensvervulling met Jesus Christus in die sentrum van 
jou lewe 
Menselewens draai vas in 'n sinlose, vreugdelose geploeter van 
dag tot dag met eentonige ritme. Lewensvervulling bly eenvoudig 
uit. Dis slaap en eet en werk en weer slaap... 

Jy hoor nie die boodskap wat die een dag aan die ander deurgee 
nie (Ps. 19), jy hoor nie die skeppingslied nie. Jou oë verdof en 
lewe versuur... 

Jy het te veel sorge, so glo jy - te veel probleme, bekommernis... 
leed... 

En voor jy jou kom kry, is 70 of 80 jaar verby - en jy wou nog so 
graag lewe! Nou het net moeite oorgebly. Nou gee jy jouself maar 
oor aan klaagliedere en selfverwyt. 

Jy bewonder gelukkige mense, droom oor wat kon gewees het en 
kla hoe onregverdig die lewe jou behandel het... 

Mense soek uitkoms - drank... groot projekte... studie... werk... 
vertrou selfs op prinse, jou voorkoms, talente... en tog bly 
lewensvreugde uit. 

Saans wonder jy: Is dit DIT wat God vir jou beplan het - so 'n lewe 
sonder vreugde - 'n fossiellewe? 

ALLERMINS!!! 

Wie deur die Bybel blaai, word vanaf bladsy 1 bewus van die ware 
bedoeling van God met jou, 'n bedoeling wat deur die sonde 
verongeluk is. Toe kom die Nuwe Testament met die antwoord 
waaroor engele juig: " 'n Seun is gebore!" 

In en deur Jesus Christus herstel God sy bedoeling weer met die 
mens. In wie se lewe Jesus Christus in die sentrum staan, is daar 
volwaardige lewensvervulling - roetine is nie dodelik nie; klein 
dingetjies maak die lewe die moeite werd, want Christus woon deur 
sy Gees in my. En daar is 'n verwagting van iets nog beter! 

Wat is die rede dat jy soms misrabel voel? 

Sing Psalm 19:1 en 2 Ds. P.K. Lourens (Bloemfontein-Oos) 


