10 Oktober

Skrifgedeelte: Romeine 15:1-13
Fokusgedeelte: Romeine 15:1,7

God se goeie nuus leer jou om sensitief te wees
Dit is sonder twyfel ‘n voorreg om vrygespreek te mag wees en te mag lewe.
Omdat jy seker van jou vryspraak is en opgewonde is oor elke Godsbelofte
waaruit jy mag lewe, kan jy inderdaad sterk wees in die geloof.
Daarom dat Paulus, voor hy die laaste hoofstuk van die Romeinebrief skryf,
vir jou wil sê: om sterk te wees in die geloof bied aan jou geen regte nie, maar
beslis verantwoordelikhede. Bo alles kry jy die verantwoordelikheid om die
swakhede te verdra van dié wat nie sterk in die geloof is nie. Aanvaar hulle
dus wat swak is en staan hulle by. Om mekaar te aanvaar, beteken dat ons
nie net bloot die swakkes se tekortkominge geduldig verdra nie, maar dat ons
die las van die swakkes vir hulle help dra. Wat Paulus wil hê dat jy
(vrygespreekte) moet onthou, is hoe meer bevoorreg jy is, hoe groter word jou
skuld teenoor diegene wat nie dieselfde voorregte en insig as jy het nie.
Jy moenie net aan jouself dink nie – ook nie geestelik ‘n eiebelangsoeker
wees nie. ‘n Vrygekoopte mens is juis die een wat nie sy eie geluk en belang
voorop stel nie, maar altyd onthou wat Jesus gedoen het. Hy het nooit net aan
Homself gedink nie. As Seun van God kon die hemel sy ewige woonplek
gewees het, maar tog het Hy aarde toe gekom, juis omdat Hy nie aan
Homself gedink het nie maar aan jou. Sal jy dan nie opoffer ter wille van ‘n
ander mens wat nog nie so sterk in die geloof is as jy nie? Sal jy kibbel oor
kleinighede wat nie werklik geestelik van waarde is nie? Waarom nie eerder
uit een mond lof toebring aan God nie? Om God te loof, is immers jou
hoogste lewensdoel – saam met jou broeder en suster wat dalk swakker is in
die geloof. Verskille wat wel bestaan, verdwyn nie in ons lofbetuiging nie,
maar jy verkry perspektief en besef: dit is onbenullig in vergelyking met jou
roeping om as Christen God te loof.
Mag die almagtige God aan jou die sensitiwiteit gee om as begenadigde én
vrygekoopte nie oor hulle wat swak in die geloof is, te loop nie, maar om hom
of haar te verdra en te aanvaar. So het jou Vader in die hemel mos met jou
gedoen!
Sing: Psalm 138:3
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