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Jesus het ons reg ingeëent…
Onreinheid het reinheid elke keer uitgestof in die wêreld waarbinne
Jesus opgetree het. Onreinheid was uiterlik. Liggaamlike siektes soos
melaatsheid, menstruele siektes en ander infeksies het mense
outomaties gediskwalifiseer vir deelname aan formele godsdiens. Al
was hulle harte so rein soos sneeu, het dit net mooi niks gehelp nie.
Enige kontak met heidene en sondaars en enige eet van kos, wat nie
aan godsdienstige standaarde voldoen het nie, het mense ook
gediskwalifiseer vir godsdienstige deelname. Mense was dus hoogs
aansteeklik. Hulle het die “onrein virus” gedra. Dit was erger as enige
ander virus wat ons ken. Tog was Jesus geïmmuniseer hierteen. Hy het
graag met sulke onrein mense geassosieer. In Lukas 5 lees ons hoedat
Hy in die huis van ’n onrein tollenaar, soos Levi, eet. In Lukas 7 beleef
ons hoedat ’n onrein prostituut Jesus se voete soen. Jesus was gemaklik
in die teenwoordigheid van sulke “onreines.” Hy skryf nie mense af
nie. Hy beoordeel niemand op uiterlike dinge nie. Genadiglik het Hy
vir ons elkeen, wat in Hom glo, ook ingeënt teen onreinheid. Hy het sy
hart, sy lewe en sy krag vir ons gegee. Daarom kan ons ook omgee vir
sondaars en stukkendes. Daarom kan ons leef soos wat ons Heer vir
ons die voorbeeld gestel het.
deur Stephan Joubert

-Dank GOD vir Radiokansel & al die ander radiostasies wat SY Naam groot maak
-Bid vir Vaalpark gemeente se werksaamhede en elkeen wat ook leiding neem in die gemeente
-Bid vir die eredienste; ons lidmate; Onbeperk en ons predikante

*Bid vir Janine Vorster vir nabyheid vd Here
*Bid vir Duan Vorster-hy het ‘n groot borskas operasie
gehad vir volle herstel. (Janine se seun)
*Bid vir Lottie Conradie & familie vir nabyheid van die HERE
*Bid vir Maria Steyn vir volle genesing
*Bid vir Sampie Swart vir nabyheid vd Here. Hy is siek
*Bid vir Magriet du Plooy vir nabyheid van die HERE
*Bid vir Ria Putter vir volle herstel
*Bid vir Thea Bosman-sy het kanker
*Bid vir Gerda Nel vir volle herstel
*Bid vir Tannie Bets – vir nabyheid van die HERE
*Bid vir Vionette Forster vir volle herstel na operasie
*Bid vir Monica (Hantie Terblanché) se dogter-sy het kanker
*Bid vir Louis Versfeld en familie met die afsterwe van
Mariette (Louis se eggenote) vir nabyheid vd HERE
*Bid vir alle families wat iemand aan die dood afgestaan het
*Bid vir mense wat COVID-19 het-daar is baie gevalle
*Bid vir tannie Marinda Jordaan-vir volle herstel-sy het ‘n
beroete gehad

-Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk
-Dankie dat U, U ENIGSTE SEUN gestuur het
om vir my aan die houtkruis te sterf

-Dankie HERE dat ek kan sit, opstaan, loop, lag,
ruik, hoor, proe & omgee & dankie HERE dat U
altyd daar is vir my!
-Dankie my GOD vir elke gebed wat gebid word &
vir elke gebed wat U verhoor. Dankie dat U ons
hand nooit sal los nie.
- Dankie vir U wondergroot genade…
- HERE, ek het U lief! AMEN

Gedagte vd week
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