Van verleentheid na
geleentheid

Vanoggend het Peter ons geleer:
• Judas se brief
• Ons is heilig
• Ons moet stry vir die geloof

• Die wat dwaalleer aanhang, is onder ons:
• Hulle misbruik die genade van die Here
• Hulle verwerp die Here
• Wolke wat nie reën bring nie / Bome wat nie vrug dra nie

• 5 beginsels van die reformasie
•
•
•
•
•

Slegs die Woord
Slegs deur Geloof
Slegs Genade
Slegs Jesus is genoeg
Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer

Dink jou in hierdie scenario in
22 uur reis na
Suid-Korea

“maak die beste gebruik van elke geleentheid”
• Ons is geroep om te getuig (Matt. 28:19-20)
• Ons kan niemand bekeer nie – God doen dit!
• Ons hoef nie te oortuig nie, maar ons moet getuig
• Ons is geroep om getroue getuies te wees,
selfs al is daar nie bekering nie
• So, die gesprek of verhouding is nie maar net random nie.
God het dit so beskik
• So ’n verleentheid is eintlik ’n geleentheid.
• Kan die meeste daarvan maak deur voorbereid te wees

So, hoe praat mens met iemand
oor sy dwaling?
• Lees saam Kolossense 4:3-6

“Volhard in gebed”
• Ons word gereeld aangespoor om te volhard in gebed
• So, as die Here so ’n gesprek/verhouding oor jou pad stuur
BID daaroor!
• Ron Rhodes – the open-the-heart prayer
• Hand. 16:14: “En ’n vrou met die naam van Lídia ... het geluister; die Here
het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.”
• Stil-/skietgebed dat die Here die hart sal oopmaak – net Hy kan.
• Voorbeeld:
“Vader, ek bid dat U deur die krag van die Heilige Gees die persoon se hart sal
oopmaak sodat hy volledig die Goeie Nuus van Jesus kan begryp. Verwyder die
vrees wat daar by my en hulle is.”

“Wees daarby waaksaam”
• Wees wakker en gereed om die dwaling uit te ken
• MAAR, wanneer is iets ’n dwaling?
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CHRISTUS

“Tree met wysheid op...”
• Verstaan eerstens dat julle van twee verskillende plekke af kom
• Baie belangrik:
• Luister, luister, luister
(Jak. 1:19; Spr. 18:13)
• Vra vrae – veral 3 tipes
• Rig die gesprek altyd terug na God (veral oor twispunte)
• Vermy aanstoot:
• Die Hammer aanslag
• jy hoef nie te “wen” nie
• as jy fouteer, vra om verskoning (selfs namens ander gelowiges)

“wat julle sê”
• “Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel”
• Sout:
• Bring kos se smaak uit
• Voorkom bederf

• Hoe jy antwoord net so belangrik soos wat jy sê
• SALT
•
•
•
•

S – Sensitivity
A – Applicability
L – Love
T – Truth

Jy moet weet hoe om te antwoord
• Wat is die goeie nuus?
• Heidelbergse Kategismus Sondag 1
• Ek behoort aan Jesus (deur sy bloed verlos)
• Ek word bewaar deur die Vader (alles volgens sy wil)
• Die Gees:
• verseker my van die Ewige lewe
• maak my gewillig om vir Jesus te lewe (heiligmaking)

• Praat oor:
• Sonde

Verlossing

Dankbaarheid

• Wys hoe hierdie dinge jou lewe raak.

Onthou die volgende
• Dit mag tyd vat; dit mag baie gesprekke vat
• Wilbur Lingle sê:
“It takes six months to a year, or even longer for a person to become a
Jehovah’s Witness. It is, therefore, unrealistic to expect he will come
out after only a few attempts at witnessing to him. It will take a lot of
time, love, patience, study and prayer.”
• Bewys genade!
• Wees reg om geestelik te groei!

Strategie opsomming
“stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” – Judas 3

• Die open-the-heart gebed
• Luister en vra vrae
• Rig die gesprek altyd terug na God en Goeie Nuus
• Vermy aanstoot
• SALT
• Ken en deel die Goeie Nuus
• (As jy vashaak – vra hulp)
• Laat dit daarna in God se hande
Julle is die lig van die wêreld.

