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Hello mater!

’n

Nuwe jaar met nuwe uitdagings en nuwe geleenthede! Hoeveel mense het jou ’n mooi
jaar toegewens? Vir hoeveel mense het jy gesê: “Ek hoop jy het ’n wonderlike jaar!”

Ai, ons wil mos hê dat dit goed gaan met die mense vir wie ons lief is en vir wie ons omgee! Dit
hoort so! Ons voel nie dieselfde oor die mense van wie ons nie hou nie. Ek sal mos eerder wens
hy breek sy been as dat hy my in die 100-meter wen.
Wat dink julle beteken dit dat Jesus sê: “Jy moet jou vyand liefhê”? Dis moeilik! Om dit te verstaan, dink
ek jy moet bietjie in die spieël gaan kyk. Wat sien jy? Kyk mooi! Sien jy iemand van wie jy hou, of iemand
van wie jy nie hou nie? Eerlik: Elkeen het homself lief, met ander woorde jy sorg vir jouself en jy hou van
jouself. Miskien wou jy langer of maerder gewees het … maar jy kan vir jouself kyk. (Jesus sê mos ook dat
jy jou naaste moet liefhê soos jouself.)
Hoe kyk die Here na jou? Sy kind. Hoe kyk jou pappa of mamma na jou? Hulle is lief vir jou en sorg vir
jou! Hulle wil mos net die beste hê vir jou! So: Die Here, en jou ouers, en miskien jyself kyk na jou en is
positief. Natuurlik hou hulle nie van die verkeerde dinge wat jy doen nie, maar hulle bly lief vir jou.
En jou vyand? Jy kan en mag nie hou van die verkeerde dinge wat hulle doen nie. Maar onthou! As jy
lelik met hom of haar is, doen jy nie maar dieselfde as die verkeerde wat hy of sy doen nie? As Jesus sê dat
jy jou vyand moet liefhê, sê Hy: Kyk na jou vyand en bid dat hy/sy ook mense, en God, het wat hom/haar liefhet.
Bid dat hy/sy ook reg optree soos jy reg optree …
Hoe tree ons reg op?
x Wees vriendelik met almal.
x Glimlag eerder as om te frons.
x Bly stil eerder as om terug te praat.
x Help eerder as om weg te draai.
Uiteindelik: Tree op soos iemand wat weet dat Jesus jou liefhet. Dink aan Jesus se woorde aan die kruis:
“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”
Wie is die “hulle”? Hulle is die manne wat Hom met swepe geslaan het. Hulle het Hom in die gesig
gespoeg. Hulle het ’n kroon van dorings gevleg en dit op sy kop vasgedruk, sodat die dorings in sy kop
gesteek het. Hulle is die manne wat Hom aan die kruis vasgespyker het, sodat Hy in die volgende paar
uur sou doodgaan.
Só moet jy reg optree soos Jesus opgetree het. SV
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Ons gaan voort met ons blokkiesraaisels oor Markus. Lees die hoofstuk deeglik deur en kyk hoeveel van die antwoorde
jy kan onthou. Die oplossing is op bladsy 16.

Markus 4 – Blokkiesraaisel
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Intekengeld:
R540 per jaar (posgeld en BTW ingesluit)
Elektroniese intekening: R80 per jaar
Kontak Angie Mokobi by
tydskrifte@gksa.co.za of tel. 018 297 3986
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Wie pas by
wie?
Maats, pas bietjie die olifant aan die regterkant
by sy spieëlbeeld aan die linkerkant.

Oplossing op bl. 16
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