SAAMPRAATPAPIER

25 SEPTEMBER 2011

Lees Matteus 22: 34 – 40. DEEL MET MEKAAR: Wat staan vir jou uit/Wat spreek tot jou?
PRAAT SAAM OOR JUL VERSTAAN VAN DIE VOLGENDE:
Hoe lyk die mens wat die Here moet liefhê met hele hart, siel, verstand en al sy krag (sien Lukas 10:27)
DIE MENS (in verlede van “siel” gepraat; verwysend na totale mens) bestaan uit:
SIEL (in vandag se taalbegrip):
Emosies/Gevoelens
Wil/wilsbesluite
Denke/gedagtes

hele HART (Matt 22)
hele PSIGE (Siel) (Matt 22)
hele VERSTAND (Matt 22)

LIGGAAM: fisiese liggaam; hande en voete vir Jesus in die wêreld wees
al jou KRAG : Doen /optree (Matt 22)
GEES: Hom soek; bewus van Sy teenwoordigheid en heerskappy; nadink oor Hom en die lewe; Hom eer;
liefhê; aanbid.
(Matt 22) “JY MOET DIE HERE JOU GOD LIEFHÊ”
Met hele HART (gevoelens/emosies):
Jy moet die Here so liefhê/vertrou met jou hele hart, dat jy (soos Dawid in die Psalms)
a. Met God praat oor jou gevoelens;
b. Oor jou swakhede;
c. Oor Sy sterkpunte;
d. Oor jou vrese;
e. Oor jou goeie begeertes en behoeftes;
f. Jou sondes openlik voor Hom erken/bely.
PRAAT SAAM: Wat veroorsaak dat ons nie altyd heeltemal openlik vol emosie/met oop harte na die
Here gaan nie?
Met hele PSIGE (jou wil en besluitneming; siel soos in Matt 22 genoem)
Dit is die uitdrukking van ons lewenspassie; daarom beteken om die Here lief te hê met ons PSIGE
(siel) om MET PASSIE daarna te streef om Hom lief te hê
Persoonlik liefhê: Jy is die enigste jy in die hele skepping wat die Here kan liefhê soos jy dit doen –
met jou unieke stem wat anders in klank, anders in siel is as enige ander stem wat die Here aanhoor
As jy God met jou hele psige (siel) wil liefhê, besluit jy om te doen WAT HY WIL hê dat jy moet doen
(Pottebakker en klei)
PRAAT SAAM: Wat veroorsaak dat ons nie altyd heeltemal ingestel is op wat God wil in plaas van
wat ons wil vir ons lewe nie?
Met hele VERSTAND: denke, gedagtes LEES FILIPPENSE 4:8
a. Alles wat waar is,
b. Alles wat edel is,
c. Alles wat reg is,
d. Alles wat rein is,
e. Alles wat mooi is,
f. Alles wat prysenswaardig is,
g. watter deug of
h. lofwaardige saak daar ook mag wees
i. DAAROP moet julle julle GEDAGTES rig
PRAAT SAAM: Wat veroorsaak dat ons dit nie altyd regkry om ons gedagtes te rig op dit wat God wil hê
vir ons gedagtes nie (soos vir ons hier in Filippense uiteengesit)?
Met al jou KRAG (LIGGAAM) : Lees 2 Kor 12: 9 – 10 en PRAAT DAAROOR
Met jou GEES: Hom soek; bewus van Sy teenwoordigheid en heerskappy; nadink oor Hom en die lewe; Hom
eer; liefhê; aanbid. Met alles in jou: hart, psige, verstand, krag (Matt 22) “JY MOET DIE HERE JOU GOD
LIEFHÊ”
PRAAT SAAM: Wat verhoed dit, laat ons daarmee sukkel?

