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25 FEBRUARIE 2018

JOHANNES 20: 19 – 22
19

Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle
bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede
vir julle!”

20

Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle
die Here sien.

21

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

22

Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!

A. LEES BOSTAANDE 3 keer en DEEL MET MEKAAR watter woord of gedagte in hierdie verse jou die meeste aanraak.
B. PRAAT SAAM: Christene ken Jesus se opdrag in vers 21. Dit staan ook geskryf aan die binnekant van ons gemeente
se kerkdeure. Maar almal besef nie hulle is gestuurdes nie/voer nie die opdrag uit nie. NOEM AAN MEKAAR REDES
daarvoor.
C. IDEES: Verlede week het ons na 25 idees van Josh Reeves gekyk; idees wat hy glo God gebruik om jou te help om
meer met jou bure om te gaan/ om in die praktyk meer by mense uit te kom waar ons iets van Christenwees kan
vertel/wys.
Hier onder volg NOG IDEES uit die pen van Josh. PRAAT SAAM oor elkeen: kan dit werk in SA/ Moot?
D. MERK en deel met mekaar vir watter jy kans sien:
Nog 25 maniere om sending-gerig te wees in jou woonbuurt (Josh Reeves)
1. Kook ‘n ekstra bredie en gee dit vir jou bure.
2. Koop ‘n ekstra dosyn doughnuts en gee dit vir jou bure.
3. Begin ‘n komposhoop en laat jou bure hulle kompos ook daar gooi.
4. Reël en wees gasheer/-vrou vir ‘n dames-handwerkaand
5. Reël dat die bure deelneem aan ‘n projek om die ouer persone in die buurt te versorg
6. Wees ‘n gereelde besoeker aan die park/swembad in jou woonbuurt
7. As jy ‘n sekere vaardigheid het, laat jou bure daarvan weet en bied aan om hul gratis te help
8. Kollekteer welsynitems by winkels en neem dit na welsynorganisasies
9. Begin ‘n naaldwerkgroep
10. Gaan sing Kersliedere in jou woonbuurt (nooi die bure uit om deel te neem)
11. Hou ‘n blok-/straatpartytjie vir Vryheidsdag/Jeugdag/Vrouedag/Erfenisdag ens.
12. Begin ‘n Facebook-/Twitter-/Google-groep vir jou woonbuurt
13. Vra inwoners wat lankal in die buurt woon vir meer inligting oor die buurt
14. Bied aan om die bure se kinders op te pas sodat hul ‘n aand kan uitgaan
15. Vind uit wat jou bure se verjaarsdae is en neem vir hulle ‘n kaartjie en eetgoed op die dag
16. Reël ‘n ontmoeting met jou bure met drinkgoed in jou oprit/voortuin
17. Hou gereeld op Saterdae ‘n bring-en-ontbyt

http://www.wapadrant.co.za/uploads/7/4/8/2/7482828/eenvoudige_maniere_om_sending.pdf

WAT IS ‘N GELOOFSOFFERBELOFTE?
Dit is iets wat in geloofsvertroue gedoen word, dit is ‘n belofte van wat (finansieël gesproke) die
deelnemer bereid is om die Here voor te vertrou om gedurende die volgende jaar by te dra, en dit is ‘n
offer van dank en toewyding.
Mens kan die Geloofsofferbelofte beskryf as geld wat deur lidmate wat vrywillig daarvoor kans sien, belowe
word (bo en behalwe hul gewone dankoffers aan hul gemeente; biddend in afhanklikheid van God; en
in vertroue op Hom). Dit gaan hier oor (beloftes van) spesifieke bydraes vir sending, en ook oor ekstra
bydraes.
Met hierdie beloftes as riglyn kan ‘n gemeente dan daarvolgens begroot en betrokke raak by Sendingprojekte.
Dit maak nie werklik met die gewone verstand sin nie, maar God se trou en die getuienisse uit talle gemeentes
staaf dit (vanjaar is dit byvoorbeeld die 20ste jaar wat Rietfontein-Suid se lidmate die geleentheid kry om
geloofoffersbeloftes maak).
Die gelowige neem dus bewustelik ‘n stap in die geloof, en vertrou dat die Here sal voorsien. Hierdie
bydraes (so lui baie getuienisse) kom soms op ‘n wonderlike manier van Bo, maar meer dikwels deur die
ekstra opofferinge of insette van die gelowige. Sommige mense maak dit op uit besparings deur onnodige
uitgawes op te skort, of deur op kreatiewe maniere ekstra inkomste te verdien.
‘n Kort samevatting van wat ‘n Geloofsofferbelofte is, word in World Thrust se “Wenstrategieë”handleiding as volg gegee:
“Dit is NIE…‘n nuwe truuk of “foefie” nie;


‘n emosionele opsweping om mense se geldarm te draai nie;



‘n onderneming of verbintenis aan ‘n persoon of ‘n komitee waarvoor jy later aanspreeklik gehou gaan
word nie (dit is en bly ‘n saak tussen jou en die Here);



‘n kontantkollekte of geld wat jy noodwendig reeds het nie.

Dit is WEL…‘n Persoonlike verbintenis aan God wat jy eers biddend oorweeg;


‘n Geleentheid om jou vertroue op God in die geloof prakties te beoefen;



‘n Uitdrukking van jou geloofsgehoorsaamheid aan God (bv 3 Joh 8: “Dit is dus ons plig om sulke
mense - volgens vers 7 is dit ‘mense wat op reis is om Christus te verkondig’ - te onderhou, sodat ons
daardeur ons deel kan bydrae tot die verspreiding van die waarheid”;



‘n Belofte aan God alleen en dus slegs in afhanklikheid van God onderneem”.

Opsommend kan gesê word die Geloofsofferbelofte is ‘n ekstra offer bo en behalwe lidmate se gewone
dankoffer aan die gemeente, en lidmate onderneem om steeds hulle gewone offers in stand te hou.
Die Kerkraad (via Getuienisbediening in Rietfontein-Suid gemeente) onderneem om hierdie ekstra fondse
slegs vir die doel waarvoor dit ingesamel word, naamlik die gemeente se wêreldevangelisasieprojekte, aan
te wend. Die beste is om dit apart te administreer en deursigtig en gereeld verslag te lewer aan die
deelnemers, die kerKraad en die gemeente (in Rietfontein-Suid gemeente via finansiële verslae aan die
SendingTaakspanlede en die Kerkraad, en kommunikasie aan lidmate via die Oestydblaadjie)…Dit skep die
geleentheid dat sendingwerk op ‘n breë basis ondersteun kan word, en gaan gewoonlik met groot geestelike
seën vir die lidmate gepaard.
Bostaande is geneem (en hier en daar effens aangevul) uit Chris Visser se boek “JA! VIR
GELOOFSOFFERBELOFTES - Meer geld vir Sending” (pp 20 – 22)

