Agtergrondleeswerk
Skoene van Bereidheid om die Evangelie van Vrede te verkondig

Dink hieroor na terwyl jy voorberei:





Stap jy in Jesus se voetspore?
Is jy bereid om Sy vrede te verkondig?
Wat behels dit om hierdie deel van die wapenrusting aan te trek?
Kan jy dit aantrek en nie die res nie?

Lees ook die agtergrondmateriaal met ‘n oop gemoed nadat jy God gevra het om dit vir jou oop te
breek.

Bron: http://www.gebed.co.za/junie/18.htm

DIE KOSBARE SKOENE.
(Manie Colyn)
LEES: Jesaja 52: 7 – 12: "Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede
laaat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!" (7)
Neil Verwey, Riekie se broer wat sendeling in Japan is, het vir ons hierdie berig, wat in die Yomiuri Nuus van 25
Oktober 2004 verskyn het, gestuur.
Die opskrif: SY SOEN HAAR SKOENE. Goue medalje wenners is op goeie voet met meesterskoenmakers!
Dit is ook waar van mej. Noguchi van Japan, die vroue marathonwenner van die 2004 Athene Olimpiese Spele, en
haar skoenmaker, mnr. Mimura.
Twee maande voor die wedloop gaan mnr. Mimura saam met mej. Noguchi en ‘n mede-atleet na Athene, om die
verraderlike marathonroete, insluitend die gladde marmerstrate van Athene, te ondersoek.
Mnr. Mimura besluit om sole van spons te gebruik om die nodige buffer te bied en ryssemels te gebruik om trapkrag
te vermeerder. Ook maak hy die boonste deel van die skoene van maas omdat dit beter as ander materiaal asemhaal!
Hy maak 25 prototipes voordat hy tevrede is. "Skoene moet ‘n lading van 2.7 keer die atleet se gewig dra teen
opdraendes en vierkeer wanneer afdraende gehardloop word," verklaar mnr. Mimura. "Baie berekenings word op
skoene gedoen, voordat die ideale paar vir 'n individuele atleet gereed is.
Diep beïndruk met die vakmanskap en die ligtheid van die skoene wat sy van mnr. Mimura ontvang het, sê mej.
Noguchi, net voor die wedloop. "Laasnag,", het ek met die skoene langs my kussing geslaap." En na sy gewen het sê
sy: "Toe ek die wenstreep oorsteek, het my regterskoen uitgetrek en dit gesoen, want ek wou my skoenmaker en die
skoene wat my oor die moeilike roete gehelp het, bedank. Mnr. Mimura is ‘n aangename persoon en baie bedagsaam
teenoor atlete. Hy is inderdaad die god van skoene!"
Mej. Noguchi wis nie, dat toe sy daardie woorde vreugdevol uiter, 'n selftevrede mnr. Mimura in die juigende skare,

omtrent 50 meter weg van haar, staan nie!
God maak vir óns groot wedloop ook wonderlike skoene. Die skoene wat ons moet dra is dié wat in Efesiërs 6:15
beskryf word: "...en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede." Die Heilige Gees
vervaardig hiérdie besondere skoene. Hy maak dit na die omstandighede waaronder ons dit moet gebruik en Hy hou
dit vir ons heel en skoon.
Daaglikse omgang met die Here, liefde vir Christus Jesus en oorgawe aan die leiding en krag van die Heilige Gees
laat ons ook ons wedren met sy skoene wen: "Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat
ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons maklik vestrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met
volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof" (Heb.12:1).
GEBED: Here, vandag wil die skoene van gereedheid om u boodskap te dra aantrek en in die wedloop volhard.

Bron: http://www.christenmedia.net/artikels_info.php?artikel=29

DEEL 3: DIE WAPENRUSTING VAN GOD
Die oes is ryp, maar die arbeiders is
min!
DIE SKOENE VAN DIE BEREIDHEID VIR DIE EVANGELIE VAN VREDE Efesiers
6:15
INLEIDING
Die volgende deel van die wapenrusting is ‘ons skoene’.
‘n Romeinse soldaat het swaar sandale gedra met spykers of penne aan die onderkant van die
sole. Dit het die soldaat van vastrapplek (standvastige staanplek) verseker sodat hy effektief
sy krag kon inspan as ‘n mag - ‘n invloed - teen die vyand.
Paulus se bedoeling met die metafoor was moontlik dat die mens gereed moet wees om die
GOEIE NUUS boodskap met ander te gaan deel. Hierdie is inderdaad ‘n optrede van VREDE
en VERSOENING; nie ‘n optrede van OORLOG nie.

Wat Paulus hier na verwys, is dat die mens ‘n grondige begrip moet hê van die feit dat
Christus se dood aan die kruis VREDE met God bewerkstellig het. Al ons sondes is (reeds)
vergewe en ons sal nie God se TOORN ervaar nie. Inteendeel, ons sal Sy EWIGE
ONVOORWAARDELIKE LIEFDE ken.
AGTERGROND
Wanneer ons na hierdie skrifgedeelte kyk, sien ons dat die Ou Afrikaanse Vertaling (AOV),
vers 15 dit soos volg weergee: “...en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie
van vrede.”
Die King James stel dit so: “And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;”
Die engelse term “shod” word in afrikaanse vertaal met: BESLAAN. Dis ‘n term wat gebruik
word wanneer ‘n hoefsmid hoefysters vir ‘n perd aansit: Die perd word BESLAAN.
Die Griekse woord en betekenis hiervoor is - hupode

To bind under one’s feet).

INHOUD
Aangesien die woord BESLAAN in die algemeen verband hou met perde en nie met mense
in verband gebring word nie, is daar ‘n paar vrae waarop antwoorde verkry moet word:
a) Hoe gereeld word ‘n perd se hoewe beslaan?
Perde se hoewe behoort elke ses tot agt weke deur ‘n hoefsmid beslaan te word. ’n Nuwe
hoefyster (perdeskoen) word elke keer volgens die vorm van die perd se hoef gemaak sodat
elke skoen perfek pas.
Wanneer dieselfde skoene weer en weer gebruik word, word die hoef se groei mettertyd as’t
ware ‘weggesnoei’. Hoefysters kan slegs hergebruik word indien daar nie oormatige
verwering van die perdehoef asook van die hoefyster plaasgevind het nie.
b) Om watter rede word ‘n perd se hoewe beslaan?
Perde se hoewe word volgens ervare hoefsmede hoofsaaklik om drie redes beslaan, naamlik –
1. Vir beskerming wanneer die dra-koers van ‘n hoef die groei-koers van die hoef
oorskry.
2. Om werkverrigting te verbeter en te verhoog in ooreenstemming met die perd se
funksie. Voorbeeld: Vir sommige perde word ‘n swaarder / ligter hoefyster gebruik
om meer / minder momentum te verkry.)
3. Die laaste rede is vir terapeutiese of geneeskundige doeleindes ten opsigte van
hoefstruktuurfoute of -beserings.
c) Hoe kan die beslaning van perdehoewe met die mens in verband gebring word?
Mense verstaan beeldspraak en vind maklik aanklank by verwysings vanuit die plante- asook
die diereryk. Die mens moet (wil) dus bepaal hoe gereeld hy dit nodig het dat DIE GROOT

HOEFSMID - Vader God - sy skoene vir die bereidheid vir die EVANGELIE VAN VREDE
moet VERANDER (VERVANG) of HERBESLAAN.
Die bekende Louis Malherbe (1948-87) het by geleentheid gepraat oor HOE OM ‘N GETUIE
te wees en toe vertel dat daar ook in sy lewe ‘n tyd was toe hy fokus verloor het; moedeloos
geraak het; en gevoel het dat hy geestelik nie groei nie.
Hy bespreek sy ervaring toe met ‘n vriend, wat ook sy geestelike mentor was.
Die mentor se reaksie was eenvoudig, maar die diepte daarvan het Louis lewenslank bygebly:
“Wanneer laas het jy iemand van Jesus vertel?” Daarna het hy Louis gelos om die antwoord
aan homself te erken.
Openbaring 12:11 - En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord
van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
Eers wanneer ons teenoor ander getuig begin die realiteit van die OORWINNING wat
Christus Jesus vir ons behaal het ‘n werklikheid in ons eie lewe te word. Dán kry ons nuwe
perspektief en begin dán eers om die vrug raak te sien wat voortspruit uit ’n verhouding met
God. Dán twyfel ons nie weer oor ons belewenis van persoonlike geestelike groei nie.
My vraag aan jou ...
Het jy nog jou skoene aan? Hoe sou ander jou as getuie beskryf? Het jy dalk langs die pad
jou droom verloor? Het lewensomstandighede, dalk oormatige bekommernisse van die lewe,
die goeie saad binne jou kom verdring?
My uitnodiging aan jou ...
Waarom laat jy nie vandag die GROOT HOEFSMID toe om jou ‘n nuwe vrymoedigheid te
gee sodat jy ook vir Hom ‘n getuie kan wees nie!
Glo net dat God die GROOT HOEFSMID is wat weet hoe om jou, Sy skepping, se voete te
beslaan. Hy weet verseker hoe om die skoene van bereidheid nommerpas vir jou geestelike
voete te vorm.
Hy is meer as gewillig om vandag (nou en hier...) IETS NUUTS in jou lewe te kom doen!
Dalk moet jy net opnuut beslaan word. God neem dan jou groei in ag en pas jou visie, drome,
passie, ensovoorts aan by Sy PLAN met jou lewe.
Soms voel dit maar net asof ons ons droom verloor het, maar in werklikheid moet dit net
weer afgestof word. Dis ons frustrasies met omstandighede wat ons kniehalter; ons in ons
spore stop. Dan begin ons glo dat daar iets anders ... iets groter ... is wat God vir ons in
gedagte het. Dit wil voel asof niks meer vir ons uitwerk nie; nie meer sin maak nie. Die
momentum waarna ons verlang, ontbreek en ons begin voel dat ons eintlik bestem is vir
groter effektiwiteit. Maar dít bly ons ook ontwyk.

God het dié groter momentum vir jou ingedagte. Daarvoor gebruik Hy die twee karperde,
naamlik bereidwilligheid en diensbaarheid. Hy sien jou volle potensiaal raak – selfs terwyl jy
nog daaroor twyfel.
Jy is bestem om met ‘n swaarder hoef beslaan te word: Hy het meer momentum met jou in
gedagte. Hy wil ons graag groter en meer vrug laat dra.
Hierdie is ’n woord van God aan jou
Lukas 19:17 – “En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou
gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede.”
Ontvang dus wat God hierdie jaar deur jou wil doen. Hou jouself gereed en vertrou Hom vir
groot dinge!
God ken ons ook beter as wat ons onsself ken. Daarom weet Hy wanneer daar hoefbeserings
of oormatige hoefverwering is wat eers moet herstel. Die Bybel demonstreer dat God eerste
na sy Skepping uitreik en nie andersom nie. As jy dan na die stem van die Heilige Gees binne
jou luister, sal jy ervaar dat Hy jou oortuig van die proses waarmee Hy besig is. Die proses
wat God volg is altyd daarop gemik om jou op te bou sodat jy jou regmatige plek kan
inneem.
“Verwering en beserings” is deel van elke mens se bestaan. Hoe ons dit benader, is egter ’n
persoonlike keuse. In alles het Hy aan ons ’n vrye keuse gegee: Om met ons tekortkominge
na Hom te gaan, loop altyd uit op heling en sukses.
Daaglikse teleurstellings veroorsaak dat ons by die plek moet kom waar ons weer en weer by
die GROOT HOEFSMID sal aanmeld.
Dikwels voel ons in onsself teleurgesteld as gevolg van eie foute, ons verlede, sonde en pyn.
Deur ons eie doen en late is selfs ons gees miskien gekneus. Ons voel só verwond asof die
lewe, wat eens op ‘n tyd binne ons was, weggekwyn het en al wat oorgebly het, is
selfveroordeling van ’n mens met sy/haar kop in die hande.
Miskien het ouers jou teleurgestel; jou seergemaak; dalk ’n huweliksmaat, kinders, ‘n vriend
in Jesus... Jy het dalk nog nooit die emosionele pyn wat jy lankal met jou saamdra, probeer
hanteer nie. Miskien is jy te bang om dit te konfronteer...
God kom tel jou vandag op, die gewonde soldaat op wat moedeloos op die oorlogsveld bly sit
het. Hy druk jou teen Sy bors vas. Hy sê vir jou: Moenie vrees nie, want Ek het reeds die
wêreld OORWIN. Ek verseker jou van my liefde, my kind! Ek het ‘n wonderlike plan met
jou lewe ... en selfs met jou pyn. Die plan wat ek met jou het, is besig om in vervulling te
gaan – STAAN WEER OP MY SEUN! STAAN OP MY DOGTER!
Sagaria 3:1-7 – “Daarna het Hy my, Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel
van die HERE staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla.
“Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat
Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is
nie? En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel staan.

“Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom
weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met
feesklere.
“Daarop sê ek: Laat hulle ‘n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op sy
hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die Engel van die HERE daarby staan.
“En die Engel van die HERE het Josua plegtig verseker en gesê: So sê die HERE van die
leërskare: As jy in my weë wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis
bestuur sowel as my voorhowe bewaak, en Ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat
hier staan.” AOV)
Hierdie skoene word weer vandag joune! Trek dit aan en ervaar hoedat God jou gees kom
nuut maak; hoe Hy jou aanraak om weer vas te staan in jou VERLOSSING!
Hierin is die waarheid wat ons daagliks behoort uit te leef, opgesluit, naamlik dat ons ’n
standvastige staanplek in ons VERLOSSER gevind het.
TEN SLOTTE
Die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede is aan jou voete. Beleef hoe jy
persoonlik geestelik ontwikkel terwyl jy daagliks vas bly staan; en hoe jou getuienis van die
Verlosser jou en ander vlerke gee.

En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle
vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en
tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.En toe hulle
gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die
Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
Handelinge 4:29 – 31
Jacques Potgieter

Bron: http://www.ditsem.net/rubriek.php?id=186
Bereidheid vir die Evangelie
Kommentaar (0)

Die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. - Efesiërs 6:15
Die bekende Louis Malherbe (1948-87) het by geleentheid gepraat oor HOE OM ‘N GETUIE
te wees en toe vertel dat daar ook in sy lewe ‘n tyd was toe hy fokus verloor het; moedeloos
geraak het; en gevoel het dat hy geestelik nie groei nie.
Hy bespreek sy ervaring toe met ‘n vriend, wat ook sy geestelike mentor was.
Die mentor se reaksie was eenvoudig, maar die diepte daarvan het Louis lewenslank bygebly:
“Wanneer laas het jy iemand van Jesus vertel?” Daarna het hy Louis gelos om die antwoord

aan homself te erken.
Openbaring 12:11 - En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord
van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
Eers wanneer ons teenoor ander getuig begin die realiteit van die OORWINNING wat
Christus Jesus vir ons behaal het ‘n werklikheid in ons eie lewe te word. Dán kry ons nuwe
perspektief en begin dán eers om die vrug raak te sien wat voortspruit uit ’n verhouding met
God. Dán twyfel ons nie weer oor ons belewenis van persoonlike geestelike groei nie.
My vraag aan jou ...
Het jy nog jou skoene aan? Hoe sou ander jou as getuie beskryf? Het jy dalk langs die pad
jou droom verloor? Het lewensomstandighede, dalk oormatige bekommernisse van die lewe,
die goeie saad binne jou kom verdring?
My uitnodiging aan jou ...
Waarom laat jy nie vandag die GROOT HOEFSMID toe om jou ‘n nuwe vrymoedigheid te
gee sodat jy ook vir Hom ‘n getuie kan wees nie!
Glo net dat God die GROOT HOEFSMID is wat weet hoe om jou, Sy skepping, se voete te
beslaan. Hy weet verseker hoe om die skoene van bereidheid nommerpas vir jou geestelike
voete te vorm.
Hy is meer as gewillig om vandag (nou en hier...) IETS NUUTS in jou lewe te kom doen!

