
Hoe om met jou pa te connect….

Op vakansie en ek en my pa kon gesels, saam in die kar oppad na sy broer.
My pa was ‘n kerk man, wat het die kerk geleer oor kinders groot maak.  Nooit boeke gelees
nie.
Mar 11:25  En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe
hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe."

Die gedeelte waar Jesus ons van geloof leer, hoe God se geloof werk, hoe ons geloof moet
laat werk en dan die vers om te vergewe.    Om nie te vergewe nie maak christenskap,
eenvoudig, werk nie, beleef pyn, waar is God.

Baie pa’s goeie mense, regtig hulle bes probeer en tog net n mens soos jy.  Jy ook fout
maak.  Jy bly in n glas huis.

Mat 18:23-35  Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning
wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan.  (24)  Toe hy
daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het.
(25)  Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en
sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word.  (26)  Die man
het voor hom neergeval en gesoebat: 'Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.'
(27)  Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.  (28)  Toe
daardie man buite kom, het hy een van sy medeamptenare raakgeloop wat hom net 'n
paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg, en gesê: 'Betaal wat jy skuld!'
(29)  Sy medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: 'Gee my tog
uitstel, ek sal jou betaal.'  (30)  Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk
te laat gooi totdat hy die skuld betaal het.  (31)  Toe sy medeamptenare sien wat
gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle
koning gaan vertel.  (32)  Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: 'Jou skurk! Al
daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het.  (33)  Moes jy nie ook
jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?'  (34)  Die
koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld
betaal het.  (35)  So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie
elkeen sy broer van harte vergewe nie."



Verstaan:
Koninkryk beteken dit is hoe God werk, Dit is God se beginsels, of jy dit glo of nie, dit het n
invloed op jou.  Slim wil wees, leef in die beginsels.

Besef.  As jy in die skuld is by God, gaan jy betaal.  Jy gaan in die tronk gaan sit, alles
verloor. Jy gaan gemartel word.   Hel is n plek sonder God.  Hier op aarde begin.
Daarom Jesus gestuur, jou innig jammer gekry, jou skuld betaal op die kruis.  Jou
vrygemaak, regverdig verklaar.  Geen vrees  Soos Hy Jesus lief het, het Hy ons lief

Dit is die koninkyk beginsel. Koning wat vergewe. Leer ons om te vergewe. Ons moet
vergewe, ons het partykeer baie verskonings,  onthou.  Jou skuld was baie groter.
Nou vergewe jy nie, ons doen dieselfde, ons gooi daardie persoon in die trok totdat Hy kan
betaal.
Die tronk is in jou hart.  Daar vloek jy hom, slaan hom, haat hom, praat lelike goed, vertel vir
ander hou sleg daar die een is in jou tronk.  Plek sonder jou in sy lewe.
MAAR.  Ons hemelse Vader hou nie daarvan nie.  As jy nie vergewe nie, Gaan Hy jou oor
gegee aan die martelaars.
Dit is nie God wat jou straf nie, maar Hy gee jou oor aan die martelaars.

1. God wil hê, jy moet vergewe, soos Hy vergewe.
Efes 4:32  Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God
julle ook in Christus vergewe het.

As jy vir vergifnis vra, dan sal God dit gee.  Dink as God voorwaardes, of selektief vergewe.
Ek dink ons word versoek, om selektief te vergewe,voorwaardes.nie soos God nie

2. (34)  Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat
hy al die skuld betaal het.

Hoekom?   God gaan nie by staan dat jy onvergewens gesindheid in jou hard gaan toelaat
nie.  Dit is ongemak, moeilikheid, siekte, emosioneel, ens,  toelaat in jou lewe.  Jy tot inkeer
kom en doen wat God sê.   Vergewe maak jou vry, Vry van Sonde.  Sonde het altyd ‘n effek
op jou leef, daar is n gevolg.
Jes 1:19  As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet,
Israel so beloofte land kry, rebeller teen God. 40 jaar woestyn.  God het tyd, jy het nie



5 goed doen om jou pa uit jou hart tronk te kry.

1. Maak jou hart oop
Open 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur
oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
Laat God met jou werk, praat met Hom.  wees eerlik met God.

2. Gee medelye
(33)  Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry
het nie?'
Verstaan, staan terug en kyk anders.

3. Laat die gevange vry.
(27)  Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.
Bely by jouself, jy gaan in die diepte van jou hart.  Maak hom vry.

4. Vergewe elke sonde en wond
(35)  So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy
broer van harte vergewe nie."
Ons maak die fout, “one-stop-shop”   Net te sê ek vergewe jou.  So algemeen
Praat met jou pa, skryf n brief.  Baie mense  moenie dit weer doen nie, stop hulle.

5. Seën en doen goed.
Luk 6:27-28  Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen
aan die wat vir julle haat.  (28)  Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle
beledig.
Bewys dat jy vergewe het.  Jy kan nie jou pa verander nie, maar jy kan verander.  Hoe meer
jy seën, hoe meer sal God jou seën.

Kom uit die tronk en moenie jy n tronk bewaarder wees nie.
Ek was verkeerd sal jy my vergewe



Hoe connect met my pa.
1. Bel hom
2. Braai saam, eet saam
3. Vra oor goed waar van hy hou
4. Lees ‘n boek saam
5. Kyk n fliek saam, gaan saam na ‘n show
6. Deel ervarings
7. Vra hom vir hulp


