
Sondag 3 October 2021: Pa
Waarvan hou jou pa?
Toe ek hoor hoe ‘n kind praat oor haar pa, my hart baie seer gemaak, sien ook die sleg

Luk 15:11-32  Verder het Jesus gesê: "Daar was 'n man wat twee seuns gehad het.  (12)  Die
jongste het vir sy pa gesê: 'Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.' Hy het toe die
goed tussen hulle verdeel.  (13)  Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak
en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te
lewe.  (14)  Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land
gekom, en ook hy het begin gebrek ly.  (15)  Hy het toe sommer by een van die mense van
daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas.  (16)  Daar het
hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan
gegee nie.  (17)  Toe kom hy tot inkeer en sê: 'My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het
almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger.  (18)  Ek sal dadelik na my pa toe
teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig!  (19)  Ek is nie meer werd om
Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.'  (20)  En hy het
sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en
hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  (21)  Toe sê die
seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun
genoem te word nie.'  (22)  Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en
trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!  (23)  En bring
die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!  (24)  Hierdie seun van my was dood,
en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.  (25)  Sy
oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en
die singery.  (26)  Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is.  (27)
Die bediende antwoord: 'U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy
hom behoue en gesond teruggekry het.'  (28)  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou
nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  (29)  maar hy antwoord:
'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam
nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier
nie.  (30)  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het,
terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  (31)  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is
altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.  (32)  Maar ons kan tog nie anders as om fees te
vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en
ons het hom teruggekry.' "

Wat is ‘n goeie pa? Jy moet hoor by die kinders.
Die gedeelte die woord pa 22 keer.  Klem op die pa.



1. ‘N pa gee.
Want dit was sy deel.  Gebeur vandag nog. GROOT FOUT is waar oumense hulle
pension gee vir kinders, hulle sal sorg en dan doen julle dit nie.

Pa moet verstaan, jy skep die beeld van God by jou kind.  Ook hoe jy met Geld werk.
Gee jy jou tiende, hulle hoor hoe jy praat oor God en geld.  Hoe te werk met geld
Pa sal sê, het nie geld nie, koop drank, bou voëlhokke, ens.  Jou kind is nie dom nie
God’s beeld, God is genade, vra en ek gee. Vertrou, geloof, dankbaar
Kind wil anderselfoon hê, werk vir die selfoon.  Stel kontrak op.

Mat 5:37  Laat julle 'ja' eenvoudig 'ja' wees en julle 'nee', 'nee'. Wat meer gesê word
as dit, kom van die Bose.
God’s beeld, My ja is my ja en Nee is nee.  Behandel kind soos groot mens.
Standvastigheid.  Hierdie pa was toeganklik, kind was nie bang om te vra nie.
Hom ondersteun.  Support.  Kinder gaan vorentoe in lewe, as pa ondersteun.
Jou kind mag n fout maak.

2. Hoe jy foute handteer.
Pa’s maak ook fout.  Sê ek is jammer. Ek was verkeerd.  Gee ‘n vredes offer.
Storie hoe Lindi weg geraak het, en ek was te kwaai.  Haar geignoreer.
Hoe het die pa sy jongste seun hanteer toe tot bekering gekom het.
Hom nie veroordeel nie, (As jy nie sonde het, gooi n klip.)
Heb 12:7  Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is
daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie?

God hoef net met ons te praat.  Kinders weet nie wat die reels is nie, weet nie hoekom
nie.  Pa’s gebruik te maklik die woord “somer”    Gaan dink en gee ‘n rede.  Dit beteken
vir jou kind baie as hy/sy besef pa het gaan bid, rede hier is onrustige gevoel in my hart.
Hoe tug jy jou kind, Hoe tug God jou met.  Met sy liefdevolle hand.
Ek broer speel krikiet, venster stukkend, 3 houe en venster betaal.
My pa kom van werk moet ons pak gee, omdat ons nie luister vir my pa nie. Pa gee
genade en toe luister vir my ma
Gee genade vir jou kind.   Weet jy wat is genade
Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop
hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  (21)  Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God



en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'  (22) Maar sy
pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom
'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! (23) En bring die vetgemaakte kalf, slag
hom, en laat ons eet en feesvier!  (24)  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was
verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.

2Kor 6:17-18  Daarom: "Gaan van hulle af weg en sonder julle af," sê die Here, "en
moenie wat onrein is, aanraak nie." "Dan sal Ek julle aanneem,  (18)  en Ek sal vir julle 'n
Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees," sê die Here, die Almagtige.

Mal 4:5-6  Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die
groot, die verskriklike dag.  (6)  Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen sodat Ek
nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie.

3. Wees lief vir hulle ma.  Meer genade

Spr 5:15-20  Jy het tog self 'n vrou, jy het tog self 'n put met water: drink die strome uit
jou eie fontein.  (16)  Moet jou fonteine dan ook die wêreld vol loop, jou strome water oral
heen vloei?  (17)  Hulle is tog net joune, en jy sal hulle nie met 'n ander wil deel nie.  (18)
Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou,  (19)  so vol liefde, so mooi
soos 'n takbok, soos 'n ribbok. Geniet voluit van haar liefkosings, laat dit jou deurentyd
bedwelm.  (20)  Waarom sou jy jou laat bedwelm deur 'n slegte vrou, my seun, waarom
sou jy in die arms van 'n ander vrou gaan lê?

Efes 5:25  Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy
lewe daarvoor afgelê het.

Efes 5:28-30  Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy
vrou liefhet, het homself lief,  (29)  want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie.
Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen  (30)  omdat dit sy
liggaam is, waarvan ons lede is.

Hoekom luister kinders nie?
Eefs 6:4  En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word
nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.
Pa’s doen goed wat kinders kwaad maak.  Mishandel, dronk, boelie, ens



NB. Pa leer sy kind. Leer hulle om die stem van die Here te hoor.  Bid saam met hulle.
Praat met hulle oor die stem van die Here.  Hulle moet sien jy doen die wil van die Here.
Jy is gehoorsaam aan God, jy stel die voorbeel.

Pa skreeu op kind, moenie skreeu nie.   Jou kind soek jou liefde, genade, jou leer, jou
gesprekke, ens
Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan
toe uit en praat mooi met hom; Sagte antwoord

Anders dink oor God

Rom 8:15-16  Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie
weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak
en wat ons tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader.  (16)  Hierdie Gees getuig saam
met ons gees dat ons kinders van God is.

1Joh 4:17  Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te
vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde
net soos Jesus.

Mat 6:7-8  Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde
gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde
gebruik.  (8)  Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het,
nog voordat julle dit van Hom vra.


