A HERSTEL DIE AFVALIGES. Galasiërs 6:1a.
❖ Ons praat nie van 'n uitdagende sonde of 'n doelbewuste opstand nie, maar 'n fout of
'n glips.
❖ Wat het Jesus geleer oor die herstel van broers en susters? Mattheus 18:15-17.
B PASOP VIR VERSOEKING. Galasiërs 6:1b.
❖ Voordat ons ander mense se foute kritiseer, moet ons ons situasie oorweeg. Kon ek
dieselfde fout gemaak het? In dié geval, hoe sal ek graag behandel wil word na die
misstap?
❖ Niemand is in staat om te leef sonder om te val nie, aangesien almal dieselfde
sondige natuur het. Die verhale van Dawid, Petrus en ander mense in die Bybel
bewys dit (1 Korintiërs 10:12)
C HELP OM ANDER SE LASTE TE DRA. Galasiërs 6:2a.
❖ Ons word aangemoedig om ander te help om hul laste te dra. Die laste kan 'n morele
fout wees of die gevolge daarvan wees, 'n fisiese siekte, 'n familie krisis …
❖ Elke Christen is aanspreeklik vir die versorging van ander, aangesien dit deel van die
Kerk is (1 Korintiërs 12:26).
D VERVULLING VAN DIE WET VAN CHRISTUS. Galasiërs 6:2b.
❖ Deur die laste van ander te dra, volg ons nie net in Jesus se voetspore nie, maar
vervul ook so die vereistes van die wet. Mattheus 22:36-40.
E DRA ONS EIE PAK. Galasiërs 6:5.
❖ Die vrag in vers 5 is soos 'n boot se loonvrag, 'n soldaat se rugsak of 'n baba in die ma.
❖ Daar is 'n paar vragte wat net jouself kan dra. Byvoorbeeld, 'n skuldige gewete of
ander vragte wat net God ons kan help dra.
F SAAI EN OES. Galasiërs 6:7-8.
❖ Ons kan God ignoreer, maar ons kan Hom nie bespot nie. Hy is die regverdige Regter
wat sal vergeld volgens wat ons in hierdie lewe gesaai het.
❖ Diegene wat hulle vleeslike begeertes bevredig, sal vernietig word. Diegene wat God
se begeertes bevredig, sal vir ewig lewe.
G DOEN GOED AAN ANDER. Galasiërs 6:9-10.
❖ Ons goeie dade affekteer twee groepe mense:
— Almal: Elke mens is deur God geskape, en Jesus het gesterwe vir almal. Daarom is
almal waardig om deur ons gehelp te word, ongeag hul ras, geslag, stand,of
posisie …
— Familie van gelowiges: Dit is 'n spesiale groep mense, omdat elke lid van die kerk
ons broer en suster is. Ons is lede van dieselfde familie, dus moet ons op 'n
spesiale manier vir mekaar sorg.

