A Wie is God?
❖ Hy het ons geskape.
— Die hele Drie-eenheid was betrokke by die skepping (Genesis 1:1; Jesaja 45:11-12;
Johannes 1:3); en alles is deur Jesus geskape.
— Hy skape al die rykdom op aarde sodat ons dit kan geniet (Genesis 1: 28-29; 2: 813), selfs nadat die sonde na die aarde gekom het (Deuteronomium 26:15). Maar
ons het die natuurlike rykdom beskadig (Prediker 7:29; 1 Kronieke 29:14).
❖ Hy het mens geword.
— God het sy goddelike natuur met die menslike natuur laat saamgesmelt in die
persoon van die Seun-Jesus. Dit is die grootste voorbeeld van God se liefde.
— God het alles moontlik gemaak om ons te help verstaan hoe Hy vir ons omgee en
liefhet.
— Nietemin laat Hy ons vryelik kies om saam met Hom te lewe of om die liefde vir
materiële dinge toe te laat om ons van Hom te skei soos die jong ryk man gedoen
het (Mattheus 19:16-22).
❖ Hy het ons verlos.
— Ons het geneem wat ons nie moes nie - die vrug van die boom van die kennis van
goed en kwaad - sodat ons 'n skuld aangegaan het wat ons nie kon betaal nie
(Psalm 49:7-8).
— Jesus het Sy missie vervul toe Hy aan die kruis gesterf het. Ons skuld is ten volle
betaal. Die goddelike geregtigheid was bereik, en Hy wag vir ons reaksie op sy
offer.
B Om God te dien.
❖ “God is geen man” (Numeri 23:19). Ons kan nie Sy karakter of gedagtes verstaan nie
(Jesaja 55: 9). Hy is die Skepper en ons is Sy skepsels (Psalm 100: 3). Hy is 'n “jaloerse
God” (Deuteronomium 4:24) en Hy verdra nie enige mededinger nie.
❖ Hy wil nie 'n verdeelde hart of net 'n gedeelte daarvan hê nie, Hy wil ‘n liefdesreaksie
en volle oorgawe hê, niks minder nie.
C Om geld te dien.
❖ Voordat jy jou aan jou besittings wy, vra jouself af: Het ek hulle regtig besit?
(Deuteronomium 10:14; Psalm 50:10; Esegiël 18:4; Haggai 2:8)
❖ Ons besit niks, selfs nie onsself nie (1 Korintiërs 6:20). Wat kan ons doen om te
voorkom om rykdom lief te hê op dieselfde manier as ons God liefhet?

