
 

 

 

 

 

 

Kom ons gesels saam... 
Wat as, vir vier-en-twintig uur, Jesus wakker in jou bed, in jou skoene loop, in jou huis woon, Sy dag volgens jou skedule 
verloop? Jou baas raak Sy baas, jou ma raak Sy ma, jou pyn word Sy pyn? Met een uitsondering, niks oor jou lewe 
verander; jou gesondheid verander nie, jou omstandighede verander nie, jou skedule verander nie, jou probleme word 
nie opgelos word nie. Al verandering wat plaasvind is jou hart. 

Jou hart kry die dag af, en julle lewe word gelei deur die hart van Christus. Sy prioriteite bepaal jou optrede. Sy passies 
dryf jou besluite. Sy liefde rig jou gedrag. Wie sou jy wees? Sal mense 'n verandering kan sien? Sal hierdie Jesus-hart 
meer omgee, liefde en sorg vir die mense om jou wys as wat jy met jou eie hart sou wys?  Dink verder oor jou 
persoonlike optredes en emosies, hoe sou jy voel: jou stresvlakke, jou bui en humeur, hoe sou jy dink oor geld, die dood, 
die natuur... hoe sou jy reageer in druk verkeer? Nog meer, hoe sou jou dag gelyk het, wat sou jy met jou tyd gemaak 
het?  

Wat as, vir een dag en een nag, Jesus jóú lewe leef met Sy hart, hoe sou lewe anders lyk? 

♥ Gesels hieroor tot julle ‘n duidelike prentjie het van hoe julle lewens sal lyk as dit gelei word deur Jesus se hart. 
God wil hê dat ons net soos Jesus moet wees. Hy wil hê ons moet ‘n hart nes Syne hê. 

“God loves you just the way you are, but he refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus.”  
– Max Lucado  

♥ Dis nie maklik om ‘n hart soos Jesus te hê nie, maar in realiteit het ons almal reeds die hart van Christus, want as 
jy jou lewe vir Hom gegee het, maak Hy jou hart Sy tuiste. 

♥ Hoekom sien ons dan nog so baie van ‘n ons-hart en nie ‘n Jesus-hart nie? 

Kom ons lees saam... 
Lees Matteus 13:1-9 

Notas: Die verskillende tipes grond is simbolies vir die verskillende tipe ore waarmee daar na die evangelie (die saad) 

geluister word. Let wel: Dis dieselfde saad wat deur dieselfde saaier gesaai word, al verskil is die tipe grond waarop dit 

val. Dis dieselfde boodskapper met dieselfde boodskap, al verskil is die een wat luister. 

♥ Hoe luister jy na dit wat God vir jou wil sê? 

♥ Hoeveel fisiese tyd spandeer jy om onversteurd na God te luister? 

Kom ons leef saam... 
Om na God te luister is nie iets wat vir almal natuurlik kom nie. Dit is ‘n geestelike gewoonte wat ons moet inoefen. Hier 

is ‘n paar wenke wat julle deur die week kan probeer: 

♥ Kies ‘n plek en tyd: Kry ‘n tydgleuf en ‘n plek deur die dag waar jy ongesteurd na God kan luister. Fokus op 

kwaliteit eerder as tyd. Hierdie tyd met God moet so spandeer word dat jy alles vir Hom sê wat jy wil en ook dat 

God alles vir jou sê wat Hy wil. 

♥ Hou jou Bybel oop langs jou: God praat met ons deur die Bybel. Dit is dus belangrik om vir Hom te vra om jou te 

help om die teksgedeelte(s) te verstaan. Fokus in hierdie tyd op diepte en nie kwantiteit nie. Jy hoef nie die hele 

boek te lees nie, as God met jou praat in ‘n paar verse, hou by daardie gedeelte en fokus in diepte op daardie 

verse. 

♥ Doen dit met ‘n luisterende hart: Laat God toe om met jou te praat, luister as Hy praat en gaan leef volgens dit 

wat jy gehoor het. 

ˡn Hart wat luister 
“Wie ore het, moet luister” 
–                 -Matteus 13:1-9 
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