A LEWENSSIKLUS VERANDERINGE
❖ Orde en ritme.
— Volgens Genesis 1 het God die Aarde geskep en Hy het wanorde na volmaaktheid
verander.
— Hy het dag van nag geskei, die water verdeel, droë grond laat verskyn, plante laat
ontkiem en die ligte in die uitspansel geskep wat die ritme van die Aarde (dae, maande,
jare) bepaal.
— Alhoewel die sonde wanorde in ons wêreld ingebring het, beheer die ritmes wat God in
die begin gevestig het, steeds ons bestaan.
❖ Die ritme van lewe.
— Daar is ritmes of lewenssiklusse tussen geboorte en dood:
(1) Kinderjare (Rigters 13:24; Lukas 2:40).
(2) Jeug (Psalm 71:5; 1 Timotheus 4:12).
(3) Volwassene (Genesis 41:46; Handelinge 7:23).
(4) Bejaarde (Psalm 90:10; Filemon 1:9).
— Die ritmes is vir almal dieselfde, maar nie almal leef op dieselfde manier nie. Ons is almal
anders en ons leef in verskillende stadiums. Maar almal is waardevol en het iets om by
te dra.
B NIE-LEWENSSIKLUS VERANDERINGE
❖ Onverwagte veranderinge.
— Ons het almal ons eie ritmes en roetines. Soms kan onverwagte veranderinge–goeies of
slegtes–hulle ontwrig.
— Job het alles in net een dag verloor, Abel het skielik gesterf, Josef is deur sy eie broers as
slaaf verkoop.
— As ons aan God vashou en Hom vertrou, sal ons die onverwagte veranderinge in die
gesig staar en die beste van ons nuwe omstandighede kan maak (Genesis 50:20).
❖ Oorgange.
— Oorgange het die verandering tussen lewensfases gestel: kinderjare, jeug, volwasse
ouderdom, bejaarde.
— Daar is ook oorgange in ons geestelike lewe. God neem ons van bekering tot 'n volle
geestelike volwassenheid (Hebreërs 5:12-14).
— Kom ons bestudeer die verandering wat die apostel Paulus ervaar het (AA, pp. 119, 120):
(1) Die innerlike gedagtes en emosies van sy hart is verander deur goddelike genade.
(2) Sy edeler vermoëns is in harmonie gebring met die ewige doeleindes van God.
(3) Christus en Sy geregtigheid het vir Paulus meer geword as die hele wêreld.
❖ Interaksies.
— Ons lewens word voortdurend beïnvloed deur die manier waarop ander mense met ons
kommunikeer. Ons raak ook ander mense as ons met hulle kommunikeer.
— Daardie interaksies kan veranderinge bring, hetsy vir goed of sleg. As Christene moet ons
altyd probeer om 'n goeie invloed vir ander te wees (Romeine 12:18).
— Ons positiewe interaksies kan 'n sterk invloed wees. Hulle kan die lewe van ander so
beïnvloed dat hulle Christus vind danksy Sy werk deur ons.
— Ons verhoudings moet altyd beheer word deur liefde en vriendelikheid.

