A HOE OM TE KIES
❖ Vrye keuse.
— Die Bybel verduidelik dat God ons met ‘n vrye wil geskape het. Dus is ons vry om te kies, en
God moedig ons aan om die regte keuses te maak (Galasiërs 5:13; Deuteronomium 30:19).
— In Sy liefde het God alreeds vir ons die ewige lewe gekies alvorens ons geskape is (Efesiërs
1:4).
— Ons moet egter die daaglikse besluit neem om daardie verlossing te aanvaar (Johannes.
3:16; Josua 24:15).
❖ Maak die regte keuses.
— Volgens die Bybel, hoe kan ons die regte keuses maak?
(1) Bid voor jy keuse (1 Tessalonisense 5:17; Jakobus 1:5)
(2) Wees bereid om God te gehoorsaam (Jesaja 1:19; Mattheus 7:24-25)
(3) Bestudeer die Bybel (Psalm 119: 105; 2 Timotheus 3:16)
(4) Vertrou God (Spreuke 3:5-6; Jesaja 58:11)
(5) Soek wyse raadgewers (Spreuke 15:22; 24:6)
B WAT OM TE KIES
❖ Die keuse van vriende.
— Die vriende wat ons kies, kan ons op die regte of verkeerde paaie lei.
— “Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood." (Spreuke
17:17).
— Vriendskap is 'n tweerigtingverhouding: 'n Man met vriende moet self ook vriendelik wees.
— Jonathan en David is 'n goeie voorbeeld van onvoorwaardelike vriendskap. Dawid gaan
Jonatan se plek inneem, maar Jonathan het hom nie as bedreiging gesien nie, maar het
liewer nederig sy vriendskap aangebied.
❖ Die keuse van 'n lewensmaat.
— Die beste manier om die regte keuse te maak, is om God vir leiding te vra (Genesis 24:7).
— Daar is nog 'n goeie raad in Isak en Rebekka se storie: soek vir 'n Christen lewensmaat
(Genesis 24:3-4).
— As ons 'n suksesvolle huwelik wil hê, moet ons begin om self die regte persoon te wees
(Psalm 37:27; 119: 97; 1 Korinthiërs 15:33; Jakobus 1:23-25). Ons moet bereid wees om ons
gade te behandel soos ons behandel wil word (Mattheus 7:12).
❖ Die keuse van 'n rigting.
— Tensy jy voltyds by die huis werk om die huis en familie te versorg (die mees edelste van
alle beroepe), moet die meeste mense 'n loopbaan kies om geld te verdien.
— Die eerste stap is om 'n loopbaan te kies wat verband hou met die gewensde beroep,
indien moontlik. Vir elke besluit moet die volgende sleutelbeginsel gevolg word: "Doen
alles tot verheerliking van God. " (1 Korinthiërs 10:31).
— Aan die ander kant moet werk nooit die middelpunt van ons lewens wees nie (sien Prediker
2:1-11). Onthou dat “geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels” (1Tim 6:10).

