A Voorbereiding vir verandering.
❖ Kan ons behoorlik voorberei vir enige verandering?
❖ Ja, ons kan voorberei—hoewel ons dalk misluk wanneer ons spesifieke veranderinge ondervind,
omdat ons nie volmaak is nie.
❖ Die sleutel is die aankweek van 'n daaglikse verhouding met God. Op dié manier sal ons met geloof
en vertroue veranderinge in die gesig staar. Ons sal bereid wees om God te gehoorsaam, ongeag
die omstandighede of die versoekings wat daaruit kom.
B Voorbereiding vir die huwelik.
❖ Die huwelik bring 'n man en 'n vrou saam in 'n enkele entiteit. Daardie verhouding is sterker as die
een met ons ouers of enigiemand anders, maar maak dit nie ongedaan nie.
❖ Bestudeer die volgende gedeeltes en vra jouself die volgende vrae oor jou toekomstige vennoot. Sal
jy ook hierdie toets as toekomstige vennoot slaag?
— Spreuke 24:30-34. Is hy / sy hardwerkend?
— Spreuke 22:24-25. Is hy / sy opvlieënd?
— 2 Korinthiërs 6:14-15. Het julle gemeenskaplike oortuigings?
— Spreuke 11:14. Wat dink my familie en vriende?
— Spreuke 3:5-6. Word ek deur my emosies weggevoer?
C Voorbereiding vir ouerskap.
❖ Die geboorte van 'n kind is 'n radikale verandering vir die ouers. Geluk, verantwoordelikheid,
verwarring …
❖ Hoe kan ons volgens die Bybel voorberei vir ouerskap?
— 1 Samuel 1:27. Bid altyd vir hom / haar, selfs voor die swangerskap.
— Rigters 13: 7. Kyk dat jy ‘n gesonde dieet volg tydens swangerskap, en hou dit vol selfs ná
geboorte.
— Lukas 1: 6. Bly weg van sonde.
— Lukas 1:41. Vra vir die leiding van die Heilige Gees.
— Lukas 1: 46-47. Dank God vir die gawe van hierdie nuwe lewe.
— Lukas 1:76. Jou hoofdoel moet wees om jou kind op 'n manier groot te maak dat hy / sy 'n ware
seun of dogter van God word.
D Voorbereiding vir oudword.
❖ Die voorbereiding vir oudag begin gedurende die jeug.
❖ Die gewoontes wat gedurende die jeug en volwassenheid verwerf word, het 'n impak op die manier
waarop ons ons ouddag sal leef.
❖ Volgens Psalm 71, hoe kan ons ons voorberei vir oudword?
— Ken God op 'n persoonlike en diep manier (v. 1-7).
— Verkryging van goeie gewoontes: Vertrou op God (v. 3), Verheerlik (v. 6), Hoop (v. 14).
— Passie vir die sending (v. 15-18).
E Voorbereiding vir die dood.
❖ Die dood is onvermydelik vir elke mens tot die wederkoms (Genesis 3:19).
❖ Niemand kan ooit voorbereid wees vir ‘n skielike dood nie (óf eie of ‘n geliefde). Dit is moeilik om
die dood te aanvaar, selfs al verwag ons dit.
❖ Nietemin kan ons sonder vrees dit tegemoet gaan as ons deurentyd deur die geregtigheid van
Christus bedek is (Romeine 4:7).
❖ Toe Dawid naby die dood was, het hy seker gemaak dat hy die beste nalatenskap los: hy beveel sy
seun om God se weg te volg (1 Konings 2:1-3).
❖ Onthou dat Jesus die dood reeds oorwin het (1 Korinthiërs 15:54-55).

