
19. SAALOPENING: Bly geestelik skerp

Inleiding:

Vanoggend wil ek kyk hoe skerp julle is.  Ek gaan kyk of julle wakker is en reg vir die dag.  Ek 
het ‘n lysie hier van mense wat ons van lees in die Bybel.  Ek gaan vir julle dinge van hulle 
vertel en kom ons kyk of julle kan uitwerk van wie ek praat.  Onthou om die hande op te steek 
as julle weet en nie uit te skree nie.  

Bybelvasvra:  Ek word genoem...  

Kyk hoe goed die kinders met die leidrade by die Bybelkarakter se naam kan uitkom.  Indien
hulle vasbrand met een, kan jy twee kinders oproep en vir elkeen ‘n Bybel en die teksvers
waarin die karakter se naam verskyn gee en kyk wie kom die vinnigste by die naam uit.

Jy hoef nie al tien karakters te gebruik nie.  Hou die kinders dop en as dit lyk hulle raak bietjie
verveeld, gaan oor na die storie.

Goed,  dit  lyk  ons  is  nou  almal  lekker  wakker.   Kom ons  luister  nou na die  storie  wat  ek
vanoggend saamgebring het.

Storie:  Maak skerp jou byl!

Jare gelede het ‘n jong man werk gesoek en hy het die voorman van ‘n groep houtkappers 

genader vir werk.  “Dit hang af”, het die voorman geantwoord.  “Kom ons kyk wat maak jy met

hierdie boom.”  Die jongman het vorentoe getree en die groot boom behendig neergefel.  Die 

voorman was beindruk en het tevrede gesê:  “Jy kan maar Maandag inval!”

Maandag, Dinsdag en Woensdag het sonder enige voorval verbygegaan.  Donderdagmiddag 

het die voorman na die jongman geloop en gesê: “Jy kan sommer jou betaaltjek op pad huis 

toe kry.”  Verskrik wou die jong man weet:  “Ek het gedink jull betaal op Vrydae?”

“Normaalweg, ja”, het die voorman geantwoord, “maar ons laat jou vandag gaan, want jy het 

agtergeraak.  Ons dagkaarte wys dat jy van die eerste plek Maandag geval het tot die laaste 

plek gister.’

“Maar ek is ‘n harde werker”, het die jong man ontsteld geantwoord.  “Ek is soggens heel 

eerste hier, loop laaste saans en ek het selfs deur my koffietye gewerk.”  Die voorman het 

besef dat die jongman sy werk in ‘n baie ernstige lig beskou het en hy was huiwerig om die 

vraag te vra.



Hy het geaarsel voordat hy gevra het:  “Het jy jou byl ooit skerpgemaak?”

Die jong man het geantwoord:  “Wel, nee Meneer, ek was te besig om tyd te maak daarvoor.”

Toepassing:

Ons dae is baie besig.  Daar is skool en sport en huiswerk.  Voel julle ook soms daar is nie 

genoeg ure in die dag om alles gedoen te kry nie?  Weet julle wat so hartseer is daaroor?  Ons 

raak so besig, dat ons vergeet om te bid en Bybel te lees.  

Om by Jesus tyd deur te bring is, die belangrikste tyd en ons moet dit nooit afskeep nie.  Dis 

hoe ons skerp bly en krag kry vir ons dag.  Wanneer ons nie tyd by Jesus deurbring nie, voel die

hele dag sommer deurmekaar.  Dis soos daardie man wat nie sy byl skerpgemaak het nie.  Kom

ons maak tyd in ons dag vir Jesus.  Dan bly ons byle skerp en het ons krag vir ons besige dag.  

Ons lees in Romeine 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat 

God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van

God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

 Met ander woorde, ons sal geestelik skerp wees, want ons sal weet wat God wil hê ons moet 

doen, omdat ons gereeld ons byl skerp maak – Bybel lees en bid.

SLUIT AF MET GEBED

Verwerk uit: Vlamvat-idees! Deon Kitching en Heilet Zaaiman Bl.30-31


	Vanoggend wil ek kyk hoe skerp julle is. Ek gaan kyk of julle wakker is en reg vir die dag. Ek het ‘n lysie hier van mense wat ons van lees in die Bybel. Ek gaan vir julle dinge van hulle vertel en kom ons kyk of julle kan uitwerk van wie ek praat. Onthou om die hande op te steek as julle weet en nie uit te skree nie.
	Bybelvasvra: Ek word genoem...

