
Personeelkamer Opening

88. Welkom tuis

Billy Graham se dogter vertel hierdie storie tydens sy begrafnis. 

Sy is getroud en na 17 jaar het haar huweliks boot op die rotse geloop. Sy was verpletter en 
haar ma en pa het haar so wonderlik bygestaan. Sy het baie lank gesukkel en gestruikel 
onder die gevoel van mislukking. Billy Graham het toe met sy dogter gepraat en voorgestel 
dat sy weggaan en êrens weer oor begin.

Soos dit n goeie dogter betaam het sy na haar vader geluister en na dieselfde stad getrek as
haar ouer suster wat ook in die bediening is.

Sy het kerk toe gegaan en daar ‘n man ontmoet en halsoorkop verlief geraak en ten spyte 
van haar suster se vermanings het die verhouding te vinnig gegroei. Haar moeder het haar 
geskakel en baie diplomaties voorgestel dat sy die remme aandraai en dat dit te vinnig 
gaan. 

Haar vader was besig met spesiale dienste en hy het haar vanuit ‘n ander staat geskakel en 
lank met haar gepraat en haar gewaarsku oor die gevare wat hierdie vinnige verhouding 
kan inhou.

Sy vertel toe verder en sê ten spyte van almal se teenkanting het sy haar eie kop gevolg en 
is oorhaastig met die man getroud, maar ongelukkig het sy binne 24 uur besef sy het die 
grootste fout van haar lewe gemaak.

Sy het geweet sy het ‘n intense begeerte om na haar ouers toe te gaan, en sy sê dat sy nie 
geweet het wat om te doen nie want sy het direk teen hulle waarskuwings voorgegaan en 
haar eie kop gevolg. 

Sy het in haar motor geklim en die pad gevat na haar ouerhuis toe. Haar vader was Billy 
Graham die beroemde prediker, maar hy was ook haar pappa. Sy sê toe sy om die laaste 
draai van hulle oprit na die huis gaan toe sien sy haar pa staan op die stoep vir haar en wag.
Met geopende arms het hy haar tegemoet gegaan en haar styf teen sy vader bors 
vasgedruk en in haar oor gefluister... WELKOM TUIS MY KIND.

Toepassing:

En net so tree ons soms direk teen God se instruksies en waarskuwings op. En as alles op ‘n 
liederlike gemors uitloop dan besluit ons ook om na ons Hemelse Vader terug te keer.

Met wyd oop arms verwelkom Hy ons, druk ons liefdevol teen Hom vas en fluister in ons 
oor...WELKOM TUIS MY KIND.



Sonder verwyt, sonder om te sê ek het jou gewaarsku, net wyd oop arms en baie liefde.

Dis die omvang van ons God se genade.

Geskryf deur Georgie Claassen van die Christus Volgeling Facebook Groep.


