
Personeelkamer Opening

89. ‘n Behoorlike ‘makeover’

Wanneer ons ‘n motor oorverf, is dit nie net die aanwending van ‘n nuwe lagie verf wat dit 
‘n goeie of slegte resultaat gee nie.

Eerstens moet ons al die ou verf afskuur, want ou verf kan die nuwe verf laat afdop en kan 
deurslaan as donker, onreëlmatige kolle deur die nuwe verf.

Alle roes moet verwyder en reg gemaak word, want maak nie saak hoeveel verf jy aanwend
nie, as daar roes onder die verf is, gaan jy weer sukkel.

En die laaste deel is om alle duikies en krapies op te vul en dan te skuur en te vryf totdat dit 
heeltemal glad is.

Die geringste onegaligheid sal deur die nuwe laag verf wys en sal die nuwe voorkoms en die
doel van die vernuwing heeltemal bederf.

Toepassing:

Nou sê Paulus dat ons onsself aan God moet aanbied sonder kol of merk, as ‘n volkome 
heilige nuwe mens.

Jy sien, om ‘n kind van God te word is nie net ‘n saak van ‘n vinnige nuwe lagie verf nie.
Dit gaan regdeur tot in die diepste wese.

Enigiets wat nog oud is en kan maak dat die ou mens weer uitkom, moet weg geskuur 
word, anders gaan die ou mens weer die nuwe voorkoms bederf.

Om ‘n volwasse kind van God te word, moet ons die Kunstenaar, Jesus Christus, toelaat om 
ons heeltemal skoon te sny, krap en skuur van al ons ou sonde, maniere en gedagtes.

Paulus praat oor die aflegging van gereelde sonde en die kruisiging van hardnekkige sondes 
wat ons slawe van sonde maak. Eers dan kan ons die nuwe kleed, Jesus Christus, ons 
geseënde Verlosser, aantrek as die nuwe laag verf.

Die Kerk van God het geword wat dit is omdat ons almeer neig na die "quick fix" verf 
aanwending.

Spuit bietjie hier en bietjie daar. Vyf of ses lae oor mekaar! Dit is tyd om te begin 
skoonmaak tot op die been. Alle lae gemors verf en aanwendings moet verwyder word as 
ons wil sien hoe God iets nuuts doen.



Iets sonder vlek of rimpel. Ek kies ‘n behoorlike "makeover ". Ek kies volle bekering. Ek kies 
Jesus Christus!
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