Tema : Lasarus en die vyf broers
Teks : Lukas 16: 19-31
APPÉLERENDE PREEK : DIE KERK SE ROEPING
1. INLEIDING
•
•
•
•

Hoe is ons prioriteite belyn met die Wil van God?
Wat is die dryfveer in ons lewens?
Ons leeftyd is relatief kort in vergelyking met God se tyd
Ons het nie engele of bonatuurlike wesens nodig nie – die Skrif is
genoegsaam

2. LIGGAAM
2.1
DIE RYK MAN
• Rykes gaan nie hel toe en armes hemel toe nie (nie noodwendig nie)
• Wat maak in die lewe vir jou werklik saak?
• Is ek soos die Fariseërs dalk : godsdienstig, vroom maar inherent valse
huigelaars
• Amos waarsku oor selfvergenoegdheid vd mens
• Ons daaglikse lewenstyl is bepalend vir ons bestemming
2.2
LASARUS
• Lasarus op die voorstoep en binne die “poorte” vd ryk man
• Lasarus se naam identifiseer sy lewenstyl – God is my hulp
• Rasionaliseer ons die skuldgevoel weg?
• God roep sy kerk deur die roep van Lasarus
• Is it inside or on top?
2.3
DIE HIERNAMAALS
• Lasarus by Abraham
• Ryk man in die hel
• Lasarus nou “binne” en ryk man “buite”
• Mensehande dra ryk man, engele dra Lasarus
• Ryk man is dalk nie inherent “sleg” nie – Abraham noem hom “my kind”
• Waardes vd koninkryk lyk soms anders as ons waardes
2.4
DIE VYF BROERS
• Hulle (ek en jy) leef nog in die “strepietyd” – genadetyd
• Hulle het die wet en die profete – ons het ook die NT en die HG
• Hoeveel preke moet ons nóg hoor?

3.
•
•
•
•
•
•
•
•

TEN SLOTTE
Hoe lyk die poortes waardeur ons daagliks stap?
Maak ons dit plekke van samekoms en uitreik, ontmoetingsgeleenthede?
Of plek van afsluiting – skeur wat ‘n kloof word?
Bid ons en bedoel ons wat ons bid – gee daaglikse brood
Dis nie net ‘n “geestelike roeping” nie – ook fisiese ondersteuning
Is ons Jesus se Hande en Voete, demonstreer ons God se liefde?
Wees nie soos ‘n besige Marta nie maar ‘n Maria – besig met die “regte”
dinge
Tel die Lasarusse op jou skoot soos vader Abraham – dis ons roeping

