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Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een
reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. 2 Dra
mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. 3 Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is
nie, mislei hy homself. 4 Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem hê
alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. 5 Want elkeen sal sy eie pak dra. 6 Maar laat hom
wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. 7 Moenie
dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. 8 Hy wat in sy
vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.
9
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
Twee laste:
laste:
•
•

Ander se laste (Galasiërs 6:1-2)
My own load (Galasiërs 6:3-5)

Johannes 8:28:2 -11
2
En vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en Hy het
gaan sit en hulle geleer. 3 En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het ‘n vrou wat in egbreuk betrap was, na
Hom gebring. 4 En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op
‘n daad van egbreuk betrap; en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat
sê U? 6 En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus
het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. 7 Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy
Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar gooi. 8
En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe. 9 En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete
bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die
vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. 10 En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie,
sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? 11 En sy
antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer
nie.
Mattheus 23:4, 13, 25
4
Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense,
maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie.
13
Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe
voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.
25
Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die
skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.
Lukas 18:9
18:9:9-12
9
En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag,
hierdie gelykenis vertel. 10 Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die
ander ‘n tollenaar. 11 En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie
soos die ander mense is nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. 12 Ek vas
twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry.
1.

Ander se laste (Galasiërs
(Galasiërs 6:16:1-2)
Wat is hulle las?
• Ons kan ander help met fisiese laste.
• Ons kan ander help met finansiële laste.
1

•

Ons kan ander help met sosiale laste (ons kan bystaan en soms selfs bemiddel).

Galasiërs 5:135:13 -14
13
Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die
vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. 14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
2.

My eie las
Galasiërs 6:36:3-5
3
Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. 4 Maar laat elkeen sy
eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die
ander betref nie. 5 Want elkeen sal sy eie pak dra.
II Korinthiërs 13:5
13:5
5
Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself
dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie!
Wat is j ou eie las?
las?
•
•
•

Niemand kan namens jou om vergifnis vra nie.
Niemand kan geestelike vrug namens jou dra nie.
Niemand kan geestelike gawes namens jou ontdek en ontwikkel nie.

Areas van sensiti
s ensitiwiteit
ensitiwiteit:
witeit:
•
•
•

Hou jou oog op jouself voor jy versoek word.
Ontwikkel nederigheid.
Blaamverskuiwing.

Waarhede oor laste:
laste:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Bespreking
Manipulasie
Kwesbaarheid
Oplossing
Weet hoe jy voel…
Vleitaal
Die Woord
Sagmoedigheid
Bid
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