
Kol 4:2-6                 God se tyd is anders as ons tyd!          Dins. 19 Mei 2020 
 
Ons het 2019 al 2020 se jaarprogram vir die gemeente beplan en die Almanak is gedruk.   
Gemeente-aksies en datums en tye is beplan wat gaan gebeur.   Daar is gereël vir eredienste, 
nagmale, gemeenteaksies, sustersaksies, tieneraksies ens.   Ons het daarvoor gebid en God se wil 
gevra en die jaar vol ywer begin.   Ons het gehoor van die Koronavirus in Wuhan in China en dit 
was ver van ons af verwyder.   Chinese met hulle maskers en hulle pandemie.   Wie van ons sou 
kon raai dat binne ‘n paar maande die hele wêreld en ook ons hier in Centurion maskers sou dra 
en inperkings beleef en ons hele tyds-beplanning-skedules totaal omver gegooi sou word. 
 
God het aan ons gewys dat ons nie te seker moet wees van alles nie.  Ons lees in Jes 55:8,9   
8  “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here;  
9  soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes 
bo julle gedagtes.” 
 
In ‘n oogwink het God bepaal dat ons hele lewe omgekeer word.    Maar wat nou?  Wat moet ons 
nou doen?  Hoe moet ons dink?   Hoe moet ons die krisis hanteer soos wat dit uitspeel?     Paulus 
skryf aan ons en God openbaar aan ons in  Kol 4:2-6 die volgende…Lees die gedeelte. 
 
Hier is ‘n paar sake wat ons moet doen… 
Bid en wees waaksaam.   Bid vir die kerk. Bid vir die kerkleiers, predikante, ouderlinge, 
diakens en almal wat besig is.  Bid dat ons kerk sal bly tot eer van God.  Bid dat ons die Woord 
suiwer sal bly verkondig, in besonder in hierdie tyd.  Bid vir die regering en die staatspresident. 
 
Waak daarteen om vinnige uitsprake te maak met konklusies wat ons via die media kry wat nie 
noodwendig altyd korrek is nie.   Waak teen opstand teen die owerheid wat oor ons gestel is. 
 
Tree met wysheid op.  Wandel in wysheid sê die ’33 vertaling.   Dit beteken dat ons nie moet 
rondloop en dink ons het al die antwoorde vir die wêreldse probleme nie, maar dat ons ons lig sal 
laat skyn, die lig van Jesus Christus.   Jesus  Christus wat die Redder is en Verlosser vir almal 
wat in Hom glo.    Die ongelowige wêreld hou ons met valkoë dop.   Hulle kyk of ons 
gehoorsaam is aan die owerheid, hulle kyk of ons doen wat ons preek.   Mense word tot die Lig 
van Jesus gebring nie bloot met woorde nie, maar ook met ons dade.   Daarom moet ons 
vriendelik wees teenoor almal.    Ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid, al is dit 
oor die internet, waar ons werk, waar ons woon, wat ons sê. 
 
Mag God ons deur die Heilige Gees lei om biddend met wysheid op te tree. 
Mag ons hierdie tyd gebruik om ware ligte te wees in die wêreld. 
Mag God vereer word. 
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