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“… Behalwe die ander dinge, wat daagliks oor my kom: my innige 
besorgdheid oor al die kerke.”


DIE APOSTEL PAULUS, 2 KORINTIËRS 11:28


Ek is diep bekommerd - 'n las. Ten minste is dit hoe ek glo dat God wil hê 
ek moet daaroor nadink. Dit is 'n las vir 'al die kerke', die Christus-
volgelinge in daardie kerke en om die taak wat ons Here ons gegee het, te 
voltooi.


Die 'diep kommer' wat Paulus gevoel het, kom van die Griekse woord 
μέριμνα. Dit beteken “'n bekommernis, sorg, angs wat van die geheel 
skei." Dit is 'n las wat so diep is dat dit voel asof iets jou binne-in verskeur. 
Voel u dit oor die kerk, oor mede-Christene, oor die verlorenes in die 
wêreld?


Ons las as Christene moet dieselfde las wees wat Jesus uit die hemel na 
die aarde gebring het.


“Die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer u en 
glo in die evangelie. ”


JESUS CHRISTUS, MARKUS 1:15


Lees die Evangelies en u sal sien dat Jesus, die ewige Seun van God, 
uiters gefokus was gedurende sy tyd op aarde. Hy het een doel gehad - en 
dit was nie om almal van Hom te laat hou of goed oor hulself te voel nie.
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Jesus het sy las gedeel met die mense van sy eie sinagoge in die dorp en 
hulle wou Hom doodmaak vir wat Hy gesê het -


“Hy het dus in Nasaret gekom, waar Hy grootgemaak is. En soos sy 
gewoonte was, het Hy op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en 
opgestaan om te lees. En aan hom is die boek van die profeet Jesaja 
oorhandig. En toe Hy die boek oopmaak, vind Hy die plek waar daar 
geskrywe staan: ‘Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het 
om die evangelie aan die armes te verkondig; Hy het My gestuur om 
gebrokenes van hart te genees, om vrylating aan die gevangenes te 
verkondig en blindes te herstel, om die onderdruktes vry te stel; Om die 
aanvaarbare jaar van die Here te verkondig. ”


LUKAS 4: 16-19


Jesus maak die boek toe, gee dit terug aan die sinagoge en gaan sit. 
Onthou dat dit die sinagoge is wat Jesus van kindsbeen af bygewoon het. 
Almal het hom dopgehou. Hier is wat Hy volgende gesê het -


'Vandag word hierdie Skrif in u verhoor vervul.'


Whoa! Die profesie van Jesaja is vervul in die verhoor van die mense wat 
in daardie sinagoge sit?


Wat Jesaja in hoofstuk 61 van sy boek geskryf het, was in die konteks van 
wat God in hoofstuk 59 en 60 vir Hom gesê het -
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“Die Verlosser sal na Sion kom en na diegene wat hulle in Jakob bekeer 
van oortreding.”


JESAJA 59:20


“Staan op, skyn; Want u lig het gekom! En die heerlikheid van die Here het 
oor jou opgestaan. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die 
duisternis die volk; Maar die Here sal oor jou opstaan, en sy heerlikheid sal 
aan jou gesien word. Die heidene sal na u lig kom en konings na die glans 
van u opgang. ”


JESAJA 60: 1-3


Jesaja 59, 60 en 61 was 'n voortsetting van die vroeëre konteks van die 
lydende Messias -


'Hy word deur mense verag en verwerp, 'n man van smarte en vertroud 
met droefheid. En ons het as’t ware ons gesigte vir Hom verberg; Hy is 
verag, en ons het Hom nie geag nie. Waarlik, Hy het ons hartseer gedra en 
ons smarte gedra; Tog het ons Hom aggekry, deur God geslaan en 
geteister. Maar Hy is gewond weens ons oortredinge, en Hy is gekneus 
weens ons ongeregtighede; Die straf vir ons vrede was op Hom, en deur 
sy wonde is ons genees. Al wat ons soos skape het, het verdwaal; Ons het 
elkeen op sy eie manier gewend; En die Here het die ongeregtigheid van 
ons almal op Hom gelê. ”
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JESAJA 53: 3-6


Jesus beweer dat hy die geprofeteerde Verlosser van Israel is! Die 
beloofde Messias!


Die volk was verwonderd oor wat Hy gesê het, en vra mekaar toe: "Is dit 
nie die seun van Josef nie?" Vanweë die las wat Jesus vir die mense 
gehad het en sy intense fokus op die doen van die wil van sy hemelse 
Vader, het hy nie 'n duim teruggekeer van sy aanspraak op Jesaja se 
profesie oor Hom en die mense se desperate behoefte aan vergewing van 
sondes nie -


'Hy het vir hulle gesê:' U sal hierdie spreekwoord sekerlik vir my sê: 
'Geneesheer, genees uself! Wat ons ook al in Kapernaum hoor doen het, 
doen dit ook hier in u land. ’Toe sê Hy:‘ Voorwaar, ek sê vir u, geen profeet 
word in sy eie land aanvaar nie. Maar ek sê u waarlik, baie weduwees was 
in Israel in die dae van Elia, toe die hemel drie jaar en ses maande 
toegesluit was, en daar 'n groot hongersnood in die hele land was; maar 
vir niemand van hulle is Elia gestuur, behalwe na Sarfat, in die omgewing 
van Sidon, na 'n weduwee nie. En daar was baie melaatses in Israel in die 
tyd van die profeet Elisa, en niemand van hulle is gereinig nie, behalwe 
Naäman, die Arameër. ' die stad uit; en hulle het Hom gelei na die 
voorhoof van die heuwel waarop hulle stad gebou is, om Hom oor die 
krans af te gooi. Toe gaan Hy tussen hulle in en gaan sy weg. ”


LUKE 4
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Ons moet dieselfde las vir mense hê, dieselfde fokus om die wil van ons 
hemelse Vader te doen. Daardie las is om verlore mense met die Evangelie 
van Christus te bereik en dissipels te maak. Nie net in ons stad, staat 
(provinsie) of land nie. Dit bereik verlore mense in 'die hele wêreld'.


“En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig 
word as getuie vir al die nasies, en dan sal die einde kom.”


MATTEUS 14:24


Die Evangelie van Jesus Christus is die enigste hoop wat mense op die 
ewige lewe het. Hulle, net soos ons, kan dit nie verdien nie en verdien dit 
beslis nie. Verlossing is 'n geskenk, maar dit het 'n las. Daardie las het die 
Seun van God uit die hemel na die aarde gebring om die betaling vir ons 
sondes te word. Hierdie las het Christus se dissipels in die 1ste eeu na die 
wêreld gestuur en hulle gaan steeds tweeduisend jaar later.


Maar ...


Die venster 10/40


Daar is soveel mense en mense wat nie die Evangelie gehoor het nie. Die 
waarheid oor hoeveel mense nog nooit gehoor het nie, is verbysterend.


Die hartseer feit is dat baie Christene in relatief welgestelde dele van die 
wêreld (bv. Verenigde State, Kanada, die Verenigde Koninkryk, Europa) 
baie min nadink, besorgdheid, tyd of geld daaraan bestee om verlorenes in 
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betreklik arm dele van die wêreld te bereik (bv. 10 / 40 Venster). Is dit 
omdat hulle nie 'n las vir verlorenes het nie? Waarom sou Christene wat 
die taak verstaan wat Jesus Christus aan sy kerk gegee het, nie die las 
voel om die taak te voltooi nie?


Meer as die helfte van die wêreldbevolking woon in daardie 10/40 Venster. 
Die oorgrote meerderheid van die mense wat in die wêreld woon (ongeveer 
90%) het nie die lewensreddende Evangelie van Jesus Christus gehoor 
nie. Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme is die oorheersende godsdienste in 
die venster 10/40. Ateïstiese kommunisme is ook 'n groot struikelblok in 
daardie streek van die wêreld. Die prediking van die Evangelie is waarlik 'n 
onvoltooide taak vir Christene.


Ek glo dat die las wat alle Christene moet voel en dra, is dat ons 'n 
onvoltooide taak in die gesig staar. Jesus het vir ons gesê om 'dissipels te 
maak van al die nasies' (Matteus 28:19) en getuies van Hom te wees 'tot 
aan die einde van die aarde' (Hand. 1: 8). Jesus het sy deel gedoen, maar 
ons doen nie ons s'n nie. Ons is nie klaar met ons werk nie. Hoe sal ons 
weet wanneer ons werk klaar is? Soos Jesus vir sy dissipels in Matteus 24 
gesê het: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld 
verkondig word as 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom." 
Dit is wanneer ons sal weet.


Daar is baie inheemse predikante en evangeliste wat die Evangelie van 
Christus in die venster van 10/40 verkondig, maar hulle het ons hulp nodig.


Wat kan ek doen?
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Eerste versorging. Bid. Gee.


Tweedens - vra God om u 'n las vir 'n bepaalde wêrelddeel te gee.


Derdens - gebruik u geestelike gawes om predikante en evangeliste te 
ondersteun in die wêreld waar God u belas.


Vierdens - nooi ander Christene in u kring van invloed uit om betrokke te 
raak by die bereiking van die onbereiktes met die geestelike vryheid wat 
God ons in sy Seun gee.


U kan u familie en vriende ook beveel om artikels te lees en te deel in 
FaithandSelfDefense.com sowel as ander aanlyn-bedieninge. Ons het 
onlangs 'n nuwe reeks met die titel There's Work To Be Done begin wat die 
onvoltooide taak voor ons aanspreek.


Ons gebede is by u as u Christus volg en die wil van Sy wil deel.
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