Afspraak = afspraak en
over ontvangen & geven
Achtergrond:
Tegenwoordig wordt er veel met contracten geregeld. In het algemeen
zien contracten er als volgt uit: eerst wordt de afspraak weergegeven en
daarna wordt weergegeven wat er gebeurt als partijen zich niet aan de
afspraken houden. Wanneer iemand zich niet aan zijn contractuele
afspraken houdt en zich daarvoor schaamt, dan kun je diegene het niet
nakomen vergeven en genadig zijn over zijn/haar schaamte voor
tekortschieting. Een ogenschijnlijk klein maar belangrijk verschil tussen
vergeving en genade.
In het oude testament is eveneens sprake van verbonden Zo lezen we
over Mozes en het verbond met God in Deuteronomium 28: eerst de
zegen, maar daarna de vloek. En bijvoorbeeld ook in Jozua 24 bij de
herhaling van het verbond (vs 20).
Hoe past zegen hier dan bij? Zegen vindt haar oorsprong bij God en haar
bestemming bij Gods volk (Numeri 6). Wij mogen zegen ontvangen en
tot zegen zijn voor anderen.
In het nieuwe testament komen we er Genadig vanaf! Het verbond
tussen God en mensen wordt in Christus vernieuwd en daarmee werden
onze zonden vergeven. Wat een zegen.
Wij wensen jullie een gezegend gesprek toe!

Opdracht:
Bespreek onderstaande vragen:
1. Heb je weleens een officieel contract getekend? Denk ook
aan een hypotheek of iets dergelijks. Is het tekenen van een
officieel contract spannend? Waar let je eigenlijk op?
2. Heb je weleens meegemaakt dat iemand of een bedrijf zich
niet aan de afspraken met jou hield? Hoe ging je daarmee
om? Werd er bijvoorbeeld ook straf gegeven of een garantie
of coulance uitkering uitgeoefend?
3. Hoe zou je met die situatie omgegaan zijn als je: (a) diegene
zou aanpakken, (b) diegene zou vergeven of (c) genadig zou
zijn ? Vragen die aanpakken door jou ook iets van die
ander?
4. Kun je ervoor kiezen om tot zegen voor anderen te zijn? Hoe
zie je dat dan? Welke keuze maak je dan?
5. Luister naar opwekking 710
6. Waar komt in dit lied zegen vandaan en waar gaat het naar
toe?
7. Ben je zelf nog aangesloten op de Bron? “Hoe is het tussen
God en jou?” en lukt het om zegen te ontvangen of tot zegen
te zijn?
8. Luister en/of zing opwekking 710

