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Dit is soms goed om te dink watter 
maatreëls julle alles in julle huis het 
om skoon te maak. Maak 'n lys van 
alles wat julle in plek het vir skoon 
maak of te wel reinheid. 
Dit kan reëls wees en take en selfs 
mense wat julle betaal. 
Wat leer dit julle oor hoe belangrik 
skoonmaak vir julle is? 

Soms dink ons ook aan ander as onrein. 
Gesels met mekaar wanneer dink ons ander 
is onrein en is daarom nie welkom in die 
kerk nie.  
Ons moet altyd onhou dat as dit nie vir die 
droom van Petrus was of die verhaal van 
Jona nie was ons gesien as onrein! Ons sou 
dan nie deel van kerk kon wees nie! 
Onreinheid was daarom nie altyd vuilheid nie 
maar soms net andersheid. 
Kom ons dink oor wie ons uitsluit omdat 
hulle anders as ons is.  

Hierdie week moet julle mense doelbewus 
insluit.  
Hier is 'n uitdaging! 
Nooi daarom vir iemand was anders as jy is 
vir koffie, of eet jou pousebrood saam met 
iemand wat nie in jou groep is nie. 
 
Praat aan die einde van die week oor die 
uitdaging en wat julle ervaar en geleer het. 
 
 

 

Die Jode het geglo dat jy 'n sekere vlak van 
reinheid moet hê om aanvaarbaar vir God 
te wees. Daarom het hulle 'n hele reeks 
reinheidswette gehad. Later het dit vir die 
Jode meer gegaan oor hulle reinheidswette 
as wat dit gegaan het oor mense.  
So het dit gebeur dat hulle ook net aan 
hulleself as rein gedink het. Alle nie-Jode 
was daarom onrein! Tog het God dit 
duidelik gemaak dat Hy die God van alle 
nasies is.  Die verhaal van Jona is hier 
belangrik. Later moes hy die rots Petrus in 
'n droom anders oortuig want dit het vir die 
Jode moeilik gebly om te dink ander kan 
ook rein wees. 


