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Amos 7:7-17 

14 Julie 2019 

Noem 'n paar tipiese goed wat julle as 
gesin is en doen.  Dis nou daardie goed 
wat ander oor julle sal sê.   
Kies nou uit al die dinge wat mense oor 
julle sal sê een iets wat meer prominent 
is of wat julle die beste tipeer. 
Ons kan amper sê dis die eienskap of 
manier van doen wat julle rig – julle 
skietlood 

As ons nuwe riglyne of skietlote wil gebruik 
moet ons eers weet wie ons is.  Gaan ry 
daarom die naweek deur 'n buurt met luukse 
huise en praat oor die huis wat julle huur of 
besit. Maar gaan ry ook deur 'n 
plakkerskamp (ja ek weet ons wil nie regtig 
nie) maar praat nou weer oor julle huis.  
Besluit saam oor watter skietlood julle gaan 
gebruik. Ef 4:25 -32 is 'n opsie. 

Uit die riglyne wat julle saam op besluit het 
kies die volgende week een riglyn per dag en 
skryf dit groot en plak dit op.  Dalk kan julle 
5 nuwe riglyne vir julleself aanleer hierdie 
week wat kom.  
Julle eie skietlote.  Julle kan ook vir elkeen 'n 
gewiggie aan 'n toutjie vasmaak en dit aan 
julle kasdeure vasbind as 'n herinnering. 
 

 

Die Here weet dat as ons vir onsself 'n 
“skietlood” moet aanlê ons dit gewoonlik 
doen in vergelyking met ander.  Die 
beginsel van “keeping up with the Jones” 
 
Ons skietlood belyn daarom met ander en 
is daarom nie meer loodreg nie maar altyd 
skeef getrek.  Nou gebeur dit dat ons 
eintlik baie het maar ons vergelyk onsself 
met ander wat meer het en dan dink ons 
ons het min. 
Daarom moet ons 'n skietlood kry wat die 
Here vir ons aanlê.  Dit kry ons in die 
Bybel.  Al die riglyne wat Paulus gee of 
leerstellinge van Jesus in die Evangelies. 


