Saam-praat-papier 10 Februarie 2013

Ons is offer-mense!
Hebr 13:8-16

8

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.
Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin
geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dié wat hulle aan
hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie.
10
Ons het ’n altaar waarvan dié wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die
reg het om te eet nie. 11Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die
heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laer verbrand.
12
Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed van
hulle sonde te reinig. 13Laat ons dan nou uitgaan na Hom toe buitekant die laer en die
smaad dra wat Hy gedra het, 14want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie,
ons is op soek na die toekomstige. 15Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer
van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. 16Moenie
nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God
aanneemlik is.
9

Ons vaste fokuspunt en ankerpunt: JESUS (vs 8)
Verlostes is offer-mense. Vier offers kenmerk ons lewe:
1 Ons is mense vd GROOT genade-offer (9-12)
2 Ons is mense wat ons met Christus vereenselwig (13,14)
3 Ons is mense wat lofoffer bring (15)
4 Ons is mense wat omgee-offers bring (16)

SAAM-PRAAT
1 Watter verskil maak die versekering in vers 8 in ons lewe van elke dag ?
2 Wat in hierdie verse/gedeelte het jou die meeste getref ?
3 Watter offers wil jy graag meer vir die Here gee?
4 Bespreek hoe jul in die omgeegroep mekaar kan help om dit reg te kry ?

