Roeping tot Lojaliteit
Theo Potgieter

Mat 25
31En wanneer die Seun van die mens in sy
heerlikheid kom en al die heilige engele saam
met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;
32 en voor Hom sal al die nasies versamel
word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos
die herder die skape van die bokke afskei; 33
en Hy sal die skape aan sy regterhand en die
bokke aan sy linkerhand sit. 34 Dan sal die
Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê:
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf
die koninkryk wat vir julle berei is van die
grondlegging van die wêreld af.

Mat 25
35Want Ek het honger gehad, en julle het
My te ete gegee; Ek het dors gehad, en
julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n
vreemdeling, en julle het My herberg
gegee; 36 Ek was naak, en julle het My
geklee; Ek was siek, en julle het My
besoek; in die gevangenis was Ek, en
julle het na My gekom. 37 Dan sal die
regverdiges Hom antwoord en sê: Here,
wanneer het ons U honger gesien en
gevoed; of dors, en te drinke gegee?

Mat 25
38En wanneer het ons U ‘n vreemdeling
gesien, en herberg gegee; of naak, en
geklee? 39 En wanneer het ons U siek gesien
of in die gevangenis, en na U gekom? 40 En
die Koning sal antwoord en vir hulle sê:
Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit
gedoen het aan een van die geringstes van
hierdie broeders van My, het julle dit aan My
gedoen.
41 Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand
sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die
ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy
engele.

Mat 25
42Want Ek het honger gehad, en julle het
My nie te ete gegee nie; Ek het dors
gehad, en julle het My nie te drinke gegee
nie. 43 Ek was ‘n vreemdeling, en julle het
vir My nie herberg gegee nie; naak, en
julle het My nie geklee nie; siek en in die
gevangenis, en julle het My nie besoek
nie. 44 Dan sal hulle Hom ook antwoord
en sê: Here, wanneer het ons U honger
gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak
of siek of in die gevangenis, en U nie
gedien nie?

Mat 25
45Dan sal Hy hulle antwoord en
sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir
sover julle dit nie gedoen het
aan een van hierdie geringstes
nie, het julle dit aan My ook nie
gedoen nie. 46 En hulle sal
weggaan in die ewige straf,
maar die regverdiges in die
ewige lewe.

Jes 61: 8
Want Ek, die HERE, het die
reg lief; Ek haat die roof met
onreg, en Ek sal hulle getrou
hul loon gee en ‘n ewige
verbond met hulle sluit.

Jak 1:27
Reine en onbesmette
godsdiens voor God en die
Vader is dít: om wese en
weduwees in hulle
verdrukking te besoek en
jouself vlekkeloos te bewaar
van die wêreld.

2 Tim 4:5
doen die werk van ‘n
evangelis

1 Kor 3
5 Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders
as dienaars deur wie julle gelowig geword
het? En dit soos die Here aan elkeen gegee
het. 6 Ek het geplant, Apollos het natgemaak,
maar God het laat groei. 7 So is dan hy wat
plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God
wat laat groei. 8 Maar hy wat plant en hy wat
natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon
volgens sy eie arbeid ontvang. 9 Want ons is
medewerkers van God; die akker van God,
die gebou van God is julle.

Jak 2:20
Maar wil jy weet, o nietige
mens, dat die geloof sonder
die werke dood is?

Ef 2: 10
Want ons is sy maaksel,
geskape in Christus Jesus
tot goeie werke wat God
voorberei het, sodat ons
daarin kan wandel.

Lojaliteit = Guns
2 Sam 2:5
Mag julle geseënd wees deur die HERE,
dat julle hierdie guns bewys het aan julle
heer, aan Saul, en hom begrawe het.
“May you be blessed by the Lord,
because you showed this loyalty to Saul
your lord and buried him.
kindness; piety, good deed, kindly,
lovingkindness, merciful, mercy.
Vriendelikheid, vroomheid,
goedertierenheid, barmhartigheid

