
NUMERI 13:31-33
Hoe kan ek en jy hierdie bose kr ingloop stop van vergelyking? 

1.OM TE RUS IN DIE UNIEKHEID VAN DIT 
WAT GOD JOU GEMAAK HET OM TE 
WEES! 

Die waarheid is,  God vergelyk jou met niemand anders op hi-
erdie aarde nie!  Hy het jou uniek gemaak met spesifieke gawes 
en talente… met ‘n idee en ‘n droom oor wie jy is en waarheen 
jy moet gaan. 

Kaleb sê… Ons moet besl is optrek en die land in besit  neem, 
want ons kan sonder twyfel  die oorhand daaroor kry.  Ons weet 
mos wie ons is.  

Wanneer ek rus kan vind in di t  wat God van my dink en hoe 
God na my kyk word ek vrygemaak van die vergelykings lokval  
in my lewe. 

2.VIER DIE MENSE OM JOU
Om ander doelbewus en hardop te v ier  maak jou vry van 
vergelyking… dis die krag wat di t  het.  Om ons kinders te 
leer om maat j ies se gawes en wenne te v ier  ipv om ja loers 
en afgunst ig te wees daarop of om neer te kyk op hul le.  Hoe 
sal  ‘n wêreld lyk as almal van ons so na ander kyk? 

R O W L A N D  Jones
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