





 

FOKUSTYD

Om as Christene, toenemend, ’n alternatiewe gemeenskap 
midde-in die wêreld te wees.

Die Fokustyd is bedoel as ’n afsonderingstyd waartydens ons hele gemeente 
saam fokus op ’n sentrale tema.  Elke lidmaat kan deelneem deur ten minste 
op een, maar verkieslik op drie vlakke deel te neem

1. Dagstukkies oor die subtemas word verskaf wat persoonlike godsdiens kan 
stimuleer
2. Groepsbyeenkomste (kleingroepe, Bybelstudiegroepe, wyke of gesinne) 
waartydens daar aan die hand van ’n kleingroepriglyn een keer per week 
saam gefokus word
3. Die eredienste op Sondagoggende sluit die bepaalde tema af.

Neem asb kennis:

BOEKIES
• Daar is nog boekies in die portale beskikbaar. Neem met vrymoedigheid 
daarvan en gebruik dit. 
• Die boekies is ook elektronies by die Kerkkantoor beskikbaar.  Daar is nie 
kopiereg op die boekies nie en jy kan dit dus ook met familie en vriende oor 
die internet deel.

TESSALONISENSSE
• Die Fokustyd word sterk gerig op Paulus se eerste brief aan die Tessaloni-
sense. Al die groepsbyeenkomste en preke kom uit die gedeelte. Lees dus 
asb die brief op u eie deel. Op bladsy 7 in die boekie word agtergrond oor 
die brief verskaf



WEEK 2: KOPPELGEDEELTE:
Dit is God se plan om sy Verlossingsboodskap op aarde deur mense te laat 
verkondig.

Die objektiewe Woord van die Here is die primêre middel waardeur die Evangelie 
gedra word.  Deur die werking van sy Gees word dit in die harte van mense ingedra 
selfs waar daar geen ander gelowige in die omtrek is nie.

Dit gaan egter oor meer as net die verkondiging van die Woord en selfs oor meer 
as net die feit dat mense tot geloof kom en verlossing ontvang.  Daarom herskep 
God deur sy Gees ook mense en plaas Hy hulle op aarde om in sy diens te lewe en 
te werk.

Dit is hier waar die begrip “navolgers van Jesus Christus” so ’n belangrike rol speel.  
Wie verlos is, moet al hoe meer na die beeld van Jesus Christus vernuwe word en so 
die beeld van Christus op aarde uitleef.

As voorbeeld vir sy kinders oor hoe om op aarde te lewe stuur Hy sy Seun,  Jesus 
Christus, na die aarde om ons as’t ware VOOR TE LEEF.

Natuurlik behels die koms van Jesus veel meer as net ’n voorbeeld wat Hy kom stel 
het.  Hy het homself kom gee om ons te kan verlos.  Hierin kan en hoef ons Hom nie 
na te volg nie.  Die verslossingswerk is sy werk.

Tog, wanneer ons reeds verlos en vernuwe is, kan en moet ons al hoe meer volgens 
die voorbeeld van ons Here hier op aarde lewe.

Wanneer Paulus, Timoteus en Silas dus aan die gemeente in Tessalonika skryf, huiwer 
hulle nie om hulleself as navolgers van Jesus te beskyf om die gemeente op te roep 
om hulle voorbeeld te volg en so self ook navolgers van Christus te word nie.

In die navolging van Christus lê daar vir ons ’n geweldige roeping.  Ons leef vandag 
in hierdie wêreld.  God het ons verlos en vernuwe ons na sy beeld sodat ons vandag 
op hierdie stukkie aarde van Hom kan lewe.  Wanneer mense na ons kyk moet dit 
duidelik wees dat ons Christene is omdat ons in navolging van Christus lewe.

Week 1: DAAR WORD OOR ONS, AS Christene, GEPRAAT

Week 2: Volgelinge van Christus in vandag se wêreld
• Dagstukkie 2-1 Net Christene kan navolgers van Christus wees
• Dagstukkie 2-2 Jesus is navolgingswaardig – en meer as dit
• Dagstukkie 2-3 Volg my voorbeeld na, soos wat ek Christus se voorbeeld navolg
• Dagstukkie 2-4 Julle wat my, wat vir Christus volg, se voorbeeld volg, sal 
    gevolg word.
• Dagstukkie 2-5 Persoonlike interpretasie van die tema

Week 3 Om as Christene met geloof in ’n wêreld van ongeloof te lewe
Week 4 Om as Christene in met liefde in ’n wêreld van liefdeloosheid te lewe
Week 5 Om as Christene in met hoop in ’n wêreld van hopeloosheid te lewe


