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Ons kyk terug op byna twee jaar waarin die Here die nuwe gemeente hier 
op die Bult in baie opsigte ryklik geseën het. Die afsterwe van die twee 
voormalige gemeentes en die opstanding van die nuwe gemeente het in 
baie opsigte goed verloop. Aan Hom al die eer daarvoor. 

Die nuwe gemeente het sy eie dinamika. Die koms van ’n tweede predi-
kant het die proses na ’n nuwe rat oorgeskakel. Ons het die kringe van ons 
betrokkenheid in God se wêreld getrek en noem dit IN, OP en OOR die Bult. 

Nou is dit weer Fokustyd. ’n Fokustyd is ’n tyd van afsondering en stilword 
voor die Here. ’n Tyd waarin ons as gemeente ons gedagtes op ’n bepaal-
de saak fokus en saam in ons binnekamer, in Klein- en Bybelstudiegroepe 
en ook in eredienste hieroor bymekaar kom. 

Sien die Fokustyd as die gemeente se stiltetyd voor die Here. Om in per-
soonlike verhouding met Hom, in sy teenwoordigheid, te vra, te bevestig 
en opnuut weer te soek na die rede vir ons bestaan en die roeping wat die 
Here vir ons as gemeente nou en hier het. 

“Hulle noem ons Christene. . . !” Die tema roep ons op om te besef dat ons 
as Christene in ’n samelewing leef wat toenemend nie meer die gesag van 
Christus op alle lewensterreine erken nie. 

Kort na die dood van Stefanus, is die gelowiges in Jerusalem, deur die Jode 
uitmekaar gejaag en het, sover hulle gegaan het, die evangelie dat Jesus 
die Here is, verkondig. Met die Here se krag het baie tot geloof gekom en 
onder leiding van Barnabas en Paulus het daar ’n gemeente in Antiogië 
ontstaan. (Hand 11)

So anders was hulle lewe, en so duidelik was die groepie mense volgelinge 
van Jesus Christus, dat die ongelowiges van die stad, die groepie mense 
“Christene” genoem het. 

Sedert daardie tyd is dit die naam vir die volgelinge van Christus. Christene 
wat saam as ’n alternatiewe gemeenskap in die tyd en op die plek lewe 
waar die Here hulle geplaas het. 

Wat het hulle leefwyse anders gemaak? Natuurlik die feit dat hulle deur die 
geloof in Jesus Christus gered en deur die Heilige Gees nuwe mense ge-
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maak is. Dit is nie net hulle gedrag wat verander het nie, maar hulle wese 
het verander. Aan die ander kant beteken dit dat die mense wat wesentlik 
verander het, ook hulle lewenswyse en gedrag verander het. 

So was dit in al die gemeentes waarvan ons in die Bybel lees en so behoort  
dit in al die gemeentes vandag nog te wees. Gedurende die Fokustyd 
gaan ons spesifi ek fokus op, wat in die gemeente in Tessalonika gebeur het 
en wat die Here deur sy lewende Woord vir ons wil leer. 

Onder die besef dat die Here ons as gemeente (en elke gelowige dus) nou 
en hier plaas en roep, nooi ons jou om met oorgawe saam voor die Here te 
besin oor ons roeping. 

Mag die Here bo alles hierdeur gedien en verheerlik word. 

Dominees Willem en Fanie 

 

Iets oor kleingroepe in ons gemeente

Daar is tans negentien KLEINGROEPE in ons gemeente en ook nog enkele 
Bybelstudiegroepe. Dit is ’n groot krag in die bediening en ’n baie goeie  
hulpmiddel waardeurVERHOUDINGS met mekaar, met God en met sy 
wêreld uitgebou word. 

Die huidige praktyk is dat lidmate wat volledig by ’n kleingroep inskakel, nie 
in ’n gewone wyk bedien word nie. Elke kleingroep het ’n ouderling en dia-
ken, verkieslik iemand in daardie groep wat dus weekliks of twee-weekliks 
ten nouste met die lidmate saamleef. Indien ’n kleingroep nie ’n ouderling 
en diaken het wat deel is van die groep nie, word die lidmate in die klein-
groep gewoon soos lidmate in ’n wyk deur ’n ouderling en diaken besoek. 

Dit is belangrik om nie te veel van kleingroepe te maak asof dit die eind-
doel van alles is nie. Dit gaan in die kerk oor VERHOUDINGS en dit moet op 
verskillende maniere in ons bediening vergestalt word. 

Oor jare het dit egter bewys dat kleingroepe ’n besondere struktuur is waar-
deur verhoudings gebou kan word. Daarom wil ons dit graag as bedie-
ningsmodel in die gemeente verder uitbou. 

Kleingroepe
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Dit gesê, is ons ernstig in ons pogings om nie te dink dat lidmate wat nie 
by kleingroepe inskakel nie, minderwaardig is nie. Inteendeel. Verhoudings 
kan ook op ander maniere gebou word. 

Indien jy vir die eerste keer by ’n kleingroep inskakel vertrou ek dat jy die 
seën daarvan sal ervaar. 

Waaroor gaan kleingroepe?

Ons wil graag soveel lidmate as moontlik vir die Fokustyd in kleingroepe 
betrek. Jy verbind jouself vir die vyf weke waarna jy die vryheid het om te 
besluit om met die kleingroep aan te gaan, by ’n ander kleingroep in te 
skakel, of as kleingroep op te hou om te bestaan. Onthou dat dit nie oor 
kleingroepe op sigself gaan nie, maar om die feit dat kleingroepe ’n goeie 
instrument is waarmee verhoudings gebou kan word. 

Die formaat van die kleingroepbyeenkomste is gerig op die verskillende 
verhoudings wat in ’n gesonde kleingroep behoort aandag te kry nl:

A. Fokus op mekaar:(30min)

Die gelowiges kom as broers en susters bymekaar. Daar word dus op me-
kaar gefokus. Hoe gaan dit? Kan ons mekaar van hulp wees? Vrae wat die 
kleingroep in nog kleiner groepies kan beantwoord word gegee. Saam eet 
of koffi e drink kan hier deel wees. 

B. Fokus op die Here

B. 1 Ons met die Here (15 min)

As gelowiges fokus ons nou op die Here. Lofprysing, sang en stilword voor 
die Here moet in ons lewe en in ons byeenkoms ’n plek kry. Die voorlees van 
gebede, veral lofsprysingsgebede, sang, die luister na geestelike musiek 
en die gebed om die verligting van die Heilige Gees sodat God se Woord 
lewend in ons kan werk, kry hierin ’n plek. 

B. 2 Die Here met ons (30 min)

Hierdie deel van die byeenkoms spandeer ons tyd om na die Here se Woord 
te luister en daarom neem dit so belangrike plek in tydens ons byeenkom-
ste in. ’n Bepaalde Skrifdeel of Skrifdele word behandel en die fokus is hier 
op die luister na wat die Here vir ons sê. 
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C. Fokus op die wêreld en die skepping. (15 min)

Die laaste kwartier is van uiterste belang omdat dit te make het met die 
toepassing van wat ons van die Here gehoor het in ons lewe en wêreld. Hier 
word leidende vrae gestel met die bedoeling dat elke gelowige konkreet 
die Woord van die Here kan gaan toepas. Pasop om nie aan die versoe-
king toe te gee om nie by die punt uit te kom nie. Wat hier bespreek is sou 
by ’n volgende byeenkoms gekontroleer kon word. 

Hoewel hierdie kleingroepriglyn struktuur bied vir julle byeenkoms hoef dit 
nie slaafs nagevolg te word nie. Indien julle byvoorbeeld op ’n gegewe 
aand by een van die verhoudings vashaak of net by sommige daarvan 
uitkom maak dit nie saak nie. Dieselfde geld vir die tydsaanduidings. Moet 
egter nie volgende week weer by dieselfde tema stilstaan nie, maar volg 
die Fokustyd saam met die res van die gemeente. 

Groepsooreenkoms

• Dis ’n goeie idee vir enige groep om hulle gedeelde waardes, verwagtinge 
en verbintenisse te verwoord. So ’n ooreenkoms sal julle help om verborge 
agendas en teleurgestelde verwagtinge te voorkom. Ons beveel aan dat 
julle die ooreenkoms gedurende sessie 1 bespreek ten einde die fonda-
ment vir ’n gesonde groepsbelewenis te lê. Voel vry om enige aspek wat 
julle dink nie vir julle groep sal werk nie, na goeddunke te verander. 
• As julle die gedagte aan ’n geskrewe ooreenkoms vreemd vind, wil ons 
julle graag aanmoedig om dit nietemin te probeer. 

Ons verbind ons tot die volgende WAARDES :
• Duidelike doelstelling Om gesonde geestelike lewens te ontwikkel deur ’n 
gesonde kleingroep gemeenskap te bou. 
• Groepsbywoning Om prioriteit te gee aan die groepsbyeenkoms (skakel 
indien ek laat is of afwesig gaan wees)
• Veilige omgewing Om ’n veilige ruimte te skep waarbinne mense gehoor 
kan word en liefde kan ervaar (geen vinnige antwoorde, haastige oordele 
of oorvereenvoudigde oplossings nie)
• Vertroulikheid Om alles wat in die groep gedeel word, as streng vertroulik 
te hanteer en binne die groep te hou. 
• Geestelike gesondheid Om aan groeplede toestemming te gee om my 
aan te moedig tot ’n gesonde, gebalanseerde geestelike lewe wat vir God 
aanneemlik is. 
• Verwelkoming nuwelinge Om ons vriende wat by hierdie studies baat kan 
vind, uit te nooi en nuwelinge hartlik te verwelkom. 
• Verhoudinge bou Om die ander lede in die groep te leer ken en gereeld 
vir hulle te bid. 
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Die hawestad Tessalonika was strategies geleë op die Romeinse deurweg 
wat van die Adriatiese See na die Swart See geloop het. Die stad was al 
by die drie eeue oud en na die Romeinse oorgawe word dit die hoofstad 
van die Romeinse provinsie Masedonië. Die stad was ideaal geleë vir die 
verspreiding van die Evangelie in Masedonië(1Tess 1:8)

Die stad was bekend vir sy afgodediens aan onder andere Cabire, Isis, Zeus, 
Afrodite Dionisius en vele meer. Benewens die gebruiklike Keiseraanbidding 
tref ons ook ’n Joodse- en ’n Samaritaanse sinagoge in die stad aan. 

Saam met Timoteus en Silas(Silvanus) doen Paulus op sy tweede sending-
reis, nadat hy in Filippi in die tronk gegooi, gegesel en toe weer vrygelaat 
is, in Tessalonika aan. Soos sy gewoonte was besoek hy die Joodse sina-
goge waar hy drie sabbatdae na mekaar die Evangelie van Jesus Christus 
verkondig. 

Party van die Jode, asook ’n groot aantal godvresende Grieke en ’n aan-
sienlike getal vooraanstaande vroue kom tot geloof. Dit wek by die Jode 
’n afgunstigheid wat lei tot sodanige oproer dat Paulus en Silas inderhaas 
gedurende die nag na Berea vlug. 

Deur die kragtige werking van die Heilige Gees kom mense so kragdadig 
tot geloof dat dit nie net die stad in beroering bring nie, maar dat mense 
in die hele Masedonië begin praat oor die gelowiges. Dit bring die jong 
gelowiges in konfl ik met die Jode en die res van die inwoners, omdat hulle, 
as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. moes breek met hulle ou tradi-
sies en godsdienste. 

Wanneer Paulus dus ’n paar maande later vir 18 maande in Korinte vertoef 
is hy bekommerd oor die gelowiges en stuur hy, omdat hy nie self kan gaan 
nie, vir Timoteus om hulle te gaan bemoedig en om vas te stel hoe dit met 
die gelowiges gaan. 

Na Timoteus se terugkoms skryf hy, Timoteus en Silvanusrondom die jaar 50 
nC hierdie, sy eerste brief aan die gemeente in Tessalonika. Die doel van 
die brief is om hulle te bemoedig. Hulle het so wonderlik op die Evangelie 
gereageer, nou moet hulle volhard en hulle nog meer toelê op die werk 
van hulle geloof, die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle 

en in Potchefstroom
Die Evangelie in Tessalonika –



8

hoop. Hierbenewens maak hulle sekere “aanvullings” oor sake wat hulle 
nog nie goed verstaan het nie. 

Hoewel ons omstandighede baie anders as die gemeente in Tessalonika 
is, glo ons dat die Woord van die Here lewend en van toepassing is op ons 
jong gemeente op die Bult. As Christene lewe ons in vandag se wêreld 
en tyd waar die Christelike godsdiens nie as vanselfsprekend aanvaar kan 
word nie. Ons roeping as gelowiges is juis om in hierdie tyd en plek alterna-
tief, soos Christene te lewe. 

Die temas van die eerste brief aan Tessalonisense is aktueel vir vandag. Ons 
uniekheid as Christene lê juis daarin dat ons geloof, liefde en hoop ontvang 
het. Wanneer ons toenemend daaruit lewe sal dit duidelik wees dat ons 
volgelinge van Christus is en sal mense begin praat oor die geloof, liefde en 
hoop wat in ons leef. 



9

Daar word oor ons,

gepraat
as Christene,

1

Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here vir veral vir die werk van hulle geloof, die inspanning 
van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde 
word ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. 
(1Korintiers, Kolossense) 

Hierdie kenmerke van die gelowiges in Tessalonika staan egter nie los van 
die wêreld waarin hulle leef nie. Daar word uit verskillende oorde oor hier-
die gelowiges gepraat: die Here praat oor die gelowiges, en so bepaal Hy 
hulle identiteit; die gelowiges praat oor hulle self en gee so ’n getuienis oor 
wat hulle glo; en die wêreld praat oor die gelowiges en gee so ’n getuienis 
van hoe hulle die gelowiges, en die Here deur die gelowiges, beleef. 

Die wonderlike getuienis oor die gelowiges in Tessalonika is dat “van [hulle] 
af is die woord van die Here in Masedonië en in Agaje verkondig, en oral 
het die mense gehoor van [hulle] geloof in God. . . ”1Tess 1:8

In hierdie week staan ons stil by die feit dat daar baie oor ons as Christene 
gepraat word. Die vraag is hoe ons reageer op alles wat gesê word? Wat-
ter rol speel die werk van ons geloof, die inspanning van ons liefde en die 
volharding van ons hoop in ons antwoord op al hierdie stemme?

Koppelgedeelte
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Die dagstukkies hierdie week handel oor:

1-1 Die Here praat oor ons
1-2 Ons praat oor onsself
1-3 Die wêreld praat oor ons
1-4 Kerk as ’n alternatiewe gemeenskap midde-in die wêreld
In die vyfde stukkie vertel JC Potgieter wat die tema vir hom beteken
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Skrifdeel: Romeine 1: 1-7
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 1:1

Daar word vanuit verskillende oorde oor ons, as Christene gepraat. In die 
uit lewing van ons geloof staan ons dus nooit net neutraal nie – daar word 
gepraat oor alles wat ons doen, of nie doen nie. 
Die eerste persoon wat oor ons praat is die Here. In die Nuwe Testamentiese 
briewe gebruik die Here’n patroon met drie dele om te praat van sy ge-
meentes. Hy praat elke keer met ’n spesifi eke gemeente, soos byvoorbeeld 
die gelowiges in Tessalonika of Rome. Verder koppel Hy die gemeente se 
identiteit aan die feit dat hulle aan Hom, as hulle hemelse Vader en hulle 
Here Jesus Christus behoort. Die laaste deel van die patroon is elke keer die 
seën, waarmee Hy die gemeente groet, byvoorbeeld: genade en vrede vir 
julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. 
Die kerk van die Here is nooit net ’n identiteitlose groep mense, wat iewers 
sonder ’n adres leef nie. Die Here maak erns daarmee dat ons op ’n spesi-
fi eke plek leef en werk. Hy stel dit as ’n feit dat ons aan Hom behoort, en dat 
Hy ons lewens moontlik maak deur die seën wat Hy aan ons skenk. Die Here 
bepaal dus ons identiteit deur dit wat Hy van ons(en vir ons) sê. 
Die identiteit wat die Here aan ons gee plaas ’n dubbele verantwoordelik-
heid op ons. In die eertste plek, word ons geroep om erns te maak met die 
plek waar die Here ons geplaas het. Ons is Gereformeerde Kerk Potchef-
stroom Die Bult, en alhoewel ons deel is van ’n groter kerkverband, behoort 
ons hier op hierdie stukkie aarde uniek kerk te wees. Ons gemeente lewe is 
nie ’n eiland los van ons dorp of die buurt waar ons leef nie. Ons gemeente 
lewe behoort ’n stewige voet in ons gemeenskap te hê, as dié gelowiges 
wat die Here hier geplaas het. 
Die tweede verantwoordelikheid is gekoppel aan die feit dat ons elkeen, 
en ons almal saam as gemeente, aan die Here behoort. Hy het ons hier 
op ’n spesifi eke plek geplaas, omdat Hy in en deur sy gemeente ’n be-
paalde doel voor oë het. Ons praat graag van ons gemeente, maar eintlik 
is ons die Here se gemeente. ’n Gemeente, wat Hy nie maar net vir ons eie 

gemak en voorkeure saamgeroep het nie. 
Hy het ons as gemeente deur sy Woord en 
Gees saamgeroep om diensbaar te wees 
in sy koninkryk – sy roeping en voorkeure 
bepaal ons roeping en voorkeure. 

Dagstukkie 1 - 1 Die Here praat oor ons

Wat die Here oor ons sê 

bepaal ons 
identiteit. 

K
N
O
O
P

vas !



12

Doending:
Bid dat die Here ons, as sy gemeente elke dag meer en meer sal leer om 
diensbaar te wees hier, waar Hy ons deur sy Woord en Gees saamgeroep 
het. 

Verdere Skrifstudie
Kolossense 1:1-14

Skrifdeel: 1Tessalonisense 2:10-13
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 2:13

In Paulus hulle se bediening aan die gelowiges in Tessalonika het hulle die 
gelowiges aangespoor en bemoedig om tot eer van God te lewe. Die ge-
meente se roeping is om in die koninkryk van God te werk en so deel te 
hê aan die heerlikheid van die Here. In die gemeente se uitleef van hulle 
identiteit, as gemeente op ’n spesifi eke plek wat aan die Here behoort, 
behoort hulle ’n seëning te wees vir die mense wat rondom die gemeente 
leef. 
Die gemeente het hierdie boodskap van Paulus hulle aangeneem, nie 
maar net as mense woorde nie, maar in die oortuiging dat die boodskap 
die woord van God is, soos wat die uitwerking daarvan op julle wat glo 
bewys. Die gemeente se uitleef van hulle verhouding met God en mekaar 
het uitgekring na hulle hele landstreek (1Tess 1:8 “. . . en oral het die mense 
gehoor van julle geloof in God. . . ”)
Die manier hoe ons van onsself praat as gelowiges en gemeente speel ’n 
belangrike rol in hoe ons binne in die koninkryk van God leef en werk. Hoe 
praat ons van kerk? Is kerk maar net ’n plek waarheen ons een keer ’n 
week gaan? Is kerkwees net Bybel lees, bid en na preke luister?
Kerk en kerkwees is, vanuit wat die Here oor ons sê, soveel meer as ’n plek 
of ’n paar (meganiese) aktiwiteite. Kerk is immers ’n versameling van die 
verlostes wat aan ons Here Jesus behoort. ’n Geloofsgemeenskap waar die 

kinders van die Here die lewe met mekaar 
deel. In ons saamwees beleef ons, en sien 
ons uit na hoe die Here ons voed en vorm 
deur sy Woord en Gees. In ons saamwees 
word ons versterk en opgebou, wanneer 
ons met mekaar deel hoe die krag van die 
evangelie elke neerslag vind in ons lewens. 

Dagstukkie 1 - 2 Ons praat oor onsself

Ons praat oor onsself behoort 

in lyn te wees 

met hoe die 

Here oor ons 

praat. K
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Dis ook vir ons goed om ons swaarkry en worstelinge met mekaar te mag 
deel. Kerkwees is om te lewe in verhouding met ons Here en ons mede-
gelowiges. 
Ons praat oor onsself behoort in lyn te wees met hoe die Here oor ons 
praat. Ons praat oor onsself behoort ’n getuienis te wees van die feit dat 
die Here ons gered en saamgeroep het deur sy lewende Woord, ons Here 
Jesus Christus. As kerk van ons Here Jesus, is ons die eerste sigbare teken 
van die nuwe koninkryk wat gekom het. 

Doending:
Dank God dat kerkwees vir ons leefwyse in verhouding met die Here en 
mekaar mag wees. 

Verdere Skrifstudie
Romeine 1:16-17; Openbaring 1:12-20
 

Skrifdeel: 2Korintiërs 4:7-15
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 2:14-16

God praat oor ons en so bepaal Hy ons identiteit. Ons praat oor onsself en 
so getuig ons oor ons identiteit. Die wêreld praat oor ons en so weerspieël 
hulle ons identiteit – die wêreld getuig oor wat hulle van die kerk sien en 
ervaar. Soms is daar geleenthede wanneer die wêreld positief getuig oor 
gelowiges, maar in meeste gevalle bring die feit dat ons aan ons Here Jesus 
behoort eerder vervolging vanuit die wêreld voort. Christus se verlossings-
werk het tot gevolg dat ons herskep word, daarom verander ons en ons 
leefwyses tot so ’n mate dat ons eintlik nie meer in pas in die wêreld om ons 
nie. 
Selfs Paulus hulle moes vinnig uit Tessalonika vlug omdat die mense van die 
stad hulle wou doodmaak. Paulus hulle se vervolging word ook die gelowig-
es in Tessalonika se vervolging. Paulus hulle het immers die gelowiges ge-
waarsku dat hulle verseker vervolg sou word vanweë hulle geloof(1Tess 3:4). 
Soms wanneer die wêreld oor ons praat word hulle aanvalle gerig teen 
die geloof in Christus, met die aanklag dat God nie bestaan nie. Soms is 
die aanvalle teen die kerk in die algemeen, met die aanklag dat kerk ’n 
menselike instelling is, wat onnodig is vir ’n verhouding met die Here. Soms 
word die aanvalle gerig teenoor individuele gelowiges, met die aanklag 
dat ons skynheilig of beterweterig of verwaand is. 

Dagstukkie 1 - 3 Die wêreld praat oor ons
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Ons eerste reaksie op sulke aanvalle vanuit 
die wêreld is om terug te veg. Ongelukkig is 
baie van hierdie gevegte eerder afbrekend, 
as wat die opbou, omdat ons so maklik ons 
identiteit in God verraai deur te skerp of te 
emosioneel, of soms selfs veroordelend, op 
die teen aanval te gaan. 
In vandag se teksgedeelte word ons beskryf 

as kleipotte, wat maklik breek en daarom kom die krag wat alles oortref 
van God af, en nie van ons af nie. Die genade waaronder ons leef is dat 
God deur sy Woord en Gees mense oortuig en so hulle tot inkeer bring. Ons 
roeping is dus nie soseer om die wêreld te oortuig van Christus en sy verlos-
singswerk nie, maar wel om te getuig van Christus en sy verlossingswerk. 
Paulus hulle se bemoediging aan die gelowiges in Tessalonika is gekoppel 
daaraan dat hulle maar net moet aanhou om hulle identiteit in Christus uit 
te leef. As antwoord op die wêreld se aanvalle het ons as gelowiges die 
werk van ons geloof, die inspanning van ons liefde en die volharding van 
ons hoop (1Tess 1:3). 

Doending:
Dink aan situasies waar jy in jou verhouding met die Here bedreig voel, van-
weë mense se houding teenoor jou. Bid om die wysheid om daardie mense 
te kan antwoord met woorde en dade, wat getuig van jou geloof, liefde 
en hoop. 

Verdere Skrifstudie
2 Timoteus 2:14-23; 1 Johannes 3:11-17. 

 
Skrifdeel: 1 Petrus 2:11-17
Fokus uit Tessalonisense: 1 Tessalonisense 1:2-3

Daar word baie oor ons gepraat: God praat, ons praat en die wêreld praat. 
Midde-in al hierdie stemme moet ons as gelowiges ons verhouding met 
God en mekaar uitleef. Maar hoe doen ons dit? Wat is ons roeping teenoor 
die Here en mekaar en die Bult, waarop ons leef?
Ons word geroep om as kerk, ’nalternatiewe gemeenskap midde-in die 
wêreld te wees. In ons teks word ons vreemdelinge en bywoners genoem, 
mense wat maklik vervolg en verdruk kan word. Ons lewe hier in hierdie 

Ons kan antwoord op die 
wêreld se aanvalle deur die 

geloof, liefde en hoop, wat God 
aan ons skenk, 

sigbaar uit te 

leef. 
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Dagstukkie 1 - 4 Kerk as ’n alternatiewe gemeenskap 
midde-in die wêreld
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wêreld sal dus nie altyd maklik wees nie, maar ons is getroos in die wete dat 
ons eintlike adres in en by Here is. 
As ons as alternatiewe gemeenskap midde-in die wêreld wil leef, sal ons 
deur die krag van die Gees die vermoë moet aan leer om nie aan ons sin-
like begeertes toe te gee nie. Ons sal dus daarteen moet veg om nie te 
reageer op ons eerste instinktiewe, reaksie nie. Ons optrede moet deur die 
Gees, eerder as ons eie voorkeure beheers word(Gal 5:25). 
Alternatief-wees beteken nie, dat ons wegvlug uit die wêreld nie, of dat ons 
onsself verhef bo die wêreld nie. Alternatief-wees beteken dat ons in elke 
lewenssituasie ’n getroue uitbeelding of oorvertelling gee van die evan-
gelie van ons Here Jesus. Ons moet daarom, as alternatief tot die wêreld, 
teenwoordig wees in ons gemeenskap se kultuur en aktiwiteite. Ons moet 
werklik leef op die stukkie aarde waar die Here ons kom neersit het. 
In ons hier leef, as alternatiewe gemeenskap, moet die wêreld ons voor-
beeld sien en ons getuienis hoor, sodat hulle ons Here Jesus kan leer ken. 
Die wêreld om ons is nie maar net vir ons ’n uitreikprojek nie. Ons deel elke 
dag die lewe met mense, wat net soos ons na die beeld van God geskep is. 
Mense, wat net soos ons, afhanklik is van die verlossingswerk van ons Here 
Jesus – selfs al wil hulle dit nie vandag al erken nie. 
Ons kan probeer om los van ons eie lewens met die wêreld te praat oor ons 
geloof, liefde en hoop, maar dan is ons maar net nog ’n stel stemme in ’n 
samelewing waar elkeen in elk geval kan sê wat hy/sy wil. Maar wanneer 
ons ons geloof, liefde en hoop midde-in die wêreld uitleef – as ek en jy met 
die wêreld deel, wat ons in verhouding met die Here beleef – dan word ons 
’n wonderlike alternatief vir al die baie gepraat om ons. 

Doending:
Deel doelbewus met mense hoe die Here 
jou in die lewe dra deur die geloof, liefde en 
hoop, wat Hy aan jou skenk. 

Verdere Skrifstudie
1Petrus 3:13-17

 

Dit is vir my moeilik om werklik te glo wat ons hierdie week weer in die eer-
ste dagstukkie gesien het, die Here bepaal wie en wat ek is. Ons ken almal 
daardie wonderlike woorde van die kategismus, “Dat ek met liggaam en 
siel, in lewe en sterwe, nie aan myself nie maar aan my getroue Verlosser, 

Geloof, liefde en hoop is doen-
dinge, wat ons moet uitleef, 

want so word ons ’n alterna-

tiewe gemeen-

skap vir die 
wêreld. 
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Dagstukkie 1 -5

deur JC Potgieter
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Jesus Christus behoort”. Maar dikwels vind ek dat ek eerder die leun van 
die wereld glo, wat sê my identiteit word bepaal deur my dade, deur om 
te voldoen aan al die verwagtinge van mense om my. Vir my is dit die ver-
wagtinge van my ouers, kleingroep, werkgewer en medestudente. As ek 
nie daardie verwagtinge kan uitleef nie, voel ek dan onseker en minder-
waardig. Dus, is dit vir my ’n wonderlike troos, al vergeet ek dit dikwels, om 
te weet dat die Here my identiteit bepaal. Ek behoort aan God. God het 
my verlos met die bloed van Jesus Christus. God het my lief ten spyte van 
wie ek is, en wat ek doen. Ek is ’n nuwe mens wat aan Christus behoort. 
Hierdie realiteit moet bepaal wat ek doen. As ek dit glo, dan sal ek wil kerk 
toe gaan en saam met ander die Here prys. Ek sal daar wil wees waar 
ek gelowiges kan hoor praat oor die Here, en weer by hulle kan hoor wie 
die Here sê ons is. Dit is iets wat ek werklik baie dankbaar oor is en ge-
niet van God se gemeente hier by Die Bult. Die gesprekke na die erediens 
waar julle/mense getuig van hoe God in julle/hulle lewens werk, die klein-
groepies waar ons mekaar herinner aan wat God vir ons leer uit sy Woord, 
mekaar aanmoedig om die Here lief te hê en hom met blye hart te dien. Ek 
voel altyd so bemoedig as ek terug stap van ’n erediens, kleingroep, ete, 
groepsgesprek of selfs net ’n koffi e, om in my eie lewe – die plekke waar ek 
werk en bly – aan te hou lewe in vertroue op God. 
Ons weet almal die wereld kyk vir ons. Hulle sien wat ons doen en sê, en 
dit is daarom reg dat ons lewens in die wêreld moet wys ons behoort aan 
God, en ons lewe vir Hom. Maar dikwels in my eie ervaring, verander die 
motiveering wat lê agter dit wat ek doen ‘vir God’ van dankbaarheid oor 
wat die Here vir my gedoen het, na die gedagte dat my dade my identiteit 
eintlik bepaal. By voorbeeld, ek moet by die kerk betrokke wees met evan-
gelisasie en kleingroepe ens. , sodat mense sien ek het die Here lief, teen-
oor ek wil betrokke wees want ek het die Here lief. Dit beteken ek is dikwels 
bang om my sondes en probleme met mense te deel, netnou vind iemand 
uit ek is nie die mens wat ek voorgee nie, omdat ek eintlik die leun glo wat 
sê my identiteit lê in my dade en wat mense van my dink. Willem praat ge-
durig van die ‘maskers’ wat ons so dra, om wegtesteek wie ons werklik is. Ek 
maak ook so, ek sukkel soms om te glo dit wat God vir ons leer. 
So help my asseblief, deur om my aan te hou herinner wanneer julle my 
sien, Ons behoort aan die Here. God bepaal wie en wat ons is. En God sê 
ons is sy kinders, ons behoort aan Hom. Hy het ons gekoop met die kosbare 
bloed van sy Seun, die Here Jesus Christus. 
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(Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin van julle 
byeenkoms hardop voorlees. )

Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here vir veral vir die werk van hulle geloof, die inspanning 
van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde 
word ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. 
(1Korintiers, Kolossense) 

Hierdie kenmerke van die gelowiges in Tessalonika staan egter nie los van 
die wêreld waarin hulle leef nie. Daar word uit verskillende oorde oor hier-
die gelowiges gepraat: die Here praat oor die gelowiges, en so bepaal Hy 
hulle identiteit; die gelowiges praat oor hulle self en gee so ’n getuienis oor 
wat hulle glo; en die wêreld praat oor die gelowiges en gee so ’n getuienis 
van hoe hulle die gelowiges, en die Here deur die gelowiges, beleef. 

Die wonderlike getuienis oor die gelowiges in Tessalonika is dat “van [hulle] 
af is die woord van die Here in Masedonië en in Agaje verkondig, en oral 
het die mense gehoor van [hulle] geloof in God. . . ”1Tess 1:8

In hierdie week staan ons stil by die feit dat daar baie oor ons as Christene 
gepraat word. Die vraag is hoe ons reageer op alles wat gesê word? Wat-
ter rol speel die werk van ons geloof, die inspanning van ons liefde en die 
volharding van ons hoop in ons antwoord op al hierdie stemme?

Daar word oor ons,

gepraat
as Christene,

1

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

1-1 Die Here praat oor ons;
1-2 Ons praat oor onsself;
1-3 Die wêreld praat oor ons;
1-4 Kerk as ’n alternatiewe gemeenskap midde-in die wêreld. 
In die vyfde stukkie vertel JC Potgieter wat die tema vir hom beteken
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1. Wat is kerk vir jou?
2. Was daar ’n tyd in jou lewe wat jy kan onthou waarin die feit dat jy deel 
is van ’n kerk vir jou van groot waarde of betekenis was? 

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here. 
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook 
bloot kon voorlees. )

Lied 292
1. 
My enigste troos in lewe en dood
is dat ek aan Jesus Christus behoort. 
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop – 
dis my anker, my vaste hoop. 
Ek behoort aan die Here. 
Niks sal my ooit van Hom kan skei. 
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop – 
Dis my anker, my vaste hoop. 

Skrifberyming 15-1 
15-1:1
Ek buig voor God die Vader biddend neer,
voor Hom deur Wie gelowiges mag lewe:
dié reeds verhoog, in hemele verhewe,
en dié wat nog in aardse tyd verkeer. 

15-1:2
Mag God nou deur sy Gees in julle werk,
jul uit sy ryke heerlikheid bekragtig
sodat in julle woon die Christus magtig
en jul in liefde vasstaan, stewig, sterk. 

Fokus op mekaar

Fokus op die Here

15-30 minute

45 minute
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15-1:3
Mag jul begryp hoe wyd dié liefde strek,
hoe diep en hoog – vér ons verstand te bowe!
Mag julle wat met almal saam gelowe,
dit in Gods volheid ken en klaar ontdek. 

15-1:4
Aan Hom wat kragtiger in ons kan werk
as wat ons bid of dink – aan Hom, die Here,
bring ons in Christus ewig, ewig ere!
Amen! Aan Hom die ere in die kerk. 

Gebedsvoorstel:
Aangesien hierdie week se tema fokus op ons identiteit, wat God ons skenk, 
dank die Vader dat ons sy kinders mag wees en dat Hy ons insluit in sy huis-
gesin. 

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand 1Tess 1:1-10 deurlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om 
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het, in die besonder oor 
die tema van daar word oor gelowiges gepraat. Die stelling moet aan ’n 
bepaalde vers gekoppel wees. 

2. Laat iemand anders die gedeelte weer lees en gee geleentheid vir elk-
een in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte (fokus veral op v. 
8-10), in besonder oor die tema daar word oor gelowiges gepraat. Die 
vraag moet aan ’n bepaalde vers gekoppel wees. 
3. Formuleer en skryf die groepsvrae neer en bespreek dit. 

!

?
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Verbintenis 15 minute

4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag, 
per e-pos aan Ds Willem deur. 
5. Bykomende Skrifgedeeltes indien daar tyd is. 
• Kolossense 1:1-14
• 1 Petrus 2:11-17

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping

Dink saam as groep aan hoe ons ons identiteit wat God aan ons skenk kan 
uitleef en besluit hoe julle as groep dit in die komende week gaan doen. 
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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. 

Volgelinge van 

in vandag se wêreld
Christus

2

Koppelgedeelte
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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. 

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

2-1 Net Christene kan navolgers van Christus wees
2-2 Jesus is navolgingswaardig – en meer as dit
2-3 Volg my voorbeeld na, soos wat ek Christus se voorbeeld navolg
2-4 Julle wat my, wat vir Christus volg, se voorbeeld volg, sal gevolg word. 
In die vyfde stukkie vertel Hanlie Steyn wat die tema vir haar beteken
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Skrifdeel: Efesiërs 5:1-11
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 1:4-5

Volgelinge van Christus word nie gebore, gemaak of geleer nie. In alle 
geval nie deur ’n mens nie. Ons moet dit baie goed begryp. Geen mens 
kan of sal uit homself ’n volgeling van Christus wil wees nie. 
Tog word ’n volgeling van Christus juis gebore, gemaak en geleer. Nie deur 
’n mens nie, maar deur God self. 
Paulus, Silvanus en Timoteus skryf aan die gelowiges in Tessalonika en dan 
spreek hulle hulle aan as “die gemeente wat aan God die Vader en die 
Here, Jesus Christus behoort. ” (1:1)In vers 4 word hulle broers genoem en sê 
hulle dat hulle weet dat God die gelowigeswat hy liefhet ook uitverkies het. 
Hierdie mense het die Evangelie gehoor en deur die kragtige werking van 
die Heilige Gees het hulle met volle oortuiging tot geloof gekom. Om volge-
linge van Christus te wees, is geen mensewerk nie, maar vind plaas waar 
God kragtig deur sy Heilige Gees ingryp in die lewe van mense. 
Om oor navolging van Christus te kan praat moet ons daarom by die 
begin,begin. Ons praat nie hier van ’n fi losofi e of ’n ideologie wat ’n mens 
oortuig en wat jy dan aanhang nie. Ons praat ook nie van iets wat ’n mens 
of ’n groep mense op ’n tyd uitgedink het en nou ander mense werf om 
soos hulle te dink, te voel en te lewe nie. 
Alleen maar wanneer God self uit sy uitverkiesende genade en liefde deur 
sy Gees van jou ’n nuwe mens maak en kragtig in jou die geloof werk, is 
navolging van Christus enigsins moontlik. 
Daarom help dit ook nie om as gelowiges ander mense (selfs al is hulle 

jou kinders) te oortuig dat hulle ’n gelowige 
kan word deur net sekere gedrag aan te 
leer, of om op ’n bepaalde manier te lewe 
nie. Dit sal amper soortgelyk daaraan wees 
om ’n bobbejaan te leer om sekere mens-
like dinge te doen en te hoop dat die bob-
bejaan dan ’n mens sou word. 
Navolging van Christus begin waar ’n mens 

Jesus Christus persoonlik leer ken en glo dat Hy jou persoonlike Verlosser is. 
Bekering tot die lewende God is ’n voorwaarde. (1:9)
Eers wanneer ’n mens in Jesus Christus ingelyf is en een met Hom is, is dit dus 
moontlik om sy navolger te wees. 
Paulus se stelling in Efesiërs 5:1 vat dit mooi saam: “Omdat julle kinders van 
God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. ”

Dagstukkie 2 - 1 Net Christene kan navolgers van 
Christus wees

Om ’n navolger van Christus 
te probeer wees maak jou 

nie ’n 

Christen nie. 
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Doending:
Dank God opnuut en maak dit in die geloof jou eie dat die Here jou liefhet, 
jou uitverkies het, en dat jy die Evangelie glo. 

Verdere Skrifstudie
Romeine 12:1-2, Kolossense 3:1-5 

Skrifdeel: Matteus 6:17-20
Fokus uit Tessalonisense: 1Tess 5:9-10

Baie mense het ’n held wat hy of sy probeer navolg. Dit kan ’n sportheld, 
fi lmster, politieke fi guur, ’n ouer of grootouer wees. Tog bly daardie held 
maar net ’n mens. Daar is soveel voorbeelde van helde wat oornag van 
hoog daar bo na benede getuimel het. Buitendien leef al hierdie helde 
maar net vir ’n tydjie hier op aarde. 
So diep het die mens in sonde geval dat geen mens dit in hom of haar het 
om ’n volmaakte voorbeeld te stel nie. 
Omdat daar op aarde geen navolgingswaardige voorbeeld is nie het 
God van buite af ingegryp om ’n mens op aarde te hê wat werklik in ge-
hoorsaamheid aan Hom en in volmaaktheid kon lewe. Daarom kom Jesus 
Christus na hierdie aarde toe. Hy kom van buite af binne in hierdie aardse 
bestaan in. ’n Mens uit ’n mens gebore. Hy kom as volmaakte mens en as 
volmaakte voorbeeld. Hy was volledig mens, uitgesonderd die sonde. Dit is 
die heerlike belydenis oor Jesus Christus. 
Juis daarom is Hy navolgingswaardig. Sy voorbeeld het geen donker kolle 
op nie. Daar sal nie later iets ontdek word wat ’n klad op sy naam sal bring 
nie. Daarom roep Jesus met vrymoedigheid sy volgelinge op: “Ek het vir jul-
le ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen 
(Joh 13:15)
Tog is Hy meer as net ’n navolgingswaar-
dige voorbeeld. Hy is nie net waarlik mens 
nie, maar ook waarlik God. Meer as ’n mens. 
Hy het God se wet nie net gehoorsaam nie, 
maar dit ook in ons plek vervul. Nie net na 
die letter nie, maar ook na die gees. Hy het 
nie net kom leer wat dit beteken om God 
en jou naaste waarlik lief te hê nie, maar Hy 

Dagstukkie 2 - 2 Jesus is navolgingswaardig – en meer as dit

’n Navolger kan nie voor of 
langs iemand 
loop wat hy 

volg nie. 
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het dit vir mense moontlik kom maak om Hom daarin na te volg. 
Butiendien is sy voorbeeld nie beperk tot net ’n sekere tydjie nie. Hoewel Hy 
ook sterf, staan Hy op en verskyn Hy weer aan mense. Hierdie Voorbeeld, 
anders as aardse voorbeelde, lewe steeds. 
Hy kom doen iets waarin ons Hom nie kan navolg nie en ook nie eers moet 
probeer navolg nie. Sy verlossing en oorwinning was eenmalig en volkome. 
Genadiglik hoef ons Hom nie daarin na te doen nie. Dit is afgehandel. 

Doending:
Miskien ken jy die bekende woorde wat ’n tydjie gelede so gewild was en 
wat die jongmense op armbande gedra het: “What would Jesus do?” Skryf 
voor daardie woorde eers: “What did Jesus do?”

Verdere Skrifstudie
Johannes 1:1-18, Hebreërs 9:23-28

Skrifdeel: 1Tessalonisense 2:1-12
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 1:7

“Wees my navolgers broers en let op die mense wat lewe volgens die voor-
beeld wat ons vir julle gestel het. ” (Fil3:17)“Neem die woorde wat jy van my 
gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die 
geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. ” (2Tim 1:13)
Is jy bereid om dit openlik vir jou vrou, kinders, werknemers en almal met wie 
jy vandag te doen kry te sê?
Dalk dink jy dit geld net vir Paulus wat ’n spesiale roeping van die Here 
ontvang het. Tog beveel dieselfde Paulus vir Titus:“Net so moet jy die jonger 
mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle ’n 
voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in ge-
drag, gesonde en onaanvegbare prediking. ” (Tit 2:6-8)
Tog beveel dieselfde Paulus vir Timoteus: “Niemand mag op jou neersien 
omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ’n voorbeeld in woord 
en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. ” (1Tim. 4:12)
Tog beveel dieselfde Paulus vir die ouderlinge: “Pas die kudde van God 
wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang 
nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toe-
gewydheid; ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle sorg toe-
vertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees. ”(1Pet. 5:2-3)

Dagstukkie 2 - 3 Volg my voorbeeld na, 
soos wat ek Christus se voorbeeld navolg
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Tog praat Paulus-hulle hier van gelowiges vir 
die ander gelowiges in Masedonië ’n voor-
beeld geword het. (1Tess 1:7)
Dit klink vir ons amper verwaand en on-
moontlik en tog roep die Here ons op om 
vir ander mense tot voorbeeld te wees. Om 
voor ander mense te loop sodat hulle ons 
kan navolg. 

Die kruks van die verstaan lê in die feit dat hierdie dagstukkie die derde een 
in die reeks is. Eers wanneer ’n mens deur God sy kind gemaak is(Dagstukkie 
1) en daarom die voorbeeld van Jesus ken (Dagstukkie 2) kan jy ’n navol-
gingswaardige voorbeeld wees. 
Jou voorbeeld moet op die voorbeeld van Jesus Christus gegrond wees. 
So wys Paulus daarop dat die gelowiges hulle (Paulus, Silvanus en Timoteus) 
voorbeeld gevolg en so volgelinge VAN DIE HERE geword het. (1Tess 1:6)
So werk God. Hy gebruik mense. Mense wat Hy sy kinders maak en deur 
sy Heilige Gees verander om die beeld van Jesus Christus weer duidelik te 
vertoon. Jy is so mens, jy wat glo in die verlossing in Jesus Christus en in die 
vernuwende werk van die Heilige Gees. 
Kom ons neem dan die verantwoordelikheid op om as voorbeelde te lewe. 
Kom ons nooi ander uit om agter ons aan te stap om sodoende die voor-
beeld van Jesus Christus te volg. 

Doending:
Besin oor wie daar in jou lewe is wat vir jou ’n voorbeeld in die geloof is en 
dank God en daardie persoon daarvoor. 

Verdere Skrifstudie
Filippense 3:17-4:1,1Timoteus 4:6-15

 

Skrifdeel: 1Korintiërs 2:1-5
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 1:6-10

Met alles wat tot dusver oor die navolging van Jesus gesê is, kom sit die 
Here ons nou hier op die stukkie aarde van Hom neer. 
Dit is merkwaardig hoe Paulus-hulle die lyn van God se werking vir die 
gelowiges in Tessalonika uitstip en hulle daarin betrek. 
Paulus-hulle is deur die Here gered en het navolgers van Jesus Christus ge-

Dagstukkie 2 - 4 Julle wat my, wat vir Christus volg, 
se voorbeeld volg, sal gevolg word. 

God verlos, herskep en 
vernuwe mense om die 

beeld van sy 

Seun op aarde 

te vertoon. 
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word. Hulle het saam met die gelowiges in Tessalonika geleef, die Woord 
aan hulle verkondig en vir hulle ’n voorbeeld gestel. Daarna het die gelowi-
ges in Tessalonika ’n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Masedonië 
en Agaje. Van hulle af het die nuus verder versprei sodat dit nie eers meer 
vir Paulus nodig was om iets te sê nie. 
Wat ’n voorreg moes dit nie vir Paulus-hulle gewees het om die Evangelie 
aan die werk te sien nie. Geen wonder nie dat hy die gelowiges die “kroon” 
van sy bediening noem nie. (1Tess 2:19)Hulle geestelike kinders in die geloof 
het self voorbeelde vir ander mense, selfs ongelowiges geword. 
Dit is ’n voorreg wat ek vir elke gelowige ouer of grootouer toewens. Dat 
jou kind of kleinkind so lewe dat ander mense na hulle opkyk en iets van 
die beeld van Christus in hulle raaksien. Natuurlik is dit net genade en die 
kragtige werking van die Heilige Gees wat dit in mense se lewens kan doen. 
Dit sal net gebeur wanneer jy Christus se voorbeeld navolg. Hy is die enig-
ste blywende voorbeeld om na te volg en om vir ander deur te gee om op 
hulle beurt weer na te volg. Ons moet daarom versigtig wees om nie ons 
eie gewoontes en gebruike voor te hou asof dit nagevolg moet word nie. 
Mentorskap, voogskap, ouerskap, dissipelskap of wat jy dit ook al noem, be-
hels dat ons verantwoordelikheid sal neem vir individue en dat ons doelbe-
wus voor hulle stap sodat hulle agter ons, wat agter Christus aanstap, sal 
aanstap. 
Dit moet ons ook as gemeente doen met die kinders in die gemeente. Dit 
moet die ouer mense doen met die studente 
in die gemeente. Dit moet die studente 
doen met medestudente, skoolkinders en 
selfs met ouer mense in die gemeente. 
In die besonder is dit hierdie gemeente se 
roeping om so teenoor studente, wat vir ’n 
kort tydjie hier by ons inskakel, te doen. Ons 
moet die geleentheid met albei hande aan-
gryp om hulle, in die fase van hulle lewe,’n 
voorbeeld te gee wat hulle kan volg. 
Hierdie voorbeeld het te make met ons 
woorde, ons werke, ons leer, hoe ons lyding 
hanteer en hoe skoon ons lewe. 

Doending:
Besin oor wie daar in jou lewe is vir wie jy as voorbeeld van Christus kan 
voorleef en doen dit doelbewus. 

Verdere Skrifstudie
1Petrus 5:1-7,Ps. 78:1-8

Mentorskap, voogskap, ouer-
skap, dissipelskap of wat jy 
dit ook al noem, behels dat 

ons verantwoordelikheid 

sal neem vir individue en dat 

ons doelbewus voor hulle sal 

stap sodat hulle agter ons, 
wat agter Chris-
tus aanstap, sal 
aanstap. 
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Skrifdeel: 2Timoteus 1:3-11

Ek was bevoorreg om vir die afgelope dertig jaar ’n pa hier op aarde te 
hê wat ’n volgeling van Christus is. My pa, Koos Krüger, was vir die 71 jaar 
wat hy hier op aarde geleef het ’n man wat die Here geken het en geweet 
het dat die Here sy persoonlike Verlosser is. Wat ’n geskenk was dit nie om 
daagliks deur so ’n ouer gevorm te word nie! Ek dank die Here elke dag 
daarvoor. 
My pa was net ’n gewone mens, met menslike swakhede, die Here het 
hom ryklik geseën het met die gawes om op te tree as ’n mentor en leier 
op die stukkie aarde waar die Here hom neergesit het. As ouer, skoolhoof, 
gemeenskapsleier, ouderling en kategeet het hy verantwoordelikheid ge-
neem vir my en my broer, asook honderde ander wat doelbewus agter 
hom, wat agter Christus aanstap, aangestap het. 
My pa se goeie vriend, Ds. Hennie La Grange, beskryf hom so: “Koos raak 
ons almal. Hy laat ons vir lewe luskry. Syne is ’n rare getuienis van hoe die 
lewe is. Gedeelde lewe, met deernis vir mekaar. Veelseggend dat dit ook 
is hoe God die lewe bedoel. Koos wys ons hoe God en genot in dieselfde 
lewe tuiskom. God, geloof en gemeenskap dryf hom. Hy voer nie weermag-
te in oorloë aan nie, hy lei nie politieke partye nie, hy is nie ryk nie, waffers 
geleerd, of ’n ster nie. In die klein dingetjies blink hy uit. Die klein dingetjies 
wat toe die eintlike dinge is: eggenoot, geesgenoot, pa, oupa, ouderling, 
broer, maat, meneer, mentor, burger, ondersteuner, impresario, die lys kan 
lank word…”
By die huis kon ek sien dis nie altyd maklik om ’n voorbeeld vir ander te 
wees nie. Dit verg opoffering, geduld, liefde en deursettingsvermoë. En vir 
so ’n sterk leier was dit soms bitter moeilik om ander mense te volg. 
Nou dat ek self ’n ouer is, het ek soveel waardering vir die wyse waarop my 
pa ons gesin gelei het en my geleer het om die Here te dien op alle terreine 
van ons lewens. 

My pa se aardse lewe is dalk verby, maar 
die stempel wat hy op my, en almal wat 
hom geken het, afgedruk het sal vir so lank 
ons leef in ons harte bly voortbestaan. En 
daarom probeer ek elke dag om soos hy, 
ons volmaakte voorbeeld van Jesus Christus 
in alles wat ek doen na te volg. 

Dagstukkie 2 - 5 My aardse pa en my hemelse Vader

deur Hanlie Steyn

Daarom probeer ek elke dag 
om soos my pa, ons volmaakte 

voorbeeld van Jesus Christus 

in alles wat ek 

doen na te volg
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Doending:
Bel, sms of stuur vandag nog ’n epos vir jou pa, ma of iemand anders wat 
vir jou ’n voorbeeld in die geloof is, en sê vir hom of haar dankie

Verdere Skrifstudie
Psalm 78:1-8; 1Korintiers 4:14-21

 

(Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin van 
julle byeenkoms hardop voorlees. )

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. 

Volgelinge van 

in vandag se wêreld
Christus

2

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte
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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. 

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

2-1 Net Christene kan navolgers van Christus wees
2-2 Jesus is navolgingswaardig – en meer as dit
2-3 Volg my voorbeeld na, soos wat ek Christus se voorbeeld navolg
2-4 Julle wat my, wat vir Christus volg, se voorbeeld volg, sal gevolg word. 
In die vyfde stukkie vertel Hanlie Steyn wat die tema vir haar beteken

1. Noem ’n voorbeeld van iemand wat ’n besondere rol in jou lewe vervul 
het en wat jy as ’n rolmodel voorhou. (Dit kan op enige terrein van jou lewe 
wees) Motiveer. 
2. Watter gelowige, of watter aspek van watter gelowige, kan jy vandag 
noem wat vir jou ’n navolgingswaardige voorbeeld van Christus gestel het?

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here. 
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook 
bloot kon voorlees. )

Fokus op mekaar

Fokus op die Here

15-30 minute

45 minute
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Psalm 32
1. 
Gelukkig is die mens wat Hy vergewe;
hy sal die Heer se goedheid bly belewe. 
Hy wat oortree se skuld word uitgewis
as hy opreg en sonder valsheid is. 
Ek was soos een wat baie nood gely het
solank ek oor my sonde stilgebly het. 
Heeldag het ek om hulp geroep, o Heer,
my liggaam was vermoei en uitgeteer. 

4. 
Ek wil jou, vrome,op die regte spoor hou,
jou onderrig,die goeie aan jou voorhou;
hoe jy die weg moet volg,wil ek jou leer
Ek gee jou raad,vertrou net op die Heer. 
Verbly jul in die Here, singend, juigend. 
Opregtes, sing, van God se trou getuigend;
wees bly en sing, dié wat op Hom vertrou. 
Die Here sal met liefde jul omvou. 
 
Skrifberyming 14-1 
14-1:3
Beoefen die godvrugtigheid
en wees jou medemens altyd
tot voorbeeld in jou lewenswandel;
Jy moet uit liefde teenoor God,
in opdrag van die groot gebod,
uit liefde tot die naaste handel. 
O God, staan met u Gees ons by
sodat u liefde in ons bly. 

Gebedsvoorstel:
Dank die Here vir die feit dat Hy sy Seun na die wêreld gestuur het om ons 
te verlos en vir ons ’n voorbeeld van volmaakte liefde, in gehoorsaamheid, 
gestel het. 
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Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand 1Tess 1:1-8 deurlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om 
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het, in die besonder van-
uit vers 4-8 oor die tema van navolgers van Christus. Die stelling moet aan 
’n bepaalde vers gekoppel wees. 

2. Laat iemand anders vers 4-8 weer lees en gee geleentheid vir elkeen in 
die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte, in besonder oor die tema 
van navolgers van Christus. Die vraag moet aan ’n bepaalde vers gekop-
pel wees. 
3. Formuleer en skryf die groepsvrae neer en bespreek dit. 

4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag, 
per e-pos aan Ds Fanie deur. 
5. Bykomende Skrifgedeeltes indien daar tyd is. 
• 1 Tessalonisense 4:11,12
• 1 Timoteus 1:15-17

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping

Identifi seer iemand naby jou met wie jy ’n vriendskap het of kan aangaan 
ter wille daarvan om die persoon deur jou hele lewe te lei om Christus te 
volg. Die groep kan dit ook oorweeg om iemand in die groep te betrek met 
dieselfde bedoeling. 

Verbintenis 15 minute

!

?
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Om as gelowige

te leef
in ’n ongelowige wêreld

3

Koppelgedeelte
Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here veral die werk van hulle geloof, die inspanning van 
hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde word 
ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. (1Ko-
rintiers, Kolossense) 

Hierdie week gaan ons saam besin oor geloof en die werke wat uit die 
geloof na vore kom. 

Die Heidelbergse Kategismus gee die volgende defi nisie van geloof as ant-
woord op die vraag wat ’n ware geloof is: “’n Ware geloof is nie alleen ’n 
vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons ge-
openbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ’n vaste vertroue wat die 
Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net 
aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van 
die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en 
saligheid geskenk het. 

Tog is geloof nie iets wat ’n mens met ’n defi nisie heeltemal kan omvat nie. 
Dit is ook nie iets staties wat ’n mens soos ’n stuk klere aantrek of in ’n kas 
kan wegpak nie. Geloof impliseer ’n verhouding en daarom kan geloof 
groei, kwyn of wankel. 

Geloof kan ook nie weggesteek of vir jouself gehou word nie. Geloof moet 
oorgaan in werke en moet dus ook sigbaar waargeneem kan word. 
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Kom besin saam vanuit 1Tessalonisenseoor die wonder van geloof wat God 
deur sy Heilige Gees as ’n gawe aan mense gee. ’n Gawe wat ook ’n op-
gawe is. 

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

3-1 God werk geloof in ’n ongelowige wêreld;
3-2 Geloof wat waargeneem kan word;
3-3 Geloof wat kan wankel en bemoediging nodig het;
3-4 Geloof wat moet groei. 
In die vyfde stukkie vertel Carools Reinecke wat die tema vir hom beteken
 



35

Skrifdeel: Handelinge17:1-4 en 10-12
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 2:13

Wat maak dat ons as Christene anders is as die res van die wêreld? Dit is die 
vraag waarmee ons ons gedurende die Fokustyd besig hou. Wat maak dat 
Christene ’n alternatiewe lewenswyse in die wêreld het?
Die feit dat ons GELOOF besit wat in werke oorgaan. 
Dit is iets besonders. Dit is nie vanselfsprekend nie. 
Dit is ’n Godswonder. Dat daar in die wêreld waarin ons leef mense is wat 
glo in die Here, Jesus Christus. Nie een of twee nie, maar miljoene mense 
regoor die wêreld. Dat daar hier in Potchefstroom mense is wat nog glo. 
Dat ek glo. Dit is ’n Godswonder. 
So was dit in die stad van Tessalonika ook. Te midde van baie mense wat 
verskillende dinge geglo het, is die Evangelie verkondig en het ’n groepie 
mense begin glo in Jesus Christus. Dit was ’n wonderwerk. 
Die wonderwerk lê daarin dat God self deur die kragtige werking van sy 
Heilige Gees mense tot volle oortuiging gebring het dat Jesus Christus die 
Messias is. (1Thess 1:4,6)In ’n see van afgodery kom mense tot die ware 
geloof. 
Ons moet die Godswonder nie miskyk in vandag se tyd nie. Ons omstan-
dighede is totaal anders as die gelowiges in Tessalonika. Hulle het gelowig-
es geword in ’n samelewing waarin daar vroeër geen Christen-gelowiges 
was nie. Ons het grootgeword in ’n samelewing waarin daar baie min on-
gelowiges was. 
Dinge is egter besig om vinnig te verander. Al hoe meer mense verklaar 
openlik dat hulle nie meer glo nie. Ons word verder blootgestel aan al hoe 
meer mense wat aan iets of iemand anders glo. 
Die ander omstandighede verander egter niks aan dieselfde wonder nie. 
Daar is mense wat glo in die Here, Jesus Christus. Ekself glo steeds in die 
Here, Jesus Christus. 

Die feit dat ons in ’n “Christelike samele-
wing” leef bring ons voortdurend voor die 
roeping om te bepaal watter deel van ons 
lewe bloot tradisie is en watter deel in werk-
like navolging van Christus is. 
In die behandeling van die geloof vanuit 
1Thessalonisense gaan ons in die volgende 
paar dagstukkies sien dat ware geloof wel 

Dagstukkie 3- 1 God werk geloof in ’n ongelowige wêreld

Ware geloof, wat in werke oor-
gaan, kan nie aangeleer word 

nie, maar is ’n 

gawe van die 
Heilige Gees. 
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moet lei tot ’n leefwyse wat ’n verskil maak. Die geloof waarvan Paulus hier 
praat is immers ’n geloof wat in werke oorgaan. 
Geloof mag nie bloot ’n historiese-, tradisionele-, geleentheids- of formele 
geloof wees nie. 

Doending:
Dink na oor in watter mate jou geloofslewe aangeleer is en watter mate dit 
spruit uit ’n geloofsveranderende geloof? 

Verdere Skrifstudie
Romeine 10:1-17, 2Tessalonisense2:13-17 

Skrifdeel: Jakobus 2:14-26
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 1:8

Geloof wat in werke oorgaan is geloof wat waargeneem kan word. 
Dit val op hoeveel keer daar in die briewe van Paulus-hulle aan die Tessa-
lonisense oor die waarneembare geloof geskryf word. 
Hierdie nuutgevonde geloof het die mense se lewens totaal verander. Dit 
was so sigbaar anders dat dit die mense van die omgewing aan die praat 
gehad het. Die mense het GEHOOR van die mense se geloof, dit GESIEN en 
vir ander daarvan vertel. (1Tess 1:8,9)
Paulus stuur vir Timoteus om vas te stel hoe dit met hulle geloof gaan. (1Tess 
3:5)Dit veronderstel tog dat die geloof waargeneem kan word. In die 
tweede brief praat hulle van die oortuiging dat dit nie mensewoorde was 
wat hulle oortuig het nie, maar die Woord van God, soos die UITWERKING 
daarvan op hulle wat glo, bewys. (2Tess 2:13)
Jakobus skryf in sy brief heelwat oor die feit dat geloof sigbaar moet word. 
Geloof moet in dade oorgaan, anders help dit niks nie. Tewens, ’n liggaam 
wat nie asemhaal nie, is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie, ook 
dood. (Jak 2:26)
Jesus waarsku in sy Bergpreek dat geloof ook nie net iets is wat net gehoor 
moet word nie, wanneer Hy sê: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in 
die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van 
my Vader wat in die hemel is. (Matt 7:21)
Omdat ons in ’n “Christelike kultuur” lewe en daarin grootgeword het, kan 
dit maklik gebeur dat geloof onsigbaar word. So ’n “stil” en “onsigbare” 
geloof kan die oorsaak wees van blote historiese of tradisionele geloof. 

Dagstukkie 3- 2 Geloof wat waargeneem kan word
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Dan glo mense bloot omdat hulle ouers geglo het of omdat die samele-
wing van ’n persoon verwag om in Christus te glo. 

So ’n geloof is egter nie ware geloof nie. 
Ware geloof word kragtig deur die Heilige 
Gees in mense se harte gewerk. Ware 
geloof is waarneembaar. Dit word gehoor 
en gesien en gevoel. Dit laat mense se le-
wens verander. Voortdurend verander. Dit 
laat hulle breek met verkeerde gewoontes 
en leefwyses. 

Soms is ek jaloers op iemand of gemeentes wat bestaan uit gelowiges wat 
vanuit die heidendom tot ware geloof gekom het. Die verandering wat die 
geloof in hulle lewens gebring het, is kragdadig sigbaar. 
Aan die ander kant is dit ’n groot voorreg om in ’n huis en omgewing om-
ring te wees van mense wie se hele leefwyse getuig van ware geloof. 

Doending:
Dink na oor die sigbaarheid van jou geloof vir die mense met wie jy vandag 
in aanraking gaan kom. Wat van jou geloof sal hulle kan sien of hoor?

Verdere Skrifstudie
Efesiërs 2:1-10, Efesiërs 2:11-22
 

Skrifdeel: 1Tessalonisense 3:1-5

Geloof is nie ’n statiese iets waarmee jy uitgereik word en wat altyd die-
selfde bly nie. Jy kan daarom nie sê dat jy nou eenmaal glo en dat jy nooit 
weer aan geloof hoef aandag te gee nie. 
Paulus-hulle is maar alte bewus van die feit dat daar baie beproewings en 
versoekings op die jong gelowiges se geloofspad sou wees. Die gelowiges 
het self vervolging ervaar en hulle het geweet dat Paulus-hulle ter wille van 
hulle geloof vervolg is (1Tess 3:3). Buitendien was hulle bekommer dat die 
Verleier die gelowiges reeds verlei het om op die ou paaie terug te draai. 
(1Tess 3:4)
Die bekommernis het te make met die feit dat die mens van sy kant af in 
sy geloof kan wankel. Nadat die nuutjie en die opwinding van die geloof 
verdwyn en die vervolging begin toeneem het, het daar ’n werklike gevaar 
bestaan dat die gelowiges in Tessalonika kan moed opgee en weer in hulle 

Ware geloof, wat in werke oor-
gaan, sal ’n mens se lewe so 

beïnvloed dat 

ander dit sal 

kan sien. 
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Dagstukkie 3- 3 Geloof wat kan wankel en 
bemoediging nodig het
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ou lewenswyse kan terugval. 
Juis daarom stuur Paulus vir Timoteus om hulle geloof te versterk en hulle 
moed in te praat sodat hulle geloof nie sal wankel nie. (1Tess 3:2)Geloofs-
volharding is ’n wesentlike deel van die lewe van die gelowige. 
Genadiglik staan die gelowige nie alleen hierin nie. Dit kom nie vanself nie 
en ons het mekaar daarin nodig. Ons moet mekaar daarom voortdurend 
bemoedig en versterk. 
Huisbesoek deur ouderlinge en die predikante, prediking en onderlinge be-
moediging is alles genadegeleenthede wat ons moet gebruik om mekaar 
te bemoedig in die geloof. Ons moet by mekaar navraag doen oor hoe dit 
in ons geloofslewe gaan. Die aanvegtinge van die Verleier is vandag nog 
net so aktief soos altyd. 
Ons moet veral spesiale sorg hê vir die jongmense en jong gelowiges in ons 
gemeente en in ons omgewing. Vandag se jongmense word in ’n wêreld 
groot waar Christenskap nie vanselfsprekend en aanvaarbaar is nie. 
Dit is veral nodig om mekaar daaraante 
herinner dat die werk wat God in ons be-
gin het, Hy sal voleindig op die dag dat Hy 
weer kom. (Fil1:6)Geloof is immers ’n gawe 
van God deur sy Heilige Gees en daarom 
kan ons weet dat die Here ons sal vashou. 
Jesus Christus is die Begin en die Voleinder 
van ons geloof. (Hebr 12:1)

Doending:
Besoek of stuur ’n sms aan ’n medegelowige wat jy dink geloofsversterking 
nodig het. 

Verdere Skrifstudie
Markus 9:14-29, 1Petr 5:8-11

 

Skrifdeel: 1Tessalonisense 3:10 en 1Tessalonisense 4:1-11

’n Boom groei of ’n boom vrek. Dit groei nie tot op ’n bepaalde hoogte en 
dan bly dit vir altyd daar nie. So is dit ook met ons geloof. Dit groei of dit 
kwyn, maar dit bereik nooit ’n stadium waar dit staties word nie. 
Die bedoeling van die brief van Paulus, Timoteus en Silas is juis om die 
gelowiges aan te moedig om toe te neem in hulle geloof, liefde en hoop. 

Dagstukkie 3- 4 Geloof wat moet groei

Geloofsvolharding is genade 
van God maar 

ook ’n opdrag  

aan die

 gelowige. K
N
O
O
P

vas !



39

Daarom doen hulle ’n ernstige beroep op hulle om hulle nog meer daarop 
toe te lê en om te groei en oorvloedig te word. Hulle wil hulle ook besoek 
om aan te vul wat nog aan hulle geloof ontbreek. (1Tess 3:10)
Wat moet ons hieronder verstaan?
Dit beteken nie dat ons meer en meer geloof kry soos wat jy byvoorbeeld 
meer besittings ontvang nie. Dit is eerder dat die geloof, wat ons van God 
ontvang het, organies moet groei en duideliker en groter in ons lewe word. 
Dit impliseer dat VERTROUE in God moet toeneem, soos wat jou vertroue in 
’n mens wat jy beter leer ken meer en meer sou toeneem. Gelowiges moet 
ervaar en beleef dat die Here werklik hulle Here is en hulle moet al hoe 
meer hulle lewe in sy hande toevertrou. 
Dit kan natuurlik alleen maar as jou KENNIS van God toeneem. Die jong 
gelowiges in Tessalonika het nog relatief min van die Here geken aangesien 
Paulus-hulle maar vir ’n kort tydjie by hulle was en nie oor alle aspekte van 
die wil van die Here met hulle kon praat nie. Die Woord van die Here was 
ook nog in die proses om te ontstaan en daarom was die brief opsigself al 
’n middel waardeur hulle geloof aangevul is en gegroei het. 
Ons het vandag die volle openbaring van God in sy Woord. Geloof sal 
daarom slegs groei waar ons sy Woord beter leer ken en verstaan. 

Geloofsgroei beteken egter ook dat die 
geloof in die Here al hoe meer ’n sigbare 
werklikheid vir gelowiges moet word. ’n 
Lewe vanuit die geloof moet al hoe meer 
hulle lewe beïnvloed. So word ’n gelowige 
wat groei in die geloof al hoe meer GE-
HOORSAAM aan die Here, omdat sy liefde 
vir Here al hoe meer word. 
Vanaf hoofstuk 4 gee Paulus-hulle in die ver-

band voorskrifte ten opsigte van hulle seksuele lewe, onderlinge liefde en 
ingesteldheid teenoor hulle arbeid. Hoewel hulle reeds van die dinge doen, 
moet hulle hulle nog meer daarop toelê. 
Soos ’n boom wat groei en groter word en meer vrug dra en skaduwee 
verskaf, so moet ons geloof in die Here groei en toeneem. 

Doending:
Geloofsgroei het alles te make met jou persoonlike verhouding met die 
Here. Neem jou opnuut voor om ’n geroetineerde tyd te hê waartydens jy 
God deur sy Woord beter leer ken. 

Verdere Skrifstudie
Lukas 22:31-34, Matteus 17:14-21 

Geloofsgroei het te make met 
kennis van en vertroue op die 

Here asook met 

’n toename in 

gehoorsaam-
heid aan Hom. K
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Skrifgedeeltes: Genesis 1: 1-3 (1933/1953 vertaling); Hebreërs 11:1-3; 
Johannes 1: 1-4; Openbaring 21:1. 
Fokus uit: Job 26:14 (1933/1953 vertaling) enI. Korinthiërs 13:12

Daar was dus ’n begin!
In 1859 verskyn Charles Darwin se boek “On the Origin of Species”. ’n Nihi-
listiese fi losoof het daardie tydook die bekende en verwante uitspraakge-
maak: “God is dood - Alles is tevergeefs. ” Vandag gebruik die astronome 
kragtige teleskope en die bioloë gesofi stikeerde mikroskopiese tegnieke en 
bevestig met steeds groter oortuiging: “Alles het begin met ’n oerknal!” 
“Na die oerknal het al die fi siese dinge wat ons kan waarneem spontaan 
deur ’n proses van kosmiese evolusie ontwikkel. ” Pas Christen gelowige 
natuurwetenskaplikes nog in hierdie geselskap of moet hulle liewer “weg-
kruipertjie” in hulle eie afsonderlike hoekie speel? 
• ’n Persoonlike oortuiging: Eeue gelede is hierdie vraag al beantwoord: 

“Ons ken God deur twee middele: Ten eerste deur die skepping, onder-
houding en regering van die hele wêreld en ten tweede nog duideliker 
en meer volkome uit sy heilige en Goddelike Woord (NGB Artikel 2). Vir 
Christen natuurwetenskaplikes bestaan daar dus nie ’n wegkruiphoekie 
nie. Nee! God het sekere mense – ook gelowiges - met talente toegerus 
om met volle oortuiging, oorgawe en toewyding Sy skepping natuur-
wetenskaplik te ondersoek. 

• Ervaring binne die groep van natuurwetenskaplikes: Die hedendaagse 
natuurwetenskaplikes is toegewyde en professionele vakkundiges, en dis 
’n unieke voorreg om met sulke kollegas wêreldwyd saam te werk. Baie 
is ongelowig of agnosties. Binne hierdie 
kring is vrae oor die grense van weten-
skap en kennis, die doel van die weten-
skap, die sin van lewe, en ook oor geloof, 
nie ongewoon nie. Dit gee dan die won-
derlike geleentheid om te getuig van die 
unieke perspektiewe wat die Christen 
hier oor het. 

• ’n Perspektief oor ’n eindbestemming 
In 2012 is wyd in die media verklaar dat 
wetenskaplikes daarin geslaag het om 
lewe te skep, wat deur van hulle self be-

Dagstukkie 3- 5 Geloofskrag te midde van dinge wat 
ons sien en ook nie kan sien nie

Wetenskaplike kennis is nie 
vir Christen gelowiges ’n 
bedreigingnie, maar resul-

taat van die vermoë wat God 

aan die mens gegee het om 
Hom nie net uit Sy Woord te 

leer ken nie, maar ook deur 

die oneindige 

rykdom van Sy 
skepping. 
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deur Carools Reinecke
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vestig is (www. ted. com/speakers/craig_venter. html). Is dit “skepping?” 
Inteendeel, alles wat ons kan navors en maak is alleen moontlik binne die 
raamwerk van God se magtige skepping. Maar daar is nog ’n verdere 
belangrike openbaring: God self lei alles tot ’n eindtyd wanneerHy alles 
sal herskep en nuut sal maak –’n nuwe tyd wanneer ons Hom volkome 
sal ken. 

Daar is dus ook ’n bestemming!
Hierdie wete is ’n kragtige aspek van geloofskrag vir elke gelowige en Chris-
ten wetenskaplikes. Geskape deur God, verlos deur ons Here Jesus Christus 
en vernuwe deur die Heilige Gees, is ons mense met ’n bestemming. Geen 
kennis of kundigheid van die wetenskap kan ons hiervan losruk of ons rede 
tot selfverheffi ng en eieroem gee nie. Laat ons daarom werk en leef in die 
vaste wete : “God se genade is vir ons genoeg. ”

Doending: 
Dink na oor hoe ons as individue en ook as gemeenskap van gelowiges 
bevoorreg is om in ’n tegnologiese tyd te lewe. Wat behoort my lewens-
ingesteldheid teenoor die omstandighede van so ’n tyd te wees? Wat 
beteken dit vir ons as geloofsgemeenskap? Het dit ook betekenis vir ons 
roeping in die wêreld?

Verdere Skrifstudie 
Psalm 33: 1-8 en II Korintiërs 12: 1-9

 

Om as Christen met geloof in ’n wêreld van ongeloof te lewe

(Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin van julle 
byeenkoms hardop voorlees.)

Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here veral die werk van hulle geloof, die inspanning van 
hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde word 
ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. (1Ko-
rintiers, Kolossense) 

3

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte

Om as gelowige

te leef
in ’n ongelowige wêreld
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Hierdie week gaan ons saam besin oor geloof en die werke wat uit die 
geloof na vore kom. 

Die Heidelbergse Kategismus gee die volgende defi nisie van geloof as ant-
woord op die vraag wat ’n ware geloof is: “’n Ware geloof is nie alleen ’n 
vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons ge-
openbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ’n vaste vertroue wat die 
Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net 
aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van 
die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en 
saligheid geskenk het. 

Tog is geloof nie iets wat ’n mens met ’n defi nisie heeltemal kan omvat nie. 
Dit is ook nie iets staties wat ’n mens soos ’n stuk klere aantrek of in ’n kas 
kan wegpak nie. Geloof impliseer ’n verhouding en daarom kan geloof 
groei, kwyn of wankel. 

Geloof kan ook nie weggesteek of vir jouself gehou word nie. Geloof moet 
oorgaan in werke en moet dus ook sigbaar waargeneem kan word. 

Kom besin saam vanuit 1Tessalonisense oor die wonder van geloof wat 
God deur sy Heilige Gees as ’n gawe aan mense gee. ’n Gawe wat ook ’n 
opgawe is. 

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

3-1 God werk geloof in ’n ongelowige wêreld;
3-2 Geloof wat waargeneem kan word;
3-3 Geloof wat kan wankel en bemoediging nodig het;
3-4 Geloof wat moet groei. 
In die vyfde stukkie vertel Carools Reinecke wat die tema vir hom beteken

Fokus op mekaar 15-30 minute

1. Wie ken jy wat jy as ’n “groot” of “sterk” gelowige sou beskryf. Motiveer
2. Was daar ’n tyd in jou lewe wat jy kan onthou waarin jou geloof “gewan-
kel” of “gegroei” het?
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Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here. 
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook 
bloot kon voorlees. )

Lied 530
1. Praat ek mense- engele-tale maar dis nie uit liefde nie, 
is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. 
Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit,
of al het ek al die kennis – sonder liefde is ek niks. 

2. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. 
Net die liefde, onbaatsugtig, bly oorwin met goed, die kwaad. 
Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. 
Deur vergifenis, hoop verwagting, kom die beste in ons vry. 

3. Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. 
Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. 
Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik die hoop. 
Liefde is en bly die grootste; Liefde sluit die lewe oop. 
 
Skrifberyming 14-1 
14-1:1
Waak, Christen, staan in die geloof
dat niemand jou die kroon ontroof!
Wees wys en dapper, sterk en moedig -
steeds toegewy aan God se werk,
standvastig, onbeweeglik, sterk,
vol ywer, altyd meer oorvloedig -
dan sal jou arbeid in die Heer

tot seën wees, sy Naam ter eer!

Fokus op die Here 45 minute

14-1:2
Wees, Christen, in jou Heer versterk,
want Hy wil altyd in jou werk
om kwaad en sonde te weerstrewe. 
Verrig jou taak met vaste hand,
en doen jou woord altyd gestand;
wil daarby rein en matig lewe. 
En wil die Here dat jy ly,

o Christen, leer geduld daarby!

Gebedsvoorstel:
Aangesien gebed ’n gawe van God is, moet ons God daarvoor dank en 
Hom daarvoor vra. Dank Hom veral dat ons as GELOWIGES oor die GELOOF 
kan praat. 
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Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand 1Tess 3:1-10 deurlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om 
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het, in die besonder oor 
die tema van geloof in Christus. Die stelling moet aan ’n bepaalde vers ge-
koppel wees. (Let daarop dat die woord “geloof” en “glo” ses keer in die 
gedeelte voorkom)

2. Laat iemand anders die gedeelte weer lees en gee geleentheid vir el-
keen in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte, in besonder oor die 
tema van geloof in Christus. Die vraag moet aan ’n bepaalde vers gekop-
pel wees. 
3. Formuleer en skryf die groepsvrae neer en bespreek dit. 

4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag, 
per e-pos aan Ds Fanie deur. 
5. Bykomende Skrifgedeeltes indien daar tyd is. 
• Filippense 1:12-30 (veral 25-30)
• Jakobus 2:14-26

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping

Dink saam as groep aan iemand wat nodig het om in die geloof versterk 
te word en besluit hoe julle as groep dit in die komende week gaan doen.  

Verbintenis 15 minute

!

?
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Om as Christen met liefde

liefdeloosheid te lewe
in ’n wêreld van

4

Koppelgedeelte
Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here vir veral vir die werk van hulle geloof, die inspanning 
van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde 
ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. (1Ko-
rintiers, Kolossense) 

Hierdie week gaan ons saam besin oor liefde en die inspanning wat uit die 
liefde na vore kom.

Ons is maklik sentimenteel oor liefde met die gevolg dat ons daarna streef 
om altyd sag en gaaf te wees. Die gedagte is nie dat ons nou, na die an-
der kant toe, hard en onvriendelik moet wees nie. Wat ons wel moet sien 
is hoe God Homself in die Bybel beskryf as liefde. God se liefde is nie som-
mer maar net sentimenteel nie, sy liefde is deel van wie Hy in sy almag is; 
sy liefde is kompleks met verskillende maniere waarop dit ons lewensraak. 

God is liefde, daarom het die Vader die Seun lief, en die Seun die Vader 
lief(Luk 3:22). God is liefde daarom voorsien Hy aan elkeen dit wat nodig is 
om te leef(Matt 5:45). God is liefde daarom kom soek en verlos Hy die mens 
uit sy sonde(Eks 20:2). God is liefde daarom kies Hy tussen mense(Deut 7:7-
8;10:15). God is liefde en daarom stel Hy ook voorwaardes vir sy liefde(Joh 
3:16).God se liefde is groter as wat ons kan verstaan of verduidelik, ons kan 
dit gewoon maar in geloof aanvaar en ons deur sy Gees verdiep in die 
vreugde en die wonder daarvan.
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Die dagstukkies hierdie week handel oor:

4-1 God gee liefde in ’n liefdelose wêreld;
4-2 Liefde ten spyte van vyandskap;
4-3 Liefde wat groei;
4-4 Liefde wat oorvloedig raak.
In die vyfde stukkie vertel Ike de Wet wat die tema vir haar beteken

Kom besin saam vanuit die 1Tessalonisense, aan die hand van die res van 
die Skrif, oor die wonder van die liefde wat God deur sy Heilige Gees as ’n 
gawe aan mense gee. ’n Gawe wat ook ’n opgawe word.
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Skrifdeel: 1Johannes 4:7-21
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 4:9

Wat maak dat ons as Christene anders is as die res van die wêreld? Dit is die 
vraag waarmee ons ons gedurende die Fokustyd besig hou. Wat maak dat 
Christene ’n alternatiewe lewenswyse in die wêreld het?
Die feit dat ons liefde besit wat tot inspanning lei. Dit is iets besonders. Dit is 
nie vanselfsprekend nie. Dit is ’n Godswonder. 
Liefde kom net van God af. Hy is liefde en Hy is die oorsprong van liefde. 
Daarteenoor is ons en die wêreld waarin ons leef liefdeloos. Ons sonde het 
ons só van los geskeur, dat ons nie meer kan sê dat liefde een van ons 
karaktereienskappe is nie. Ons is eerder geneig om God, onsself en mekaar 
te haat, as om lief te hê.
God bewys liefde omdat dit is wie Hy is: sy liefde is nooit net na binne gekeer 
nie, maar ’n liefde wat uitgeleef en gedeel en bewys wil word. Dis uit liefde, 
dat God geskep het. Dis uit liefde, dat God sy Seun na die wêreld gestuur 
om ons te herskep. Die verlossingswerk van ons Here Jesus is ’n uitlewing of 
’n bewys van God se liefde vir ons en die res van sy skepping.
As ons daarom in hierdie week fokus op die inspanning van ons liefde, dan 
fokus ons eintlik op die inspanning van God se liefde in ons. Ons liefde kan 
nooit los gemaak word van God se liefde nie. Ons kan net soveel liefhê, as 
wat God ons liefhet. Die enigste liefde wat ons aan God of aan mekaar 
kan bewys is die liefde van God, wat deur sy Gees in ons leef.
Liefde is daarom ’n vrug van die Gees(Gal 5:22-23). ’n Gawe van God wat 
Hy in ons en deur ons werk. Die inspanning van ons liefde vloei uit ons eie 
kennis en belewing van wie God is. God leer ons deur sy Gees dat sy liefde 
ons daarvan bevry om liefde te moet verdien, omdat Christus reeds God se 
liefde vir ons verdien het. 
In God se liefde, wat ons uitgenade ontvang het, lê ook die roeping om 

liefde te betoon aan die liefdelose wêreld 
waarin ons leef. Die manier waarop ons vir 
ander mense – nabymense of vreemde-
linge – lief is word ’n merkteken van die in-
spanning van God se liefde in ons. Die in-
spanning van sy liefde in ons en deur ons 
is hoe die liefde van Jesus Christus hierdie 
liefdelose wêreld bereik.

Dagstukkie 4- 1 God gee liefde in ’n liefdelose wêreld

Die enigste liefde wat ons kan 

bewys is die liefde van God, 
wat deur sy 
Gees in ons 

leef. 
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Doending:
Dank God vir die liefde wat Hy in Jesus Christus aan ons bewys het.

Verdere Skrifstudie
Romeine 8:31-39

 
Skrifdeel: Romeine 5:1-11
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 2:14-16

In hierdie liefdelose wêreld het ons die voorreg om in ’n herstelde verhou-
ding met God te mag leef – daar is vrede tussen ons en God. Ons het 
die voorreg uit die hand van ons Here Jesus ontvang, wat namens ons die 
prys van ons sonde betaal het. Ons kan hierdie verhouding as ’n lewende 
Vader -kind verhouding beleef deur die werk van die Gees, wat as’t ware 
aan ons die arms gee waarmee ons aan God vasgryp.
Die wonder van God se genade word selfs nog groter wanneer ons besef 
dat Christus homself in ons plek gegee het as offer toe ons nog sy vyande 
was. Terwyl ons Here Jesus besig was om sy fi nale lyding in ons plek te beleef, 
was sy volgelinge besig om te ontken dat hulle Hom enigsins geken het en 
die res van die mense vir wie Hy kom sterf het, was besig om uit te roep: 
“Kruisig Hom!” Ons het niks in ons gehad wat liefde verdien het nie, en tog 
het God sy liefde aan ons bewys.

As ons so aan God se liefde dink, dan word 
die wonder van wat Hy vir ons in Christus ge-
doen het soveel groter, omdat ons iets besef 
van hoe diep en die donker die sonde-gat is 
waaruit Hy ons gered het. In alles wat Chris-
tus gedoen het is daar geen ruimte vir ons 
eie verdienste nie, juis omdat Hy alles in ons 
plek gedoen het. Ons is almal volkome af-
hanklik van sy genade. Nie een van ons kan 
sê dat ons die verlossingswerk van ons Here 

Jesus minder nodig gehad het as iemand anders nie.
Die inspanning van ons liefde mag daarom nooit gepootjie word deur an-
der se mense vyandigheid of liefdeloosheid nie. Ons kon nie self God se 
liefde verdien nie, en daarom kan ons ook nie van ander mense verwag 
om sy liefde toe moet verdien nie. Ja, daar is baie mense wat moeilik is om 
lief te hê, maar of hulle na ons mening maklik of moeilik is, verwyder nie ons 

Dagstukkie 4- 2 Liefde ten spyte van vyandskap

Die wonder van God se genade 

word selfs nog groter wanneer 
ons besef dat Christus homself 

in ons plek ge-

gee het as offer 
toe ons nog sy 
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roeping om hulle lief te hê nie.
Liefde ten spyte van vyandskap is ’n roeping, wat swaar is om uit te leef, 
maar aan God die dank dat Hy ons swaarkry laat volhard, en die egtheid 
van ons geloof kweek en ons hoop gee. Ons kan altyd weer ander gaan 
liefhê, omdat God sy liefde in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees 
wat in ons leef.

Doending:
Bid die Here vir die vermoë om mense lief te hê, omdat Hy jou liefgehad het 
toe jy nog sy vyand was.

Verdere Skrifstudie
Lukas 12:8-12

 
Skrifdeel: 1 Johannes 5:1-13
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 5:8-10

Dis moeilik om mense vir mense lief te wees, selfs al is dit ons naby mense. 
Eintlik is dit tot vir ons moeilik om vir God lief te wees, want ons het nie uit 
ons self liefde om vir enigiemand te gee nie. Ons kan net vanuit God se 
liefde aan ander liefde bewys.
God het ons reeds volkome lief, Hy het sy liefde aan ons bewys deur sy Seun 
in ons plek te laat sterf. Hy gaan dus nooit vir ons liewer wees as wat Hy 
reeds vandag vir ons is nie. Ons onvermoë om liefde te bewys is nie omdat 
God nie genoeg liefde aan ons bewys het nie, maar omdat ons nie ’n diep 
genoeg besef het van die liefde wat Hy reeds aan ons bewys het nie.
Dink aan die son, wat soggens opkom: eers kan ons niks in die donkerte sien 
nie, maar soos die lig meer word hoe meer dinge, en hoe meer detail, kan 
ons sien. Die lig maak nie die dinge wat ons sien meer nie, die lig gee net 
aan ons die vermoë te sien wat voor ons is. So laat die Woord en Gees ons 
groei in ons besef van God se liefde vir ons. God se liefde word nie meer 
nie, dis reed volkome – dis ons verstaan van sy liefde groei.
Die getuienis oor alles wat Jesus Christus gedoen het word deur die Gees 
in ons harte ingeplant, die Gees skenk aan ons geloof. Johannes sê dat hy 
hierdie dinge aan ons skryf, sodat ons, wat in Jesus glo, sal weet dat ons die 
ewige lewe het(1Joh 5:13). Ons het nodig om voortdurend herinner te word 
aan die evangelie van ons Here Jesus, sodat ons kan aanhou groei in hoe 
ons besef en ervaar dat God werklik liefde is.

Dagstukkie 4- 3 Liefde wat groei
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Die groeiproses gebeur natuurlik vanuit die 
Woord uit – dis immers waar die getuienis oor 
ons Here Jesus aan ons geopenbaar word. 
Terselfdetyd word hierdie groeiproses ook 
aangehelp, of afgebreek, deur ons dade. 
God se liefde vir ons word ’n realiteit in ons 
lewens deur ons gehoorsaamheid aan sy 
wil. Ons groei in God se liefde, as ons deur 

gehoorsaamheid sien, dat sy wil regtig vir ons die beste is. Ons kan sê dat 
ons glo, maar as leef asof ons glo – dan word die getuienis oor ons Here 
Jesus meer as ’n teorie, dan word sy verlossingswerk die realiteit van God 
se liefde vir ons.

Doending:
Bid vir ’n groeiende besef van God se liefde in elke deel van jou lewe.

Verdere Skrifstudie
Romeine 13:8-14

 
Skrifdeel: Romeine 12:1-2, 9-21.
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 3:12

God is liefde, Hy leer ons om lief te hê en Hy laat ons in liefde groei – daar-
om sal ons liefde oorvloedig raak.
Die riglyne (Rom 12:9-21), waarvolgens ons geroep word om ons liefde uit 
te leef klink na ’n onmoontlike ideaal, as ons dit vir die eerste keer lees. Tog, 
is dit waartoe ons geroep word op grond van die liefde wat God aan ons 
bewys het. Liefde, soos God wil hê ons moet uitleef, is nie ’n onmoontlike 
ideaal nie, maar eerder deur die werk van sy Gees ’n realiteit, wat elke dag 
duideliker in ons lewens word.
John Piper sê hieroor, dat die gelowige wat deur die inspanning van sy 
liefde daarna streef om alle mense lief te hê, sal ondervind dat hy/sy elke 
dag meer en meer liefl ike(loveable) mense ontmoet. God se liefde in ons 
laat ons met ander oë na mense kyk. Hy maak dit vir ons moontlik om nie 
net mense se gebrokenheid raak te sien nie, maar om ook te sien wie hulle 
in ons Here Jesus kan wees. Niemand is te stukkend, of te sondig vir Chrsitus 
om hom te red nie.
Die vertrekpunt vir ons gedrag teenoor alle mense is God se liefde vir ons. 

Ons het nodig om voortdurend 

herinner te word aan die evan-

gelie van ons Here Jesus, sodat 
ons kan aan-

hou groei in 

God se liefde.
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Dagstukkie 4- 4 Liefde wat oorvloedig raak
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Ons teks sê: Ek doen ’n beroep op julle op grond van die groot ontfer-
ming van God. Gee julleself as lewende en heilige offers aan God. Dit is die 
wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.Ons as kerk is die eer-
ste nuutskepping van die nuwe koninkryk. ’n Nuwe koninkryk wat sigbaar 
word op elke plek waar gelowiges hulleself aan God gee as lewende en 
heilige offers.
Die Heilige Gees is aan ons geskenk om ons te verander deur ons denke 
te vernuwe. Die Gees leer ons dat ons in ons Here Jesus nou ’n nuwe ver-
trekpunt vir ons lewens het.Ons Here Jesus is die praktiese bewys van ons 
Vader se liefde vir ons. Hy het nie aarde toe 
gekom met ’n klomp abstrakte idees nie, Hy 
het prakties vir ons kom wys wat liefde is, en 
wat liefde kan vermag. 
God het eerste sy liefde aan ons bewys, 
ons toegevou in sy genade – toe ons nog 
sy vyande was, toe ons nog onmoontlik was 
om voor lief te wees – dis sy liefde wat ons 
verander het. Nou ontvang ons die roeping 
om die oorvloed liefde wat ons ontvang het 
te deel dit met die wêreld om ons.

Doending:
Bid dat die Here jou voortdurend sal leer om oorvloedig vir mense lief te 
wees.

Verdere Skrifstudie
Galasiërs 5:13-26

 

Openbaring 19:8 – God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan 
te trek – Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. 
In 2009 het Dr Flip Buys uit hierdie teksgedeelte gepreek. Ek kan nog so goed 
onthou, dat ek letterlik gebrand het om iets te begin doen. Ek het myself af-
gevra: hoe kan ek elke Sondag in die kerk sit om hierdie wonderlike genade 
boodskap te ontvang en nie te gaan deel met so baie mense wat dit nie 
gehoor het nie. Daardie Maandag het ek my werk bedank en aan hierdie 
roeping wat ek beleef het, te gaan werk. God is altyd getrou! Hy voorsien 
mense (so dankbaar vir my gesin), middele en ALLES wat mens nodig het. 
God vra net ’n gewillige persoon om Sy hande en voete op aarde te wees. 

Dagstukkie 4- 5

Liefde, soos God wil hê ons 

moet uitleef, is nie ’n on-

moontlike ideaal nie, maar eer-

der deur die werk van sy Gees 
’n realiteit, wat 
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Eendag het ’n ou vrou vir my gesê, sy het lankal in haar lewe geleer, dat 
God nie engele uit die hemel stuur om mense te help nie. Hy stuur regte 
mense om sy engele te wees.
Galasiërs 2:20 – ..en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat 
in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die 
Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
Bogenoemde twee teksgedeeltes is die dryfkrag wat my laat aanhou om 
in God se koninkryk te werk. 
Toe ek op dertienjarige leeftyd in die Lutherse kerk gekonfi rmeer is, was dit 
(Gal 2:20) die teksgedeelte wat ek vir my lewenspad ontvang het. Ek het 
geleer om elke keer wanneer my eie ek sy kop uitsteek my daaraan te 
herinner dat dit nie meer oor my gaan nie … maar dat dit daaroor gaan 
dat Christus die eer ontvang. 
Elke gelowige beleef hierdie stryd elke dag waar ’n mens werk, wanneer 
’n mens met ander mense te doen het en met jou eie swakhede te doen 
kry. Ek is nie ’n baie geduldige mens nie, maar in hierdie werk leer ek om op 
God se tyd te wag. Om Jesus se liefde deur my te laat werk, verg elke dag 
dat ek my eie ek moet neerlê. Dit is vir my vreeslik belangrik om hierdie taak 
nie met swaarmoedigheid of dwangmatigheid op te neem nie, maar om 
blymoedig te wees. Dit is baie beter om te lag as om te huil. 
Hoe leef ’n Christen in ’n wêreld vol liefdeloosheid? Deur Christus se liefde, 
wat in my lewe ( 1 Johannes 4:7-21). 

 

(Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin van julle 
byeenkoms hardop voorlees.)

Wanneer Paulus, Timoteus en Silas aan die gemeente in Tessalonika dink, 
dank hulle die Here vir veral vir die werk van hulle geloof, die inspanning 
van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Geloof, hoop en liefde 
ook in ander briewe genoem as uitstaande kenmerke van gelowiges. (1Ko-
rintiers, Kolossense) 

Hierdie week gaan ons saam besin oor liefde en die inspanning wat uit die 
liefde na vore kom.

4

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte

Om as Christen met liefde

liefdeloosheid te lewe
in ’n wêreld van



53

Ons is maklik sentimenteel oor liefde met die gevolg dat ons daarna streef 
om altyd sag en gaaf te wees. Die gedagte is nie dat ons nou, na die ander 
kant toe, hard en onvriendelik moet wees nie. Wat ons wel moet sien is hoe 
God Homself in die Bybel beskryf as liefde. God se liefde is nie sommer maar 
net sentimenteel nie, sy liefde is deel van wie Hy in sy almag is; sy liefde is 
kompleks met verskillende maniere waarop dit ons lewensraak. 

God is liefde, daarom het die Vader die Seun lief, en die Seun die Vader 
lief(Luk 3:22). God is liefde daarom voorsien Hy aan elkeen dit wat nodig is 
om te leef(Matt 5:45). God is liefde daarom kom soek en verlos Hy die mens 
uit sy sonde(Eks 20:2). God is liefde daarom kies Hy tussen mense(Deut 7:7-
8;10:15). God is liefde en daarom stel Hy ook voorwaardes vir sy liefde(Joh 
3:16).God se liefde is groter as wat ons kan verstaan of verduidelik, ons kan 
dit gewoon maar in geloof aanvaar en ons deur sy Gees verdiep in die 
vreugde en die wonder daarvan.

Kom besin saam vanuit die 1Tessalonisense, aan die hand van die res van 
die Skrif, oor die wonder van die liefde wat God deur sy Heilige Gees as ’n 
gawe aan mense gee. ’n Gawe wat ook ’n opgawe word.

Fokus op mekaar 15-30 minute

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

4-1 God gee liefde in ’n liefdelose wêreld;
4-2 Liefde ten spyte van vyandskap;
4-3 Liefde wat groei;
4-4 Liefde wat oorvloedig raak.
In die vyfde stukkie vertel Ike de Wet wat die tema vir haar beteken

1. Wie ken jy wat jy as ’n gelowige sou beskryf, wat lyk of hy/sy maklik vir 
mense lief is? Motiveer.
2. Is daar plekke of situasies in jou lewe waar dit vir jou moeilik is om mense 
lief te hê? Verduidelik.
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Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook 
bloot kon voorlees.)

Lied 334
1. God is liefde juig ons harte,
En bedink wat liefde doen.
Dat Hy ons sy Seun gestuur het
Om ons sonde te versoen. 

2. Hy wat eerste liefgehad het,
het in liefde ons vergeef –
nou kan ons, uit God gebore,
uit dié bron van liefde leef!

Skrifberyming 2-4
2-4:1
Wat ’n liefde^en volheidslewe,
waar ons bly ons in beroem,
het die Vader ons gegewe
dat Hy ons sy kinders noem!
Maar die wêreld weet van dié
wat uit God gebore^is, nie,
het die kennis van die Heer nie
as hul hoogste goed begeer nie.

Gebedsvoorstel:
Aangesien God se liefde so groot en wonderlik is soos God self – loof en 
dank Hom vir Hy is: die God van liefde.

3. Deur sy Gees, die wondergawe,
laat Hy wederliefde spruit;
en dié liefde – wat volmaak is –
dryf die vrees en selfsug uit.

4. As die Vader in sy liefde
dan die sondaar maak tot kind,
mag sy Seun al meer gestalte
in ons doen en late vind!

2-4:3
Wie die Midd’laar se verskyning
inwag uit die heiligdom,
soek van harte die verreining
wat daar uit sy sterwe kom.
Teen die sonde duur die stryd:
“Sonde^is ongeregtigheid!
Maar ons lewe^uit God gebore,
is tot heilig-wees verkore! 

Fokus op die Here 45 minute
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Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand 1Tess 3:11-4:12 deurlees waarna elkeen ’n geleentheid kry 
om iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het, in die besonder 
oor die tema van liefde in ’n liefdelose wêreld. Die stelling moet aan ’n be-
paalde vers gekoppel wees.

2. Laat iemand anders die gedeelte weer lees en gee geleentheid vir elk-
een in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte (fokus veral op 3:11 
en 4:9-12), in besonder oor die tema van liefde in Christus. Die vraag moet 
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.
3. Formuleer en skryf die groepsvrae neer en bespreek dit.

4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag, 
per e-pos aan Ds Willem deur.
5. Bykomende Skrifgedeeltes indien daar tyd is.
• 1Johannes 4:7-21
• Romeine 12:1-2, 9-21

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
Dink saam as groep aan iemand wat nodig het om in die liefde versterk te 
word en besluit hoe julle as groep dit in die komende week gaan doen.

Verbintenis 15 minute

!

?
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Geloof, liefde en hoop. Hierdie drie kenmerke van Christene maak dat hulle an-
ders is en anders lewe as ongelowiges. 

Om met hoop in die gebroke en hopelose wêreld te leef is werklik iets besonders. 
Ons kan ons nie indink hoe dit moet wees om niks voor jou te hê waarna jy kan 
uitsien of waarvan jy seker kan wees nie. 

Die tema van hoop speel in beide Paulus-hulle se briewe aan die Tessalonisense 
’n wesentlike rol. Tewens, uit die volgorde van die kenmerke naamlik geloof, dan 
liefde en dan hoop, kan ons afl ei dat dit die klimaks vorm van die drie. 

Eintlik is die brief deurspek van verwysings na die wederkoms van die Here. Hoe-
wel ’n Christen met hoop nou reeds in die wêreld leef, is die dieptepunt van ons 
hoop op die wederkoms van die Here. Die sekere wete dat die Here kom en dat 
ons by Hom sal wees, oorspan alles in die gelowige se lewe. 

Mag jy die week opnuut ’n blik kry op die betekenis daarvan om met hoop in 
vandag se wêreld te kan leef.

Om as

in ’n hopelose 
wêreld te lewe

Christen met hoop 

5

Koppelgedeelte

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

5-1 God gee hoop in ’n hopelose wêreld
5-2 Hoop gebou op ’n Persoon
5-3 Hoop wat jou laat aanhou
5-4 Hoop op die vereniging met Jesus

In die vyfde stukkie vertel Rudi de Lange wat die tema vir hom beteken
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Skrifdeel: Efesiërs 2:11-14
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 3:14

Wat maak dat ons as Christene anders is as die res van die wêreld? Dit is die 
vraag waarmee ons ons gedurende die Fokustyd besig hou. Wat maak dat 
Christene ’n alternatiewe lewenswyse in die wêreld het?
Die feit dat onsHOOP het wat ons laat volhard. 
Dit is iets besonders. Dit is nie vanselfsprekend nie. Dit is ’n Godswonder. 
Miskien sal ons die begrip “hoop” beter verstaan as ons eers kyk wat dit 
beteken om sonder hoop in die wêreld te wees. 
Sonder hoop beteken dat ’n mens lewe sonder enige positiewe verwagting 
voor jou. Die bedelaar sonder hoop weet nie of hy more kos gaan kry nie. 
Die terminaal siek persoon weet nie of hy more nog gaan leef nie. Die 
gevangene wat lewenslank tronkstraf uitdien, het geen hoop op vrylating 
nie. 
Presies die teenoorgestelde is dit met mense wat hoop het. Hulle het ver-
wagting op kos, op gesondheid, op vrylating. Daar is iets in die toekoms 
wat die persoon laat aanhou. Daar is ’n verwagting van die goeie, iets 
beters. Daar is iets om na uit te sien. 

Die ongelowige wêreld is ’n hopelose 
wêreld. Wie nie in die Here Jesus Christus glo 
nie, het nie werklik hoop vir die toekoms nie. 
Ja, alle mense hoop vir iets beters in die toe-
koms en soms gebeur daar genadiglik ook 
dinge in die toekoms wat die lewe vir mense 
aangenamer maak. 

Tog is daar uiteindelik vir geen mens hoop nie omdat die dood op alle 
mense wag. Daarna is geen hoop vir die ongelowige nie. 
In alle geval is die hoop van die ongelowige nooit op iets vas en seker ge-
bou nie. Dit is hoogstens op moontlikheid of waarskynlikheid gegrond, maar 
nooit op sekerheid nie. Dit kom nie verder as ’n wens of begeerte nie. 
Dat daar mense in Tessalonika is wat skielik hoop gekry het en uit die hoop 
geleef het, was so opvallend dat mense daaroor gepraat het. Die mense, 
wat die Here, Jesus Christus leer ken het, het skielik begin om met hoop 
te lewe. So duidelik was die hoop sigbaar en hoorbaar dat dit saam met 
geloof en liefde die kenmerke geword het van die gelowiges in Tessalonika. 
Dat daar vandag nog mense is wat met vaste en sekere hoop lewe is ’n 
wonder van God. Dat ons met hoop in hierdie onsekere wêreld kan lewe is 

’n Mens kan nie werklik 

vervuld lewe 

sonder hoop 
nie. 
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Dagstukkie 5- 1 God gee hoop in ’n hopelose wêreld
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’n wonder van God. Ons moet dit nie miskyk en geringskat nie. 
Dat ek hoop het, is ’n wonder. 

Doending:
Skryf neer wat jou in die lewe nog laat aanhou – dus watter hoop daar in 
jou lewe is. 
Verdere Skrifstudie
1Petrus 1:3-9, 1Petrus 3:13-17 

Skrifdeel: 2Tessalonisense 2:13-17

Waar Paulus, Silas en Timoteus die drie begrippe van geloof, liefde en hoop 
saam gebruik, word hoop telkens laaste genoem. (1:3, 1:8-10, 5,8) Dit is an-
ders as byvoorbeeld in Korintiërs waar die volgorde van geloof, hoop en 
liefde gebruik word. 
Sonder om te veel daarvan te maak is dit tog belangrik om daarop te let 
dat dit in die briewe aan die Tessalonisense primêr gaan oor die hoop. Ons 
vind in die volgorde iets van ’n opbou tot ’n klimaks. Geloof, liefde en dan, 
veral die hoop. Die rede vir die skryf van die brief is immers in die eerste 
plek om die gelowiges te bemoedig en toe te rus in hulle verwagting op 
die wederkoms van die Here. Dit val ook op dat elke hoofdeel in die boek 
afgesluit word met ’n verwysing na die wederkoms van die Here. (1:3, 1:10, 
2:16, 2:19,3:13,4:6,4:13-17,5:1-10,5:23)
Die jong gelowiges het ’n verwagting gehad dat die Here sommer nog in 
hulle eie leeftyd sou kom. Toe daar van die gelowiges begin sterf en die 
wederkoms het nog nie plaasgevind het nie, het van hulle begin moedeloos 
raak. Daarom die klem op die hoop. Daarom brei die skrywers in vers 3 ook 
op hoop uit. Die hoop werk nie net volharding nie, maar die hoop is op ons 
Here, Jesus Christus. 
Hierdie byvoeging by die beskrywing van die hoop, naamlik dat dit op die 
Here, Jesus Christus is, is van die uiterste belang. 

Dit beteken dat die hoop wat ons het al-
leen maar bestaan, of gebou is op die 
Here, Jesus Christus. Op grond van wie Hy 
is en wat Hy gedoen het, het daar vir die 
sondige en verganklike mens weer hoop 
gekom. Sonder Hom is daar geen hoop en 
geen sekerheid nie. 

Dagstukkie 5- 2 Hoop gebou op ’n Persoon

Ware hoop is nie op IETS ge-
bou nie, maar 

op IEMAND – 

die Here Jesus 
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Wie hoop losmaak van die persoon en werk van Jesus Christus het ook 
geen hoop nie. 
So kan die mens wat vir homself sy verlossing probeer uitwerk, geen seker-
heid op verlossing hê,omdat sy hoop nie op Jesus Christus se verlossingwerk 
gebou is nie. 
So kan die mens wat siek is, geen aanspraak of verwagting op genesing hê 
nie tensy hy sy hoop het op Jesus Christus wat in ons plek gely het en ons 
van ons siektes genees nie. 
So kan die mens geen hoop op kos en klere in die toekoms hê tensy sy hoop 
gebou is op die feit dat hy deur Jesus Christus ’n hemelse Vader het wat vir 
hom sorg nie. 
So kan die mens geen hoop hê op ’n ewige lewe in heerlikheid nie tensy hy 
sy hoop op Jesus Christus plaas wat opgestaan het uit die dood en weer na 
die aarde toe sal terugkom. 

Doending:
Bemoedig vandag iemand wat jy dink hoop nodig het met die boodskap 
van Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. (As jy dink dit is geskik 
kan jy die dagstukkie gebruik)

Verdere Skrifstudie
Lees die volgende gedeeltes uit 1Tessalonisense en sien raak hoe die tema 
van die hoop op die koms van Jesus Christus die hooftema van die boek is. 
(1:3, 1:10, 2:16, 2:19,3:13,4:6,4:13-17,5:1-10,5:23)
 

Skrifdeel: Handelinge 17:1-10
Fokus uit Tessalonisense: 1Tessalonisense 2:14

’n Atleet wat hardloop en nie hoop het om klaar te maak of die prys te wen 
nie, sal moedeloos word en ophou hardloop. ’n Boer wat nie hoop het dat 
die saad wat hy in die grond sit en ten duurste bewerk, sal opkom en vrug 
dra nie, sal nie saai nie. 
’n Gelowige wat nie hoop het op ’n lewe in heerlikheid saam met die Here 
nie, sal nie die bespotting, moeite en vervolging wat Christenskap in ’n vy-
andige wêreld bring, kan uitstaan nie. 
Juis daarom was dit so belangrik vir Paulus om die hoop van die gelowiges 
in Tessalonika te versterk en hulle daarin te bemoedig. 
Die feit dat hulle Christene geword het in ’n omgewing waar daar geen 

Dagstukkie 5- 3 Hoop wat jou laat aanhou
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Christene was nie, het dit nie vir die gelowi-
ges maklik gemaak nie. Hulle breek met af-
godediens en ander praktyke het vir hulle 
baie verwerping en selfs vervolging meege-
bring. 
Buitendien was hulle maar te deeglik be-
wus van die vervolging wat Paulus en an-
der leiers in die vroeg Christelike kerk moes 
ondergaan. (2:2) Dit is nog vars in hulle ge-

dagte hoe Paulus Tessalonika na net drie weke inderhaas in die nag moes 
verlaat omdat die Jode oproer veroorsaak het oor die Evangelie wat daar 
verkondig is. 
Hiermee saam wys Paulus hulle daarop dat hulle soos die ander gemeentes 
van God in Judea niks anders as vervolging kon verwag nie. (2:14)
Wat laat hulle in sulke omstandighede aanhou? Net die wete dat daar 
hoop is op die Here, Jesus Christus. Net die wete dat die Here jou in die 
omstandighede kan red. Net die wete dat die lyding nie tevergeefs is nie. 
Net die wete dat die swaarkry in hierdie lewe maar gering is en verbygaan 
en vir die gelowiges uitloop op ’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en 
wat ewig bly. 
Ek weet nie wat jou omstandighede is waarin jy die dagstukkie lees nie. Ek 
weet nie watter swaarkry en stryd jy vandag deurgaan nie. Ek weet nie in 
wat, of teenoor wie jy vandag volharding nodig gaan hê nie. Moontlik is 
dit voortdurende siekte, lyding, bespotting, mishandeling, ongure werksom-
standighede of die voortleef sonder ’n geliefde hier op aarde. 
In die omstandighede wil ek jou bemoedig. Daar is net een manier om aan 
te hou, weer voor te begin en om vorentoe te lewe en dit is as jy hoop het 
op die Here, Jesus Christus. Wat jy sien en beleef is nie al nie. Hy is daar en 
by Hom is daar altyd uitkoms. 
Uiteindelik sal alles ten goede meewerk vir hulle wat Hy liefhet. 

Doending:
Lees in jou persoonlike Bybelstudie die Woord met ’n oog op die beloftes 
van God en skryf dit neer. 

Verdere Skrifstudie
Romeine 8:18-25, 2Korintiers 4:16-5:1

 

Wie in die hier en die nou 

vaskyk raak maklik moede-
loos. Kyk met hoop op die 

 beloftes in 

Jesus vorentoe 

en hou aan. 
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Skrifdeel: 1Tessalonisense 4:13-5:11

Die twee briewe van Paulus, Timoteus en Silas aan die Tessalonisense staan 
bekend as die wederkomsbriewe omdat die gordyn op die wederkoms 
van die Here in die briewe effens oopgeskuif word. 
Hoewel die hoop op Jesus Christus reeds op aarde vir die gelowige van 
geweldige waarde is, is die uiteindelike hoop gerig op die dag as die Here 
weer kom. 
Hieroor skryf Paulus veral in hoofstuk 4:13 – 5:11. 
Eers handel hy oor die posisie van die gelowiges wat reeds in die Here ont-
slaap het. Vir die gelowiges in Tessalonika, wat verwag het dat die Here in 
hulle tyd weer sou terugkom het dit ’n geloofsvraagstuk geword toe van 
hulle gelowiges gesterf het voordat die Here kom. 
Nou bemoedig Paulus-hulle die gelowiges deur daarop te wys dat die wat 
nog lewe met die wederkoms van die Here nie noodwendig beter daaraan 
toe sal wees as die wat reeds gesterf het nie. Wanneer die Here kom sal die 
wat in Christus gesterf het, eers uit die dood opstaan en daarna sal die wat 
nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die 
Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. (5:15-17)
Soortgelyke troos en hoop gee hulle ook wanneer daar in 5:1-11 gehandel 
word oor die tyd wanneer die Here kom en wat die gelowiges moet doen 
totdat die dag aanbreek. Die troos word so gegee:“Ons is bestem om nie 
gestraf te word nie, maar om deur die Here, Jesus Christus verlos te word. 
Hy het ter wille van ons gesterf sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of 
reeds dood is, saam met Hom kan lewe. ”
Hierin lê die dieptepunt van die troos. Ons sal by die Here wees. Ons sal 
saam met Hom kan lewe. Of ons met sy wederkoms lewe of reeds ontslaap 
het, ons sal saam met Hom wees. 
Omdat ons dit weet, daarom is ons getroos. Daarom treur ons oor geliefdes 

wat nie meer saam met ons op aarde lewe 
nie, maar dan treur ons nie soos mense wat 
geen hoop het nie. 
Dit is ons hoop en troos. Ons lewe nie vir 
altyd op aarde nie, maar ons sal vir altyd 
lewe in teenwoordigheid van die Here. Nou 
reeds en eendag. Saam met die wat voor 
ons ontslaap het. 

Dagstukkie 5- 4 Hoop op die vereniging met Jesus

Die dieptepunt van die Chris-
telike hoop is dat ons nou 
reeds in die teenwoordigheid 
van die Here lewe en eendag 

volkome sal 

lewe. 
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Doending:
Soek in jou omstandighede doelbewus die teenwoordigheid van die Here 
op en probeer om meer doelbewus in sy teenwoordigheid te lewe. 

Verdere Skrifstudie
Johannes14:11-8, Openbaring 21:1-8

 

Skrifdeel: 1Korintiërs 15:12-20

Wanneer ons eerlik en realisties na onsself en die wêreld kyk, kan ons met 
erns (en dalk ’n bietjie ongemak) vra: hoeveel hoop is daar werklik vir ’n 
gelowige in hierdie hopelose wêreld? Hoeveel hoop is daar vir my, in my 
uiterste seer en eensaamheid?
Waar terme soos ‘hoop’ (‘geloof’, ‘liefde’, ens.) ter sprake is, is dit nodig om 
meer noukeurig as gewoonlik te ondersoek wat die Woord leer. Die rede 
hiervoor is dat terme soos ‘hoop’ so verslyt is deur nalatige gebruik, en so 
gehul is in oorgeromantiseerde versinsels dat dit dikwels niks meer word as 
’n ‘voel-’n-bietjie-beter-stimulant’ nie. 
Ware hoop is egter baie meer verreikend en omvattend, en bevat baie 
meer drastiese implikasies as wat ’n gelowige mens dalk eers besef. Pau-
lus maak een van die mees skokkende toegewings in ons geloof: “As ons 
net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle 
mense” (IKor 15:19). Ware hoop ontkiem dalk in hierdie lewe, in die kom-
pos van wanhoop, maar ware hoop kan nooit in hierdie lewe tot volle vrug 
groei nie. Wanneer hierdie besef aan jou siel en wese vat, is dit aanvanklik 
ontstellend. Dan besef ’n mens: herskepping is nodig. Trouens, herskepping 
was van die begin af die plan: ’n wêreld wat God ken, en kan ken, danksy 
Christus. 
Daarom is ware hoop ’n baie meer drastiese ervaring as blote optimisme: 

hoop verwag nie dat die huidige omstan-
dighede bloot sal verbeter nie, maar waarlik 
dat hulle sal afsterf en geheel en al herskep 
sal word op droomagtige (Ps 126) wyse. Dit 
gaan ’n tikkie onwerklikheid hê. 
’n Mens se eerste kennismaking met ware 
liefde is oorweldigend, en ’n mens se eerste 
kennismaking met ware geloof is vernede-
rend in afhanklikheid. Die eerste kennisma-

Dagstukkie 5- 5 Hoop in ’n hopelose wêreld

deur Rudi de Lange

Ware hoop ontkiem dalk in 
hier die lewe, in die kompos 
van wanhoop, maar ware 
hoop kan nooit in hierdie lewe 

tot volle vrug 
groei nie. 
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king met ware hoop, egter, is ’n baie langer proses, en dikwels moeiliker, juis 
omdat dit behels dat ’n klomp afgodsbeelde, gebou deur wanpersepsies, 
geheel en al verpletter word. 
Dit is so drasties, sê Paulus se beeld, soos om vooruit te kyk na ’n lewende 
koringaar waar daar tans slegs ’n skynbaar dooie saad is. Die omvang 
daarvan is onvergelykbaar groter en ryker as wat die sentimentele sê-goed 
’n mens laat verstaan. 
Hoeveel hoop is daar in hierdie hopelose wêreld? Nie veel nie, net ’n “blote 
korrel”. Want die hoop wat die Woord werklik verkondig is nie gerig op hier-
die wêreld nie, al ontstaan dit hier. Die herskepping deur Christus is die 
enigste hoop: die hoop en vertroue dat Hy nóú reeds, te midde wanhoop, 
daarmee besig is. 

Doending:
Dink na oor die beeld van ’n saad wat Paulus in 1Kor15:42-44 gebruik om 
die verstaan van die opstanding van ons liggame met die wederkoms te 
verduidelik. 

Verdere Skrifstudie
1Korintiers 15:35-49, 1Korintiers 15:40-58

(Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin van julle 
byeenkoms hardop voorlees.)

Geloof, liefde en hoop. Hierdie drie kenmerke van Christene maak dat hulle 
anders is en anders lewe as ongelowiges. 

Om met hoop in die gebroke en hopelose wêreld te leef is werklik iets be-
sonders. Ons kan ons nie indink hoe dit moet wees om niks voor jou te hê 
waarna jy kan uitsien of waarvan jy seker kan wees nie. 

Die tema van hoop speel in beide Paulus-hulle se briewe aan die Tessalo-
nisense ’n wesentlike rol. Tewens, uit die volgorde van die kenmerke naam-
lik geloof, dan liefde en dan hoop, kan ons afl ei dat dit die klimaks vorm 
van die drie. 

5

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte

Om as

in ’n hopelose 
wêreld te lewe

Christen met hoop 
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Eintlik is die brief deurspek van verwysings na die wederkoms van die Here. 
Hoewel ’n Christen met hoop nou reeds in die wêreld leef, is die dieptepunt 
van ons hoop op die wederkoms van die Here. Die sekere wete dat die 
Here kom en dat ons by Hom sal wees, oorspan alles in die gelowige se 
lewe. 

Mag jy die week opnuut ’n blik kry op die betekenis daarvan om met hoop 
in vandag se wêreld te kan leef

Die dagstukkies hierdie week handel oor:

5-1 God gee hoop in ’n hopelose wêreld
5-2 Hoop gebou op ’n Persoon
5-3 Hoop wat jou laat aanhou
5-4 Hoop op die vereniging met Jesus
In die vyfde stukkie vertel Rudi de Lange wat die tema vir hom beteken

Fokus op mekaar 15-30 minute

1. Vertel van ’n geleentheid waar jy regtig hopeloos gevoel het. 
2. Wat in die samelewing waarin ons woon gee vir jou hoop en wat laat jou 
wanhoop?

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here. 
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook 
bloot kon voorlees. )

Fokus op die Here 45 minute
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Lied 588 (Ps. 118 se wysie)
1. O God van hoop, gee ons u vrede,
Leer ons soos kinders op U wag. 
Ons wil in stryd en moeilikhede
van U alleen ons heil verwag. 
As ons geen weg meer verder sien nie, 
help ons om net op U te bou,
wat onaantasbaar vas en seker
u Woord en u beloftes hou. 

2. Ons het ’n hoop wat oor die einde,
oor sterwensuur en graf heen reik. 
Dis onaantasbaar vas en seker
as alle aardse dinge wyk. 
Ons het ’n toekoms saam met Christus –
die einde is maar die begin. 
Die dood is oorgang tot die lewe –
ons woon by God vir ewig in. 

Psalm 42
42:1
Soos ’n hert in dorre streke
skreeuend dors na die genot
van die helder waterbeke,
skreeu my siel na U, o God!
Ja, my siel dors na die HEER,
na die Lewensbron; wanneer
sal ‘k, ná swerftog en benouing,
God weer sien in klare aanskouing?

42:3
O my siel, waarom onrustig?
En wat buig jy jou in my?
Waarom in Gods lof onlustig
as die vyand jou bestry?
Menigmaal het Hy jou druk
laat verwissel in geluk. 
Hoop op God, in Hom weer rustig!
In sy lof sal ‘k my verlustig. 

Gebedsvoorstel:
Dank God vir die gawe wat ons as Christene het om hoop te hê. 

3. Nooit kan geloof te veel verwag nie,
want God bly aan sy Woord getrou. 
Geen grense is daar aan sy mag nie,
Hy sal al sy beloftes hou. 
Die hoop op Hom vervul ons lewe,
laat ons die koninkryk verwag,
totdat die volheid van sy vrede

nuut deurbreek op die laaste dag.

42:5
Maar die HEER sal in my lewe
weer oordag sy guns gebied. 
Ook deur donker nag omgewe,
sing ek nog my pelgrimslied. 
Ja, ek lofsing in die nag,
want ek bly die HEER verwag;
my gebed sal opwaarts strewe
na die bronwel van my lewe. 
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Verbintenis 15 minute

!

?

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand 1Tess 4:13-5:11 deurlees waarna elkeen ’n geleentheid kry 
om iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het, in die besonder 
oor die tema van hoop op Christus. Die stelling moet aan ’n bepaalde vers 
gekoppel wees. 

2. Laat iemand anders vers 4 - 10 weer lees en gee geleentheid vir elkeen in 
die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte, in besonder oor die tema 
van hoop op Christus. Die vraag moet aan ’n bepaalde vers gekoppel 
wees. 
3. Formuleer en skryf die groepsvrae neer en bespreek dit. 

4. Stuur die groep se vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie 
as Vrydag, per e-pos aan Ds Fanie deur. 
5. Bykomende Skrifgedeeltes indien daar tyd is. 
• 1Petrus 1:3-9
• 2Korintiers 4:14-5:1

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping.

Dink na oor hoe julle as groep vir iemand wat in moeilike omstandighede 
lewe, weer hoop kan bring. Dit kan op ’n geestelike of fi siese vlak wees. 
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