





 

FOKUSTYD

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

Vandag se erediens is die afsluiting van week 3 van ons Fokustyd. Daar was veral drie dinge 
wat die gelowiges in Tessalonika anders laat leef het in hulle gemeenskap, naamlik hulle 
geloof, liefde en hoop. Vandag sluit ons die besinning oor die geloof, wat in werke oor-
gaan, af. Vanaf Maandag skuif die fokus na wat dit beteken om in liefde te lewe te midde 
van ŉ wêreld wat nie die liefde van die Here ken nie.

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

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

WEEK 4  Om as Christene met liefde in ŉ liefdelose wêreld te 
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 ken-
merke van gelowiges. (1Korintiers, 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 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 al-
mag 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 



TEMA: HULLE NOEM ONS Christene... 
Week 1: Daar word oor ons, as Christene, gepraat

Week 2: Volgelinge van Christus in vandag se wêreld
Week 3: Om as Christene met geloof in ŉ wêreld van ongeloof te lewe 

Week 4 Om as Christene met liefde in ŉ wêreld van liefdeloosheid te lewe
Week 5 Om as Christene met hoop in ŉ wêreld van hopeloosheid te lewe

ALTERNATIEWE GEMEENSKAP
Die subopskrif van die Fokustyd lui soos volg:  Om as Christene, toenemend,  ŉ “alterna-
tiewe” gemeenskap midde-in die wêreld te wees.

Die woord “alternatief” laat natuurlik baie mense se hare dadelik regop staan.  In ŉ sekere 
sin is dit te verstane en reg.  “Alternatief” het in ons taal iets van ŉ negatiewe betekenis van 
mense wat graag anders wil wees as vaste orde en tradisies.  

In die sin waarin ons dit in die Fokustyd gebruik is dit egter ŉ positiewe Woord.  Die gedagte 
is juis dat ons as Christene wil lewe soos wat die Here dit met sy skepping en herskepping 
bedoel het.  In die sin is die Christen se leefwyse eintlik nie die alternatiewe leefwyse nie, 
maar eerder die norm waarvolgens gelewe moet word.  Die leefwyse van die wêreld wat 
in sonde geval het, is in die ware sin van die woord die alternatief op die leefwyse wat God 
bedoel het.  
Tog praat die Bybel in ander terme van die gelowiges se lewe hier op aarde as die alter-
natief.  Petrus noem die gelowiges byvoorbeeld vreemdelinge en bywoners op die aarde.  
Daarmee bedoel hy dat Christene hulle nie moet laat vorm deur die leefwyse van die son-
dige wêreld nie.

Dit is in die sin dat ons die term “alternatief” gebruik.  Alternatief nie ten opsigte van God 
se bedoeling nie, maar alternatief tot die sondige wêreld.  So kan ons as gemeente op die 
Bult ŉ alternatief bied vir studente wat op die Bult lewe deur ŉ veilige ruimte vir studente te 
skep om voluit Christen-student te wees sonder om meegesleur te word deur die wêreldse 
manier van studentwees.

Dit is juis die bedoeling van die Fokustyd om ŉ oop gesprek aan die gang te sit oor ons plek 
en taak as kerk van die Here in die wêreld.  Neem dus vrymoedigheid om aan die gesprek 
deel te neem.

Ds Fanie

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 won-
der 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 ŉ gawe aan mense gee.  ŉ Gawe 
wat ook ŉ opgawe word.

Die dagstukkies hierdie week handel oor:
4-1 God gee liefde in ŉ 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


