
Week 36

Met die reeks oor Die Uitnodiging, hoor ons die Here 
met ons praat oor dit wat jy en ek nou van Hom wil 
vra. Wat sou jy in hierdie tyd vir Hom wil vra? Wat het 
jy in jou lewe nodig?

Hierdie week vra ons van Hom Hoop. Heelwat mense 
het op moedeloos se vlakte beland. Ek sien nie meer 
hoop nie, ek twyfel so oor my geloof, ek is oor so 
baie dinge bekommerd....en so gaan ons gedagtes 
op hol.

Ek moes ontdek dat ek algemene hoop en christelike 

Lees Rom 4:13 – 5:5

Fokus

Vrae vir bespreking

2. Wat is die verband tussen geloof en Hoop.

4. Kan dit wees dat “hoop wat beskaam” jou “Hoop wat nie beskaam nie” negatief kan beinvloed? (dink 
weer oor wat in die preek hieroor vertel is)

5. Is jy bereid om oor jou swaarste tyd in jou lewe met die selgroep te deel en hoe Christelike Hoop jou 

1. Kan julle ‘n defenisie van Hoop formuleer? Hoe klink dit?

3. Kyk weer na die ketting reaksie van swaarkry in 5: 3-5. Wat het jy in jou swaarkry ervaar?

 hierdeur gehelp het.
6. Jy en ek is draers van Hoop. Hoe kan ons ‘n verskil in ons gesinne en families maak? En selfs by die 

werk en omgewing waar ons woon.
7. Gebruik nou tyd om vir die komende verkiesing te bid en vir ons stukkende land in te tree.

3-5“Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die 
swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 
en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid 
van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie, 
want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die 
Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.”

Teksvers 

Leerplan

Romeine 5:3-5

BYBELMEMORISERING

- Herhaal elke dag die memoriseer verse.

- Lees weer Rom 15 : 13 en probeer dit ook memoriseer.

 daaroor.
- Lees elke dag vyf verse vanaf Rom 4 : 13 tot Rom 5: 11. Onderstreep wat vir jou tref en reflekteer 

- Skryf nou jou eie definisie van Hoop neer.

Maar daar is ook so iets soos Christelike Hoop. Geen wonder dat die hele Bybel ‘n Boek van hoop is nie, want 
vir die Here is die toekoms baie belangriker as die verlede. Die toekoms trek ons en hierdie Hoop se grondslag 
is God self. Hierdie God staan vas en seker voor ons, in ons toekoms.

Lees dit hardop.

Paulus is die apostel van Hoop en daarom skryf hy in Romeine so lekker oor Abraham en Sara se Hoop wat in 
hulle geleef het. Hy skryf in baie van sy briewe oor die Hoop wat hyself in moeilke omstandighede en gevare, 
aan vasgehou het. Vir Paulus was die samevatting van Hoop opgeteken in Rom 15:13. 

Hoop verwar het. Ons almal leef met algemene hoop – wie wil nou opstaan in die oggend en nie uitsien na 
die dag en na dit wat dit beter sal maak as gister nie? Hoop het met die toekoms te doen. Algemene hoop 
fokus sterk op ons omstandighede en op mense. Die vervulling van hierdie hoop is dus dikwels teleurstellend of 
onseker.
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