
Week 37

‘n Uitnodiging na perspektief

Paulus motiveer die gemeente, die gelowiges in 

Korintiërs om nie moed te verloor in hulle navolging, 

gehoorsaamheid en verkondiging van die Evangelie 

nie. Hy bring hierdie motivering in die vorm van 

perspektief. Soos wat die huidige lyding verskerp het 

en die gelowiges al meer teenstand ontvang het, 

herinner Paulus hulle op watter manier hulle die 

omstandighede en impak daarvan moet verstaan en 

Fokus

Vrae vir bespreking

3. Watter impak het hierdie gedeelte op die manier waarmee jy na jou omgewing en die land kyk?

2. Watter perspektief aanpassing vra hierdie teksgedeelte moet jy tans aan aandag gee?

1. Lees 2 Kor. 4:16 tot 2 Kor. 5:10. Waaroor ontwrig die Gees jou tans? Waarheen nooi die Gees jou uit?

18“Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar 
op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, 
maar die onsigbare ewig.”

Teksvers 

Leerplan

2 Korintiërs 4:18

BYBELMEMORISERING

Dinsdag - Soos jy die teks oefen, kyk na Maandag se situasie en vra vir Jesus wat die onsigbare is 
   wat Hy vir jou wil wys in daardie sigbare situasie. Bid net daaroor.

Woensdag - Oefen vandag net die teks.

   daaroor.
Maandag - Soos jy die teks oefen, dink na oor die sigbare dinge wat jou oog nou vang. Hoekom? 

Donderdag - Soos jy die teks oefen skryf neer watter onsigbare insig Jesus aan jou gegee het, of 
   erken dat jy nog daarop wag en getrou daarvoor sal wag.

verwerk. In hierdie gedeelte roep Paulus nie die gemeente op om hulle uit die alledaagse lewe te onttrek nie, 

maar om die Ewige Lewe te gebruik as raamwerk, as perspektief vir hulle reaksie. Om reeds met ‘n 

ewigheidsperspektief te leef laat jou anders reageer en anders interpreteer wat presies om jou aan die gebeur 

is. Die tydelike gemak en voorspoed van die ongelowiges moes nie die gelowiges laat koers verloor het nie.

   situasie.
Vrydag  - Soos jy die teks oefen, bid vir iemand wat wysheid en perspektief nodig het in ‘n sigbare 
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