
Week 40

Die asem wat in die mens ingeblaas is, is ook die 

Gees van God, daarom is ons asemhaling ‘n 

In Johannes 1 kry ons ‘n total ander Kersfees 

vertelling. Johannes wil nie die verloop van gebeure 

uitlig nie, maar fokus op wat in die Goddelike 

dimense plaasgevind het. 

Wanneer Jesus dus aarde toe kom, kom Hy om 

verlossing en versoening vir almal en alles te bring 

wat deur Hom ontstaan het, dit is die volle skepping. 

Fokus

Vrae vir bespreking

1. Wat op hierdie spesifieke oomblik (lewensfase, selvergadering, situasie by die werk ens.) nooi die Gees 
jou na uit?

3. Watter bekommernis oor die toekoms steel nou die gawe van die oomblik en omgewing wat as geskenk 

deur God gegee is?

4. Wat beteken dit dat die effek van Kersfees bedoel is vir elke dag?

2. Wat op hierdie spesifieke oomblik (lewensfase, selvergadering, situasie by die werk ens.) maak die Gees 

jou onrustig oor, wil Hy hê jy aan aandag moet gee?

3“Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 
‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom 
tot stand gekom nie.”

Teksvers 

Leerplan

Johannes 1:3

BYBELMEMORISERING

Dinsdag - Oefen die teks met die fokus dat Kersfees elke dag is – Elke oomblik en in elke 
   omgewing.

Woensdag - Oefen die teks soos jy aan God eer bring vir al die lewens in jou lewe.

Maandag - Oefen die teks soos jy na lewe rondom jou kyk en weet dat alles deur Jesus tot stand 
   gekom het.

Donderdag - Oefen die teks en ervaar die emosies wanneer jy dink aan die lewens wat jy nou mis.

Vrydag  - Oefen die teks deur dit met iemand te deel.

Kersfees geskenk. Dieselfde Gees het Jesus in Maria se moederskoot geplaas, is uitgestort oor Jesus met Sy 

doop, het Jesus uit die dood opgewek, is oor gelowiges uitgestort en woon in ons. Juis deur die Gees is ons 

nou deel van die verlossing van Kersfees. Deur die Gees het Jesus geloof plaaslik gemaak en relevant vir elke 

oomblik, omdat alles deur Hom tot stand gekom het.
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