
Week 41

In ons gemeente is ons tans besig met die reeks oor 

die uitnodiginge van God.  Dit is uitnodiging om al 

hoe meer die eienskappe van die Here se karakter op 

te neem en ons eie te maak. Die uitnodiging wat 

hierdie week na ons toe kom, is die uitnodiging van 

Waagmoed.  Dis dieselfde waagmoed wat Jesus aan 

die dag gelê het toe Hy oppad was Jerusalem toe, 

wel wetende dat hulle Hom daar sou gevangeneem 

en kruisig. (Mat 20:18)

Fokus

Vrae vir bespreking

15“Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle 
nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees 
lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat 
julle tot kinders van God maak en wat ons tot 
God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 
Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat 
ons kinders van God is..”

Teksvers 

Leerplan

Romeine 8:15

BYBELMEMORISERING

   van kinders. Kyk na die twee lyste en kyk watter ene van hierdie twee lyste beskryf jou 
   verhouding met God die beste?

Dinsdag - Lees die teks en maak ‘n lys van kenmerke van slawe, maar ook ‘n lys met kenmerke 

     dra dit met jou saam regdeur die dag.
Woensdag tot Vrydag  - Memoriseer die teks. Kyk watter woord / frase val jou op elke dag, en 

   lewe. Ervaar jy dat die Gees jou soms “lei” om dinge te doen, al is dit buite jou 
   gemaksone?

Maandag - Lees die teks, en kyk na die rol wat die Gees speel in die teksvers, maar ook in jou eie 

     woord vir hul pappie.  Wat is jou gunsteling deernis woord vir jou pa, en 
Saterdag en Sondag  - Tot vandag toe gebruik Joodse kinders die term “Abba” as ‘n deernis 

     gebruik. 
     vir jou hemelse Vader?  Oefen om daardie woord in jou gebed te 

2. Lees 2 Tim 1:7.  Hier word die 4 terme:  Selfbeheersing / Lafhartigheid / krag / Gees saam gegroepeer.  

Hoe werk hierdie 4 woorde saam in jou eie lewe? Hoe stel Paulus voor, moet hulle saamwerk?

1. Watter rol speel vrees in jou lewe?  Is daar dinge wat jy nie vir die Here sal doen nie, omdat vrees jou 
verhoed? 

3. Dink terug aan jou jonger jare in die geloof – dalk toe jy ‘n student was.  Kan jy onthou dat jy meer 

dinge gewaag het vir die Here: soms aksies en projekte aangepak het vir jou geloof?  Hoe het dit 

gevoel om so waagmoedig op te tree?  Wanneer laas het jy ‘n groot risiko vir die evangelie geneem?

4. Rom 8:15 impliseer dat indien jy ‘n kind van God is, dan het jy al die beskerming, die ondersteuning en 

die hulpbronne wat jy ooit mag nodig hê vir jou taak. Hoe help hierdie wete jou om vrees te verdryf en 

jou aan te spoor om risiko’s te neem vir die Here en sy Koninkryk?
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