
Met visie-Sondag elke jaar, wil ons seker maak en herbevestig dat ons nog oppad is waartoe Hy CK 
geroep het om te doen. Ons visie (maak seker almal in die groep, ken die visie), kom sedert ‘n 
gemeenteproses in 1998. Uit daardie proses het dit duidelik geblyk dat CK ‘n gemeente was wat 
besig is om dood te gaan. Die rede hiervoor was dat die gemeente totaal na binne geleef het en 
vergeet het dat die gemeente ook na buite toe moet uitreik as gestuurdes waar hulle woon en werk. 
Dis soos ‘n liggaam wat asem haal, in en uit. Matteus 25 kom herinner Jesus sy dissipels dat hulle 
liefde vir Hom, sigbaar moet word vir ons naaste. Dit was die roeping van die kerk van die begin af.

“Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van 
hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” 

Dinsdag   - Lees weer Matteus 25 :31 – 46 en onderstreep dit wat uitstaan..

Maandag  - Lees weer Matteus 25, sommer die hele hoofstuk en onderstreep wat jou tref.

Woensdag  - Herhaal die memo vers en skryf in jou joernaal alles neer wat in jou gedagtes kom 

Vrydag  - Wil jy nie met God praat oor jou persoonlike geloofsreis met Hom nie? Wat ontbreek 

    ens) in jou joernaal neer. Waar en hoe het jy al mense in nood gehelp? Herhaal weer 

    oor Jesus se eis tov die geringstes.

             die memo vers.

    en wat moet verander. Herhaal weer die memo vers.

Donderdag  - Luister weer na die preek en skryf jou gedagtes oor die ses liefdeswerke (honger, dors 

1. Praat met mekaar oor die ses liefdeswerke waarvan Jesus praat in vs 35 en 36. Was jy al 

2. Praat oor die skape en die bokke, maak sommer ‘n goeie vergelyking tussen die twee. Kan 
 ooit in enige van daardie ses se posisie? Wie het jou gehelp/versorg?

 dit wees dat beide hierdie mense in die gemeente is? Wat is die diepte verskil tussen die 
 twee? 

 groei met die Here in 2022? Het jy enige voorneme wat dit aanbetref? 

4. Praat oor die prentjie/visie wat CK tans het. Verstaan jy dit? Ken jy dit uit jou kop uit?
3. Praat oor die straf wat Jesus vir die skape en bokke uitspreek. Is dit regverdig?

5. Praat oor die plan en die aksie waartoe lidmate opgeroep word. Hoe sien jy jou persoonlike 

Fokus

Teksvers 

Matteus 25:40

Leerplan 

Vrae vir bespreking
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