
Wanner ons 'n koek voor ons het, is die kans goed dat ons verstaan waaruit die koek gemaak is, die 
proses van die bakker en ons sal selfs die koek kan namaak. Wat ons egter nie 'n idee oor het nie is 
die motief agter die koek. Ons kan nie aflei of dit vir 'n verjaarsdag, doop, herdenking of enige so iets 
is nie. Dieselfde vir jou en my. Ons sien die mense voor ons, maar ons moet die die Skepper van die 
mens die motief vir die mens gaan ontdek. In Matteus 5 is daar 'n groot uitnodiging na 'n geseënde 
lewe, maar ons moet eers by Matteus 3 die motief daarvoor leer. Jesus se doop wys na 'n liefdevolle 
Vader, wat nie opgee op Sy skepping nie. Verder verwys dit na 'n Koninkryk op aarde waar Jesus ons 
innooi en wys hoe om te lewe as mense geskape na die beeld van God. Laastens doen ons hierdie nie 
eers uit ons eie krag nie, maar deur die opstandingskrag van die Heilige Gees. God doen hierdie 
sodat ons as mens weer in verhouding kan wees met Hom. 
Die grootste motief ooit.

Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde 
Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

2. Lees elke middag Matt 3:13-17. Lees jouself in as 'n karakter van die storie. Beskryf wat jy sien, 

Maak gerus gebruik van 'n joernaal sodat jy die verloop van jou geloofsreis kan sien.

3. Aan die einde van die dag reflekteer jy oor die gebeure en gedagtes van die da gen antwoord 
 hoor en voel. Beskryf die interaksie tussen jou en Jesus.

 die volgende vrae: Waarna nooi die Gees my uit en waaroor maak die Gees my ongemaklik?

 'n liefdevolle Vader vandag na my?
1. Gebruik die eerste 3min van jou dag in afsondering en antwoord die volgende vraag: Hoe kyk 

Geloofsgewoontes:

Fokus

Teksvers 

Matteus 3:17

Leerplan 

Vrae vir bespreking

Bybelmemoriseer Week 4

Vrydag    - Oefen die teks en maak 'n lys van alles waaroor God Hom 
     verheug wanneer Hy aan jou dink, maar ook aan iemand rondom 

     te gee.

Maandag   - Oefen die teks in telkens wanneer jy bewus word van nog 'n lewe 
     rondom jou.

Dinsdag - Donderdag  - Telkens wat jy met water te doen het, herinner jouself dat jou doop  
     ook beteken dat die Vader in jou 'n welbehae het. Herhaal dan 
     die volle teks vir jouself.

     jou. Oorweeg om jou lys met verwondering aan daardie persoon 


