
Ons fokus hierdie week op die uniekheid en heelheid polsslae. Die vorige week het ons meer 
gekonsentreer op die 3-1 heid polslae: Godsbeeld-, Koninkryk- en Luister-polsslae.  In ons geloofsreis 
wentel ons konstant tussen hierdie twee areas van groei: Godskennis en selfkennis. Dissipels moet 
groei in hul Godskennis, want Hy is ons Model en ons strewe, maar ons moet ook groei in ons 
selfkennis, sodat daar groei en transformasie in ons eie menswees kan ontwikkel. 

“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie 
teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

 Gesels oor die analogie: is dit waar van mense, dat elke mens ewe veel waarde het, ongeag  
 van hoe jy lyk of behandel is in die verlede? 

1. In die preek het die dominee twee R100 rand note vergelyk: een mooi en een gehawend. 

 Hy vir sy kinders koester. As jy een van hierdie stellings kon kies as ‘n verwagting vir jou eie 
 lewe, watter ene sou dit wees, en hoekom?

4. Het jy al ooit aan jou diepste hartsbegeertes gedink as dat die Here dit diep in jou geplaas 

5. In Nick Vujicic se lewensverhaal, wat het jou die meeste geraak of aangespreek?

2. In Jeremia 29: 5-7 en 11-13 noem die Here elemente van hierdie toekoms en verwagting wat 

3. Jeremia 29:11 het deel van Israel se heelword verhaal geword. Indien jy ‘n storie van 
 heelword het, deel dit met iemand anders.

 het? Het jy dit al oorweeg om jou hartsbegeertes te oudit en te sien watter is oppervlakkig en 
 tydelik, en watter lê ten diepste aan jou menswees? 
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Bybelmemoriseer Week 5

Maandag - Dinsdag  - Dink aan die oorspronklike ontvangers van hierdie woorde. Lees 

     sou hierdie woorde van God by die eerste hoorders losgemaak 

Woensdag - Vrydag  - Lees en leer hierdie woorde asof die Here dit persoonlik self vir 
     jou kom sê. Dink jou in: wat is sy stemtoon?  Wat is sy 

     geforseer te word om in die vreemde plek te bly: Watter emosies 

     het 2619 jaar gelede?

     weer Jeremia 29 vers 1-14. Dink jou in, na die val van Jerusalem, 

     gesigsuitdrukking? Watter emosies maak dit by jou los?

     na die chaos van oorlog en om in ballingskap geneem te word en 


