
Op ons gemeente se geloofsreis staan die groot liefdevolle hart van God (Godsbeeld-polsslag), reg 
langs die Geloofsfamilie polsslag. Dit is wat ons ten diepste glo: God is liefde. In die Drie-eenheid 
heers daar liefde. En God deel sy liefde graag met sy hele skepping. Omdat ons dit ten diepste glo, 
word dit ons identiteit - ons is huisgenote van die geloof, kinders van die lewende God, en broers en 
susters van mekaar. Ons word mense van liefde, en omdat dit is wie ons is, kies ons om gewoontes te 
beoefen wat dit versterk: Ons kies om mekaar te dien. Ons kies om tyd aan mekaar af te staan. Ons 
kies om na mekaar te luister. En as dit waar is van ‘n gemeente, sal dit sigbaar word in al ons 
aktiwiteite: Hoe ons kuier, hoe ons vergader, hoe ons mekaar ondersteun, hoe ons vreemdelinge 
ontvang – dit alles sal vol van ryk en oorvloedige liefde wees.

“As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

 spandeer.

 om te hê, al in jou eie lewe aktief werksaam?  Kan jy verbeter?  Hoe sal jy dit verbeter?
5. Kyk weer na die Geloofsfamilie polsslag. Wat val jou op? Waartoe nooi dit jou uit? 

3. Maak ‘n lys van al die mense / poste / geleenthede by die gemeente om as vrywilliger op te 
 tree, en dank die Here vir al die mense wat ekstra tyd en energie aan die res van ons 

4. As jy eerlik kyk na Johannes 13:35, is hierdie tipe liefde wat mede-gelowiges verondersstel is 

 ontdek in jou eie lewe?

 jou ‘n inspirasie op jou geloofsreis was.

1. Watter twee positiewe dinge word van die liefde gesê in 1 Korinthiërs 13:4? Wat het jy hiervan 

2. Deel met die ander ‘n opbouende verhaal van hoe die “gemeenskap van die gelowiges” vir 
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     het, en vergelyk daardie interaksie aan hierdie teks. Maw:  as ‘n 

Vrydag    - Herroep die vers 10 keer, en kies een ander gelowige by die kerk 
     vir wie jy kan bel, en dankie sê vir sy/haar vrienskap.

     aflei dat ons kerkmense dissipels is van Jesus?

     aan ‘n situasie by die kerk waar jy met iemand interaksie gehad 

     vreemdeling daardie interaskie sou aanskou, sou hy daaruit kon 

Maandag   - Lees die teks in sy konteks:  verse 31-35. Wat val jou op? As 

     gaan sterf, hoe verander dit die “gewig” van hierdie woorde?

Woensdag - Donderdag - Memonriseer die teks, en elke keer wanneer jy dit herhaal, dink 

     hierdie “laaste opdragte” is van ‘n Here wat weet dat Hy binnekort 


