
Week 6

Hierdie week fokus ons op die Gemeenskaps-
polsslag: met ander woorde die deel van ons 
geloofsreis waar ons doelbewus agter Jesus aan 
stap na die mense in ons gemeenskap, om hulle 
met sy liefde te bedien.  Die boompie beskryf ons 
verstaan van ons sending: om vrugte te gaan dra 
in die gemeenskap, sodat ongeredde mense of 
mense wat in gemeentes is waar hulle siele honger 
ly, by ons iets kan smaak van die goeie nuus: van 
God se goedheid, van Jesus se nuwe Koninkryk en 
van die genade wat die Here ook met hulle wil 
deel.

Fokus

Teksvers 

Matteus 28:18-20

BYBEL MEMORISEERING

Leerplan

Leer vers 19. Oordink elke fasset van hierdie vers. Watter aksies is binne jou vermoeë, en watter nie?
Woensdag: 

Dinsdag:  

Lees vers 20, en skryf in jou joernaal 5 implikasies wat jy kan aflei uit Jesus se woorde neer. 

Maandag:  
Leer vers 18, en skryf in jou joernaal 5 implikasies wat jy kan aflei uit Jesus se woorde neer.

Hersien, hersien, hersien. Hou jou gedagtes en oë oop vir iemand na wie toe die Here jou dalk mag 
stuur. 

Donderdag tot Vrydag. 

Agtergrond

Vrae vir bespreking

• Is “Gaan dan” vir jou 'n maklike of moeilike opdrag? Wat maak dit maklik / moeilik?
• Deel die implikasies van verse 18 & 20 soos jy in jou joernaal geskryf het.

• Vertel van 'n geleentheid wat jy na iemand “gegaan het” om te bemoedig.

• Gesels oor die term “ambassadeur”. As jy gestuur is as Jesus se ambassadeur, hoe behoort jy  
 op te tree?  Wat is jou gesag? Watter smaak moet jy nalaat?
• Neem tyd om die Gemeenskaps-polsslag [ ikoon met die boompie] te bekyk.... wat 
 kommunikeer hierdie prent aan jou?

18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: 
“Aan My is alle mag gegee in die hemel 
en op die aarde. 19. Gaan dan na al die 
nasies toe en maak die mense my 
dissipels: doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 
20. leer hulle om alles te onderhou wat Ek 
julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al 
die dae tot die voleinding van die wêreld.”

         omarm mekaar, en kan nie losstaande beskou 
         enkele teks nie, maar drie. Hierdie drie tekse 

         Jesus is Here!! Hy het al die beskerming, en 

         Drie-in-een. So, hierdie week leer ons nie 'n 

         word nie. Vers 18 beklemtoon Jesus se gesag:  

         hulpbronne wat ons ooit mag nodig hê wanneer 
ons vers 19 uitvoer. Vers 19 beskryf Jesus se wil vir ons tans: om onsself te beskou as gestuurdes en 
ambassadeurs. Vers 20 is Jesus se versekering, dat wanneer ons gehoorsaam is aan vers 19, Hy met 
ons sal wees. Ons doen dit nie alleen nie. Jesus is hier!!
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