
Leerplan

Week 7

Hierdie week dink ons na oor die infiniteitsteken. 
Ons ontgin die veelvuldig betekenisse en kyk hoe 
ons lewens daarby kan aansluit.
Wanneer die infiniteitsteken gebruik word dan is 
die bedoeling dat dit ons denke rig en keer om 
ooglopende denkfoute te begaan. Eerstens help dit 
ons om daaraan te dink dat die geloofsreis nie 
reguit is met vaste begin en einde nie. Die 
geloofsreis is 'n daarom 'n lewensreis wat my help 
om nie net my gedrag nie maar ook my volle 
menswees te laat vorm. Dit verbeeld ook 
herhalende en aanhoudende aksie. Die beweging 
suggereer dat die gelowige persoon se reis soms 
stop en soms in beweging is, en laat ruimte dat 
enige persoon op enige punt kan deel word van 
die reis.  Dit help ons ook om oor die konsep van 
Ruimte na te dink. Geloofsvorming vind plaas 
waar daar doelbewus 'n ruimte geskep word waar 
die stem van God gehoor en gevolg kan word. Dit 
help ons ook om die beweging te fokus, ons 
beweeg tussen die twee sirkels, dit herinner ons 
daaraan dat ons groei op twee vlakke is, eerstens 
deur Godskennis en daarna deur selfkennis. 

Fokus

Teksvers 

Johannes 1:38-39

BYBEL MEMORISEERING

Lees vers 11 en 12 van 2 
Korintiers 6. Skryf in jou 
joernaal watter dele vir jou 
uitstaan. 

Maandag:  

Agtergrond

Vrae vir bespreking

• Johannes skryf “hulle het die res van die dag by Hom gebly”. Indien jy so 'n paar ure met Jesus kon deurbring, 

• Is daar sekere polsslae wat vir jou innooi in die reis en ander wat nog vêr van jou af is? Dink aan die 

 die geloofsfamilie en gemeenskapspolsslae. 

• Jesus vra aan die disippels “Wat soek julle?”, het jy al oor die vraag nagedink? Met watter vrae loop jy al 

 waaroor sou julle gesels?

 Infiniteitsteken, die vaderhart van God, Die Koningkryks polsslag, die luister polsslag, die heelheidspolsslag, 

• Kan jy aan geleenthede dink toe jy besef het dat jy jou lewe op 'n baie klein manier lewe. “Your lives aren't 

 small, but you're living them in a small way”  

 'n geruime tyd saam? 

• Vertel hoe jou eie reis met geloof begin het en hoe jy oor jou reis voel.

38Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra 
Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het Hom 
geantwoord: “Rabbi” – dit beteken leermeester – 
“waar gaan U tuis?”

Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuis gaan. 
Dit was omtrent vieruur die middag, en hulle het 
die res van die dag by Hom gebly.

39Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle 
sien.”

1 Korientiërs 6:11-13

11-13 Dear, dear Corinthians, I can't tell you how 
much I long for you to enter this wide-open, 
spacious life. We didn't fence you in. The smallness 
you feel comes from within you. Your lives aren't 
small, but you're living them in a small way. I'm 
speaking as plainly as I can and with great 
affection. Open up your lives. Live openly and 
expansively!

Dinsdag:  
Lees weer vers 11 en 12 in 
2 Korintiers 6. Beskryf die 
uitnodiging wat na jou toe 
kom wanneer jy die 
gedeelte lees.

Skryf neer wat jou antwoord sal 
wees indien Jesus jou vra “Wat soek 
jy ?” Kan jy sien hoe Jesus jou 
uitnooi om “by Hom tuis te gaan” 
deurdat jy jou behoefte neerskryf?  

Woensdag tot Vrydag: 
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