
Leerplan

Week 8

Jesus is in die tuin van Getsemane waar Hy die 

barensnood gebed bid: “Vader, as U wil, neem tog 

hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie 

my wil nie maar u wil geskied!” Rondom hierdie 

gebeure doen Christus 'n ongelooflike belangrike ding. 

Voor en na hierdie intense oomblik roep hy die 

dissipels op om te bid. Kyk na die tema van die gebed. 

Hy gee hulle raad waarvoor om te bid. Hulle bid nie vir 

uitkoms uit die situasie nie, maar beskerming teen 

versoeking. Versoeking vervreem ons van God en laat 

ons twyfel in ons afhanklikheid van God. Ons neem 

dikwels dan weer beheer oor en probeer self die 

situasie beredder. Die groot gevaar van moeilike tye is 

dus nie die lyding nie, maar die versoeking om self 

hierdie lyding op te los. Dan wys Jesus dat lyding aan 

die Vader toevertrou moet word en ons dat die lyding 

aanpak vanuit die Koninkryk wat aan ons kant is.

Fokus

Teksvers 

Lukas 22:40

BYBEL MEMORISEERING

Maandag:  
Memoriseer die teksvers.

Vrae vir bespreking

• Watter groter/publieke lyding is tans op ons tafel en watter versoekings moet ons as gelowiges 

• Hoe lyk jou strategie wanneer dit kom by lyding? Neem jy dadelik beheer, skram jy weg? Wat 
 beteken dit in jou eie lewe om lyding heel eerste met die Vader deur te praat?

• Is daar moontlike versoeking wat wink as gevolg van lyding wat jy tans ervaar? Bid nou vir 
 beskerming daarteen.

 voor intree?

40 Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir 
hulle: “Bid dat julle nie in die 
versoeking kom nie.”.

Spandeer tyd in die hoofstuk en 
lees verskillende dele daarvan. 

Dinsdag:  

Woensdag tot Donderdag:
Dink aan verskillende situasies 
waar jy in versoeking kan kom om 
nie God se wil te volg nie. Gesels 
in julle huisgesin oor hierdie 
voorbeelde.?  

Sê die teksvers vir 'n 
buitestaander op.

Vrydag:
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