
Leerplan

Week 9

Op die geloofsreis het ons geleer dat 

Godskennis en selfkennis hand-aan-hand loop. 

Jy kan nie God werklik leer ken, as jy nie ook 

moeite doen om jouself beter te leer ken nie.  In 

hierdie proses van selfkennis, leer jy om die valse 

self raak te sien: die deel van jou menswees wat 

leef om ander te beindruk, wat ontrou teenoor 

jouself optree, wat graag mense manipuleer en 

leef vir die eer en goedkeuring van ander.  Jesus 

nooi ons om die vals self af te lê, en te ontwikkel 

as die ware self voor Hom. Elkeen van ons is 

geskep om ons lewens te wy aan die Here se 

unieke planne vir ons lewens.

Fokus

Teksvers 

Efesiërs 2:10

BYBELMEMORISERING

Woensdag: Memoriseer die teksvers, en dink na oor die vraag: Wat weet ek van God se planne vir 
my lewe?  Kon ek al vasstel waarvoor Hy my lewe bestem het?

Maandag: Memoriseer die teks, en dink na oor die vraag: Op watter maniere leef ek nie vir God se 
doel nie, maar vir die doel van erkenning en waardering en lof van die mense rondom my?
Dinsdag: Memoriseer die teks, en dink na oor die vraag:  wanneer en waaraan herken ek my ware 
self: die ene wat sy God-gegewe skeppingsdoel uitleef?

Donderdag: memoriseer die teksvers en dink na oor die vraag:  op watter tye beleef ek daardie diep 
tevredenheid dat ek met die Here se roeping vir my lewe besig is? (Dit kan wees in jou beroep, of 
wanneer jy met gemeenskaps-werk betrokke is, of dalk iets heeltemaal anders)
Vrydag – Sondag: Haal die vers aan in gesprekke met jou huisgenote, en vra hulle of hulle kan sien 
wanneer jy werklik opgewonde is oor iets. Waar beleef hulle dat jou ware self skitter?

Vrae vir bespreking

4. Watter gemaksone verhinder jou tans om jou Godgegewe roeping uit te leef? Sien jy kans om uit

2. Die teks praat van daarvan dat ons bestem is om ons lewens te wy aan die goeie dade wat die

3. Hoe help die daaglikse refleksie op jou rooi emosies jou om vas te stel watter dele van jou vals self

leef vir die eer en erkenning van mense, kyk of jy iets hiervan eien in jou eie lewe.

aandag moet kry?

Here vir ons berei het.  Kon jy al vasstel vir watter goeie dade jy bestem is?

1. Indien die vals self wys in die tye waar jy 'n leuen leef, waar jy jou rooi emosies ignoreer, of waar jy

hierdie gemaksone uit te beweeg? Wat sou die eerste stap wees?

10 God het ons gemaak wat ons nou 
is: in Christus Jesus het Hy ons 
geskep om ons lewe te wy aan die 
goeie dade waarvoor Hy ons bestem 
het.
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