
Leerplan

Week 11

Die krisis van die kerk, is egter, dat soveel mense 
deel van die voordele van Jesus se kruis en 
opstanding wil hê, sonder die proses van “sterf”. 

 

Ons het 'n maand gelede Paasfees gevier: die 
hoogtepunt van die Christelike kalender:  
Niemand het groter liefde as dit nie:  om sy lewe 
vir sy vriende af te lê.  Jesus het dit gedoen, ter 
wille van ons. Hy was die oorspronklike 
koringkorrel, wat in die grond geval en gesterf 
het, en ons, wat die lewe in Hom vind, en deur 
dieselfde proses gaan van sterf aan die self en 
wedergeboorte om Jesus se opstandingslewe te 
leef, ons hou aan om hierdie koringskorrels te 
vermenigvuldig tot 'n groot oes vir die Vader.

Fokus

Teksvers 

Johannes 12:24

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking
1.  Hoe sien julle die “ver-amerikaans-ing” van ons geloof in aksie? ('n Geloof wat nie wil sterf nie, 
     maar blinker en groter en beter wil wees)

2.  Dink aan 'n geleentheid toe jy moes sterf soos 'n koringkorrel (jou drome / ideale / selfsug)

4.  Indien Jesus nie die kruispad gestap het nie, hoe sou die aarde gelyk het vandag?  Hoe sou dit jou 
     lewe verander? 

3.  Hoe kan ons Jesus se voorbeeld volg in ons gewone, voorstedelike lewe?

24 Dít verseker Ek julle: As 'n koringkorrel 

nie in die grond val en sterwe nie, bly 

hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 

'n groot oes in.

Dan wil ons eintlik hê Jesus moet in ons diens wees, en ons lewens-kwaliteit verhoog en ons help om 
'n sukses te wees. Jesus se reis met sy kinders, is egter die ene van die koringkorrel:  eers moet my vals 
self sterf.  My vals self is al die eksterne dinge waarop ek tans roem: my grade, my liggaam, my 
finansies en prestasies.  Hierdie is die dinge wat, sodra dit bedreig word: dan tree jy op met ekstreme 
emosies. Jesus was anders: geen valsheid by Hom nie. Selfs toe sy lewe bedreig word, was Hy stom 
voor sy skeerders, en het Hy vrywillig die kruispad gestap.

Ons geloof ly aan 'n “Ver-amerikaans-ing”, waar alles groter, sterker en indrukwekkender moet wees. 

Memoriseer die teks, en kyk watter uitnodiging daaruit na jou toe kom:  
watter elemente van jou vals self word jy uitgenooi om af te sterf? 

Oordink hierdie vers, en hoe dit van toepassing is op jou lewe tans. 

Oordink hierdie vers, en hoe dit van toepassing is/was in Jesus met 
die Paastyd. 

Maandag en Dinsdag:

Woensdag en Donderdag:

Vrydag en Saterdag:
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