
Leerplan

Week 12

Hier word op 'n besondere manier oor die laaste 
oordeel gepraat. Jesus verduidelik dat liefde en 
barmhartigheid die onderskeidende vrug of teken 
sal wees wanneer die skape en bokke geskei 
word. Die rede vir liefde en barmhartigheid 
teenoor die geringste is omdat Jesus Homself 
graag vereenselwig met die geringste, 
onderdrukte en verwonde. Hier is dit nie jou 
dade wat beloon word nie, maar jou Goddelike 
agting wat jy vir ander het en die aksie wat dit by 
jou uitlok wat wys of Christus in jou leef. Hier wys 
Jesus dat onbegrensde liefde, liefde is wat 
iemand anders se waardigheid en uniekheid 
uitlig en vier. Om ander waarlik lief te hê is om 
hulle skoonheid en uniekheid uit te lig en hulle, 
hulle eie waardigheid te laat geniet.  Oefen 
hierdie vers in elke verhouding waarin jy jouself 
hierdie week bevind. 

Fokus

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking

2.  Wat keer dat jy ander mense sien en ag vir wie hulle voor God is?

4.  Is daar iemand of sekere groepe mense waarna God jou uitnooi om op te hou oordeel?

1.  Gesels oor die stelling: “Om met God besig te wil wees beteken om met mense besig te wees.”

3.  Watter rol speel jou eie koninkryk wanneer jy opgeroep word om onbegrens lief te hê?

Maandag - Nadat jy die teksvers ingeoefen het, vra jouself die vraag waar jy moontlik mense as 

objekte hanteer eerder as Goddelike skepsels. Vra vir God hoe dit kan verander.

Dinsdag - Nadat jy die teksvers ingeoefen het, wonder oor die mense of groepe wat jy as kind geleer 

is om minderwaardig te ag, of te sien. Vra vir God wie se waarde in jou oë herstel moet word.

Woensdag - Vandag wonder jy net oor jouself: Watter beperkinge keer dat jy onbegrensd liefde 

uitleef? Wonder ook of jy onbegrensde liefde van jouself ontvangs en indien nie, hoekom?

Donderdag - Nadat jy die teksvers ingeoefen het, herinner jouself om elke keer te vra na wat jy van 
God beleef in die persone met wie jy vandag te doen het.

Vrydag - Nadat jy die teksvers ingeofen het, soek iemand vir wie jy vandag onbegrens kan liefhê.

Teksvers 

Matteus 25:40

40 En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit 

verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan 

een van die geringste van hierdie 

broers van My gedoen het, het julle dit 

aan My gedoen.’
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