
Leerplan

Week 13

· ‘n Gelowige moet altyd van sy tekortkominge

· ’n Mens moet luister na Jesus en doen wat Hy

jou eie oog is groter as die splinter in jou broer
se oog.

bewus wees.

In die laaste gedeelte van die Vlakterede, word 
vertel hoe 'n gelowige se voorbeeld behoort te 
wees.

Ons weet Matteus het die sogenaamde Bergrede 
van Jesus en ons kry dit in Matteus 5 tot 7. By 
Lukas kry ons die Vlakterede (sommer daar in die 
veld) en dis heelwat korter Lukas 6:20–49. 

· ‘n Goeie mens doen nie slegte dinge nie. 'n

· Begin eers by jouself as jy kritiseer. Die balk in

Goeie boom dra nie slegte vrugte nie.

Fokus

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking

2. Die reeks oor Emosionele gesonde navolgers van Jesus moes jou geraak het. Waarvan het jy

4. Dink jy hierdie metafoor beskryf ‘n dissipel van Jesus duidelik? Hoekom?
5. Wat is dan die verskil tussen ‘n goeie kerkmens en ‘n dissipel van Jesus? Is dit ons grootste probleem?

Bespreek.

1. Noem een saak wat jou persoonlik in die prediking getref het? Deel dit met die groep.

6. Kyk weer in die Fokus gedeelte na die vier punte oor ‘n dissipel se voorbeeld. As jy nou jou lewe kyk, waarin

bewus geword nadat jy na vyf preke geluister het?
3. Bespreek die spreuk: “Waar die hart van vol is loop die mond van oor”

is jy nie ‘n voorbeeld nie en vra nou jou aandag?

Teksvers 

Lukas 6:45 

45 Die goeie mens bring die goeie te voorskyn 

uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die 

slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die 

oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol 

is, loop die mond van oor.”

sê. Moet Hom nie aanroep as Here, Here nie en dan omdraai en die teenoorgestelde gaan doen nie.

“alledaagse lewe” versoen te kry.

Eintlik het hierdie sake baie in gemeen. As jy 'n dissipel van Jesus op 'n geloofsreis is, lyk jou lewe 
algaande weg anders as mense wat nie leef soos Jesus vra nie. Dit is ons grootste krisis! 
Ons sukkel almal om ons “geestelike lewe” en ons 

Maandag - Herhaal weer die teksvers, nadat jy weer Lukas 6:33-35 gelees het. Watter woord of 
gedagte of sin tref jou vandag?

Dinsdag - Herhaal weer die teksvers sommer uit jou kop uit. Dink hoe lyk die vrugte van jou lewe. 
Waarmee is jy nie gelukkig nie? Watter vrugte gee jou vreugde?

Woensdag - Herhaal weer die teksvers. Vra iemand na aan jou om jou te vertel wat hy/sy van jou 
vrugte sien en beleef. Is dit vir jou ‘n verassing of nie?

Donderdag - Vertel vir iemand vandag van hierdie vers wat jy uit jou kop geleer het en hoe die Here 
jou lewe daardeur geraak het.

Vrydag - Herhaal weer die teksvers vir jouself en let op hoe lyk die vrugte van mense se lewens 

rondom jou. Wat skok jou en tot watter besef het jy gekom?
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