
Leerplan

Week 15

Die oordeelsdag van die Here het egter ook 'n keersy. 

Dit gaan nie net om die straf en vernietiging  van die 

ongehoorsame volk van God nie. Hierdie ander kant 

van die “dag van die Here” hou verband met die 

“res” van Juda wat die oordeel oorleef en vry spring. 

Dit blyk dat die lede ban die volk wat in die tempel 

Sion by die Here skeiding gesoek het, deur God se 

heilige teenwoordigheid beskerm en gereinig is. 

Daarom is die oordeelsdag 'n dag van oordeel vir die 

ongehoorsames en die dag waarop die genade van 

die Here duidelik word met die beskerming en die 

reinig van die oorblyfsel van die volk. 

Fokus

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking

2.  Gesels oor die regverdiging en heiliging wat genade bring. Hoekom sukkel ons so om van ons eie 

 -  Disipliene van die kerk.

     oortredings te vergeet?
3.  Watter disipliene het nodig om nou in my lewe die meeste aandag te geniet?

1.  Is my gewilligheid iets wat my ore oop maak, of dalk moontlik toe hou?

 - Disipliene van die hart. 
 -  .Disipliene van die boek

Teksvers 

Jesaja 6:8

“Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek 

stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het 

geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!”

Maandag -  Memoriseer die teks. Dink oor waar en hoe jy tyd maak om te hoor waarheen die Here 
jou wil stuur.

Dinsdag -  Memoriseer die teks. Wat verstaan ek en hoe laat dit my voel, wanneer die Here sê ek is 
klaar bekwaam deur die Gees wat in my woon, om hierdie boodskap te kan uitdra.

Woensdag -  Memoriseer die teks. Vra spesifiek vir die Here om jou oë oop te maak vir wat jy more 
moontlik moet doen.

Donderdag -  Memoriseer die teks. Vra vir ‘n mede gelowige waarheen hulle dink God jou heen stuur.

Vrydag -  Doen vandag net wat jy voel die Here op jou hart druk.

Tweedens word 'n profeet geroep om die volk tot hulle sinne te bring. Die oordeel van die Here gaan nie die 

volk onverwags tref nie. Die funksie van die profeet wat geroep word is om as boodskapper van die Here op te 

tree en die volk te waarsku. Ten spyte van die volk se hard nekkige hard hoorentheid en stuk sienigheid. 
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