
Week 18

Lees 1 Tessalonisense 1:1-10 
Die Covid-pandemie het die mensdom gedryf tot 
moedeloosheid, sinloosheid en frustrasie. Skielik is 
alles anders en dan hoor ek van mense wat aan 
geestelike uitbranding lei. Ons diepste wese is 
pandemie moeg. Ons gees is moeg. Hier lees ons in 
1 Tessalonisense van 'n gemeente wat onder moeilike 
omstandighede en swaarkry (net soos ons pandemie), 
nog steeds met blydskap kon leef. 
Wat kan ons by hulle leer? Hulle het vasgehou aan 
hulle uitverkiesing. Hulle was 'n lewendige gemeente 
wat in 'n kort tydjie deur die Gees aangegryp is deur 

Fokus

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking

6.  Dink na oor die woord uitverkiesing. Het jy vrede dat God jou uitverkies het?

5.  Hoe dink jy gaan die gemeente na Covid wees? Wat het verander?

1.  Wat beteken “kerk” vir jou? Gee 'n definisie as jy kan. Die kerk is....

2.  Wat beteken soos dit in die teks na vore kom? Maak dit prakties en hoe lyk dit in jou lewe.geloof 

3.  Wat beteken Prakties? Hoe lyk dit in jou lewe?liefde? 

4.  Wat beteken  Prakties? Hoe lyk dit in jou lewe?hoop?

Dinsdag  -  Lees Handelinge 17 om te sien wat het met Paulus en die ander gebeur en reflekteer 
     oor wat vir jou uitstaan?

Woensdag  -  Luister weer na die preek op YouTube, wat tref jou? Memo die teksvers.

Donderdag  -  Die afgelope drie dae het jy na drie invalshoeke op 1 Tessalonisense geluister. Is daar 
      'n verband tussen dit wat jy telkens gehoor het. Wat wil die Here vir jou meedeel?

Vrydag  -  Lees weer die teks en memo die teksvers.

“Sonder ophou, bring ons dan voor God ons 

Vader in herinnering die werk van julle geloof, 

die inspanning van julle liefde en die 

volharding van julle hoop op die Here Jesus 

Christus. ”

Teksvers 

die evangelie wat onlangs aan hulle, deur Paulus, verkondig is. Hulle hele lewe het verander. Hulle het 'n 

wilsbesluit geneem om die Lewende God te aanbid en weg te draai van die lewelose afgode. Hulle het Paulus, 

Silas en Timoteus as voorbeeld nagevolg en is nou self voorbeelde van geloof vir ander mense. Dit klink te goed 

om waar te wees! Hulle het sonder 'n kerkgebou en jarelange studie, reeds begin om die drie kenmerke van 

uitverkose mense te leef: Geloof, Liefde en Hoop. Hiervoor kan Paulus nie ophou om die Here te dank nie! Ons 

leef in swaar tye met die pandemie. Ons is gestroop van wonderlike saamwees in ons kerkgebou. Ons mis 

mekaar, die saamsing en groetery! Wat gaan van die kerk word, hoor ek 'n lidmaat vra. Sal die kerk nog 

bestaan as ons nie meer kerk hou nie? Wel, die kerkgebou staan gesluit met vlak3 inperking, maar die lewende 

gemeenskap van Christus, die mense, is regoor die Wes-Rand versprei en lewe elke dag in afhanklikheid van 

Hom. Die kerk is mense en het nie verdwyn nie, maar word intens getoets wat hulle geloof, liefde 

en hoop regtig beteken. 

Leerplan
Maandag  -  Lees die teks twee keer en dink na oor wat jou tref. Memo die teksvers.
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