
Week 19

In Handelinge 17 lees ons hoe Paulus vir drie weke in 
Thessalonika gewerk het, die evangelie met mense 
daar gedeel het, en as gevolg daarvan het daar ‘n 
klompie mense tot geloof gekom. Die Jode het egter 
‘n oproer begin en Paulus en Silas moes in die nag 
uit die stad uit vlug. Paulus het sy sendingreis 
voortgesit, maar sy hart het by hierdie nuwe 
gelowiges in Thesalonika agtergebly.  Hy was 
besorgd oor hulle. Hy weet hulle is jonk in die geloof. 
Hy weet daar is baie weerstand teen die evangelie 
van Christus. Hy weet daars nog baie inligting en 

Fokus

Vrae vir bespreking

3.  Hoe is jy tans ‘n instrument van God se liefde teenoor ander mense?

1.  As jy die storie kon vertel van hoe jy regdeur jou lewe meer en meer bewus geword het van God se 

     Heilige Gees jou uit?

     liefde, watter sleutel-momente sal deel van jou storie uitmaak?

     jou deel?

2.  Op watter plekke en maniere het jy in die onlangste tyd ervaar dat ander mense God se liefde met 

4.  Ons teksvers nooi ons uit dat “ons liefde vir alle mense sal groei”. Waartoe – dink jy – nooi die 

5.  Die teks sê:  “…. Laat groei en oorvloedig maak”. Breinstorm wat julle dink hoe oorvloedige liefde 

     sou lyk. 

     Here vir daardie persoon, en indien moontlik, kontak hom/haar en deel jou 

Dinsdag  -  Memoriseer die vers, en reflekteer op die volgende: In 1 Tess 2:7-8 praat Paulus 
     daarvan dat hy vir die gelowiges so lief was soos ‘n ma vir haar kinders. Het jy so ‘n 

     dankbaarheid. 

     voorbeeld van iemand wat soveel goddelike liefde met jou gedeel het?  Dank die 

     lys van wie almal deel is van jou “mekaar” en laat weet hulle dat jy aan hulle dink. 
Woensdag  -  Memoriseer die vers en reflekteer op die woorde: “julle liefde vir mekaar”. Maak ‘n 

     toeneem?

Donderdag  -  Memoriseer die vers en reflekteer op die woorde: “julle liefde vir alle mense”. Wie 
     sluit dit almal in? In watter opsig moet jy jou liefde vir alle mense laat groei en 

Vrydag  -  Reflekteer op die woorde:  “Net soos ons liefde vir julle”.  Watter liefde ervaar jy van 
     jou gemeente af, en hoe kan jy daarop reageer?

“En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir 

alle mense laat groei en oorvloedig maak, net 

soos ons liefde vir julle. ”

Teksvers 

Leerplan
     dinge genoem wat die teenpool van liefde is. Doen introspeksie om te sien of enige 
     hiervan dalk in jou lewe steeds ‘n plek het.

Maandag  -  Memoriseer die vers, en reflekteer op die volgende: In 1 Tess 2:3-6 word ‘n klompie 

1 Tessalonisense 3:12

BYBELMEMORISERING

So betoon Paulus liefde teenoor hierdie jong gelowiges soos ‘n ma 
en ‘n pa dit sou doen, en sien hy hoe hulle eie liefde ontwikkel.

kennis van die geloof wat hulle nog nie ontvang het nie, en hy is bekommerd dat die satan hulle kon verlei weg 
van Christus af. Dan stuur hy vir Timoteus – met ‘n brief – om hulle te bemoedig, maar ook om te sien hoe dit 
gaan, en ontvang die goeie nuus dat hulle sterk staan in die geloof en dat hulle liefde duidelik sigbaar is.  God 
is liefde, en wanneer God in iemand se lewe werk, sal die vrug daarvan ook altyd liefde wees. 
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