
Week 20

Lees 1 Tessalonisense 4:13-18

Wat kan ons by hulle leer? Ons het ontdek dat 
hulle vasgehou aan hulle uitverkiesing en dat 

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. 

Fokus

Vrae vir bespreking
1. Wat beteken die geloofsbelydenis van Paulus vir jou in vers 14? Rym dit met wat ons Sondae in die

kerk as geloofsbelydenis opsê? Hoe sterk staan jou geloof tans?

2. Dink na oor die geliefdes in jou lewe wat reeds oorlede is. Het jy hulle dood al verwerk? Wat het

5. Hoe dink jy oor die wederkoms? Watter waarhede het jy vir jouself uitgemaak daaroor?

6. Waarvoor wil jy nou vir die Here dankie sê?

3. Het jy al oor jou eie dood nagedink? Is jy bang, onseker, of praat jy net nie daaroor nie?

4. As die virus in die volgende week of twee jou lewe neem, is jou geloof in Jesus vas en seker?

hulle dood aan jou gedoen?

vir jou uit? Memo die teksvers.
Dinsdag  - Lees sommer ook hoofstuk 5:1–11 deur, want dit beskryf die wederkoms. Wat staan

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

Donderdag  -  Lees weer die teksgedeelte en memo die teksvers.

Vrydag  - Skryf in jou joernaal neer wat hierdie gedeelte vir jou beteken.

“14Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar 
ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat 
God saam met Jesus die ontslapenes wat in 
Hom geglo het, na Hom toe sal neem. 18 Troos 
mekaar dan met hierdie woorde. ”

Teksvers 

Leerplan
teksvers.

Maandag  - Lees die teksgedeelte twee keer deur en dink na oor wat jou tref. Memo die � � �

1 Tessalonisense 4:14 en 18

BYBELMEMORISERING

Woord, eer aan God kan bring nie!

hulle in liefde gelewe het. Maar nou leer ons ook by hulle dat hulle hoop gevestig was op die Here Jesus wat 

gesterwe het en weer opgestaan het en op Sy wederkoms!  Hulle praat oor die dood en die vrae rondom 

diegene wat reeds dood is. In hoofstuk 5 skryf Paulus verder oor die wederkoms.

kan wees nie, wanneer ons ook nie in eredienste saam kan lofprys en onder die geklank van die 

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! So kry ons antwoorde wanneer ons ook nie bymekaar 
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