
Week 21

In Paulus se eerste brief aan die gelowiges in 

Tessalonika, gebruik hy die drie-deling van geloof, 

hoop en liefde, om die essensie van Christenskap te 

beskryf. (1 Tess 1:3 & 5:8) Neem ‘n oomblik om jou 

denke met Paulus s’n se belyn:  hoekom groepeer hy 

hierdie drie eienskappe saam?  Is daar een wat jy sou 

uitlaat? Of wat jy sou byvoeg? Nie alleen noem 

Paulus hulle tesame nie, maar hy brei in detail uit op 

hoe die liefde uitgeleef moet word (1 Tess 2-3), en 

Fokus

Vrae vir bespreking
1. Gesels  oor die feit dat geloof ‘n status is:  Jy is gelowig / of nie.  Maar geloof is ook ‘n aksie: dis

3. Fokus op Hebr 11:1, en deel jou lysies van dinge waarop jy  hoop en dinge waarvan jy oortuig is,

4. Indien jy reeds die sstatus van “gelowige” het, waarvoor is jy dankbaar?

5. 1 Tess 5:18 sê: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van

iets wat doen of uitleef. Kan jy die status hê sonder die  aksies?  Of die aksies hê sonder die status?

julle verwag. In watter moeilike omstandighede kry jy dit glad nie reg nie / kry jy dit reg?

2. In 1 Tess 5: 11-18 word ‘n klompie praktiese maniere genoem hoe gelowiges hul geloof uitleef.....

met iemand anders.

lees hulle raak en kyk waar jy meer / minder geslaagd is.

oortuig is, maar wat jy nie kan sien nie.
Dinsdag  - Memoriseer die teks, en maak vir jouself ‘n lys van die dinge waarvan jy

Woensdag  - Memoriseer die teks, en herbesoek jou begenoemde twee lysies: waarskynlik
kan jy nog ‘n klompie items byvoeg.

Donderdag  - Memoriseer die teks, en pas dit fisies toe deur saam met die Here vir ‘n
wandeling te gaan en met Hom (wat jy nie kan sien nie) te kuier.

   geloof en hoop aan daardie donker wolk toevoeg?

Vrydag - Sondage  -  Herhaal die teksvers dikwels in jou gedagtes, terwyl jy oefen om met die oë
   van geloof na jou omstandighede te kyk:  wat is daar waarvoor ek kan dankie 
   sê?  Dink aan die dinge wat jou ontstel en kwel – watter silwer randjie kan 

“11Om te glo, is om seker te wees van die 
dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van 
die dinge wat ons nie sien nie.”

Teksvers 

Leerplan

hoop (As jy sukkel, lees weer 1 Tess 4:1– 5:4)
Maandag  - Memoriseer die teks, en maak vir jouself ‘n lys van al hierdie  dinge waarop jy

Hebreërs 11:1

BYBELMEMORISERING

om in die lewe te volg, nuwe waardes om na te streef en nuwe 

aktiwiteite wat ons belangstelling trek as vroeër.

waarop ons hoop gebaseer is (1 Tess 4 – 5:5), en  hoe die werk van geloof behoort te lyk (1 Tess 5:6-23). 

Maar geloof is altyd ‘n geskenk van God.  Niemand kom uit sy eie tot geloof nie. Dis iets wat die Here in ons 

plant: die skille val van ons oë af, en skielik sien ons dinge anders as wat ons dit vantevore gesien het: ons sien 

Jesus in ‘n ander lig! Ons sien dieBybel skielik as gesagvol en waardevol. Ons sien ‘n nuwe koers 
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