
Week 22

Wat verblydend in die brief is, is dat Paulus 

herhaaldelik daarop wys dat die jong gemeenskap 

besig is om die basiese vaardighede van die geloof 

reg te kry. Die gemeenskap bemoedig en ondersteun 

mekaar (5:11) maar wonder oor wat gaan gebeur 

wanneer die Here terug kom. Paulus en die gelowiges 

het baie sterk verwag dat die Here nog in hulle 

leeftyd sal terug keer. Die oortuiging het sommige 

gelowiges ontmoedig om voluit te lewe en het solank 

Fokus

Vrae vir bespreking
1. Op die huidige oomblik lees ons dat mense swig onder al die oproepe van  ondersteuning. Is jy

2. Hoe sou die mense om jou baat vind wanneer jy die huisreëls van Paulus (1Tess 5:12-22) deel

ook iemand wat oorlaai word met versoeke? Waarvan word jy bewus wanneer jou eie moegheid

van sonde te kom ?

4. Paulus noem dat Hoop soos ‘n valhelm op ons koppe moet sit. Is daar mense om jou wat dit nodig

3. Is daar areas in jou lewe waar die Heilige Gees jou uit nooi om “wakker te word” en uit die slaap

na vore tree?

maak van jou lewe?

het dat jy jou hoop-valhelm weer op sit?

Dinsdag  - Memoriseer 1 Tessalonisense 5:11.Kyk ‘n bietjie om jou rond wie die Here
rondom jou geplaas het. Dit is dalk meer mense as net die dominees.

Woensdag  - Memoriseer 1 Tessalonisense 5:11. Doen introspeksie, is daar iemand wat in
jou gedagtes op kom wanneer jy die deel lees?

rondom jou, jou in hulle werklikheid in trek, eerder as wat jy dit wat gebeur in
Donderdag  - Memoriseer 1 Tessalonisense 5:11. Dit is so maklik om toe te laat dat gebeure

God se werklikheid in trek.

Vrydag - Sondag  - Herhaal die teksvers dikwels in jou gedagtes, terwyl jy oefen hoe om mense
moed in te praat.

“11Praat mekaar moed in en versterk mekaar 
dan met hierdie woord, soos julle trouens 
reeds doen.”

Teksvers 

Leerplan
die versie lees? Lees die versie weer ‘n paar keer en luister na jou eie reaksie.

Maandag  - Memoriseer 1 Tessalonisense 5:11. Watter gevoel kom by jou op wanneer jy

1 Tessalonisense 5:11
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begin om terug te sit en hande te vou. Paulus gebruik die drie kern begrippe van geloof, liefde en hoop. Hy 

skryf dat geloof en liefde die borsharnas is, die oortuiging dat Christus weer kom om die gelowiges te haal, die 

hoop is, soos die helm op die kop van ‘n soldaat.  Paulus sluit die brief af waar hy kort en duidelike maniere 

uitlig van hoe die nuwe gelowiges mekaar moet ondersteun, amper soos huisreëls wat die 

gelowiges sal help om hul christelike huishouding te vestig en 

uit te bou.
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