
Week 23

Lees die hele Handelinge 17

Soos wat jy deur hierdie hoofstuk lees kom jy agter 

dat Paulus se tweede sendingreis beskryf word en dat 

hy in Tessalonika die gemeente daar gestig het. Ons 

vorige reeks het gehandel oor hierdie gemeente. 

Miskien onthou jy nog. Hier lees ons 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? Ons 

het ontdek dat hulle vasgehou het aan hulle 

Fokus

Vrae vir bespreking

het dis waar en reg? Deel met mekaar.

4. Is jy geneig om gou-gou inligting op Facebook of WhatsApp te deel, sonder dat jy seker gemaak

‘n onbekende god, en dit gebruik om voor al die Atheners, van God te getuig.

of ‘n spesifieke persoon. Deel met mekaar.

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

5. Watter klein iets kan jy doen om God se Koninkryk te laat kom in hierdie pandemie/onluste tyd?

eerste kyk tot by dit wat jy moet doen (luister weer na die preek as jy vashaak.)

Dink aan enige iets wat dit beter gaan maak vir iemand anders. Paulus het die altaar gesien: Aan

2. Kan jy die proses van geloofsonderskeiding onthou? Vertel vir iemand hoe verloop dit van die

1. Wat beteken die preek van Paulus vir jou in vers 22b tot 31? Hoe versterk hierdie waarhede jou?

3. Dink aan kere toe jy na die eerste kyk en die emosies wat jy ervaar het, dat jy klaar is met die saak

Dinsdag  - Memo die teksvers en probeer meer te wete kom wie die Epikureers en Stoisyne was.

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.

“27God is nie vêr van enigeen van ons af nie, 
want deur Hom lewe ons, beweeg ons en 
bestaan ons.”

Teksvers 

Leerplan
Maandag  - Lees die teksgedeelte Handelinge 17:16-33 twee keer deur en dink na oor wat jou tref.

Handelinge 17:27-28

BYBELMEMORISERING

uitverkiesing en dat 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. 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. Nadat Paulus uit hierdie stad verdryf is, het hy eers Berea toe gegaan, is ook daar 

verdryf en toe is hy Athene toe.  Dit was ‘n kultuurryke stad met uitgesproke filosowe en altyd opsoek na nuwe 

denke en godsdienste. Paulus stap deur die stad en sien hulle afgode en tempels. Maar hy sien ook die altaar 

waarop daar staan – aan die onbekende God. Hy gebruik die gaping om hulle te vertel wie 

daardie God is. Dis die Skeppergod, die God van die geskiedenis wat aan almal lewe en 

asem gegee het. Hy verkondig die Evangelie van Jesus en van Sy opstanding. 

te kyk in ‘n proses van geloofsonderskeiding.

Hy leer ons as gelowiges wat dit beteken om nuut en vars 
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