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Baie welkom by ons gemeente se tweede fokustyd. 

In die lig van die wonderlike geestelike seën wat ons gemeente met ons vorige fokustyd 
ervaar het, het ons besluit om elke jaar so tyd te neem wanneer ons almal besondere tyd 
afstaan en moeite doen om onsself in die Woord van die Here te verdiep.  

Hoe werk die fokustyd? 

Hierdie verdieping vind plaas by wyse van ŉ reeks preke oor die onderwerp van die 
fokustyd, groepbyeenkomste wat op verwante Skrifgedeeltes fokus en huisgodsdiens-
riglyne vir elke dag wat lidmate en gesinne kan volg om hulleself in die onderwerp te 
verdiep.  

Ons begin die week met ŉ preek oor die onderwerp, werk almal in die daaropvolgende 
week die huisgodsdiensriglyne deur en die groepe bespreek die Skrifgedeelte wat die 
onderwerp verryk.  

Ons doen ŉ beroep op al ons groepe om die Skrifstudie waarmee hulle tans besig is, te 
onderbreek en vir hierdie tydperk weekliks byeen te kom om sodoende die impak van die 
fokustyd se Skrifstudie en onderlinge opbou te kan ervaar.  

Delf self dieper. 

Die huisgodsdiensriglyne bevat slegs enkele prikkelvrae oor die gedeelte en die vrae is nie 
bedoel om die totale inhoud van die Skrifgedeelte te dek nie. Lidmate moet self met vrae 
aan die teks en bespreking ondermekaar die volle rykdom van die Skrifgedeelte ontdek.  

Weeklikse Terugvoer 

Ons versoek lidmate en groepe om gedurende die week enige vrae of kommentaar na 
aanleiding van die preek en Skrifstudie aan die predikante te e-pos sodat ons die 
daaropvolgende Sondag in die Dienelkander die vrae kan beantwoord tot opbou van 
almal.  

Studiemetode vir groepe 

Ons gebruik weer die organiese Skrifstudiemetode wat ons verlede jaar gebruik het en 
ouderlinge en groepleiers sal leiding gee in die hantering hiervan. 

Fokus op gebed 

Kom ons almal gebruik ook hierdie fokustyd om in besonder te bid vir:  

 gehoorsaamheid aan elkeen van ons se persoonlike roeping as sendeling 

 kragtige groei en uitlewing van ons gemeente se missionêre roeping 

 die verlore wêreld  

Dank God dat ons Hom mag ken en dat Hy ons wil gebruik om sy reddingsplan vir die 
wêreld deur te voer.  

Ons bede is dat die Here elke lidmaat persoonlik, huisgesinne, groepe en ons gemeente in 
geheel ryklik sal seën met sy Woord en Gees!  

 

Ds. Karel en ds. Piet.  
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Week 1: Sondag 24 Aug. 

Tema: God voer sy verlossingsplan vir die wêreld deur ten spyte van die sondeval. 

Skrifgedeelte: Genesis 3 (Ds. Karel lei die erediens)  

Ons fokus hierdie eerste week in ons huisgodsdiens en groepwerk op die gevolge van die 
sondeval en hoe dit God se verlossingsplan aktiveer.  

Groepwerk: Romeine 5: 12 – 21 

Huisgodsdiensriglyne: 

25 Aug.: Gen. 3: 8 - 9 en 23 - 24. Die sondeval en ons verhouding met God.  

Omdat God heilig is en geen sonde voor Hom kan standhou nie, het die sondeval van 
Adam en Eva ons verhouding met God belemmer. 

1. Watter rol speel Adam en Eva se naaktheid in hulle verhouding met God? 

2. Hoe staan ons “naak” voor die Here en hoe bedek Hy ons?  

3. Wat was volgens verse 23 - 24 die verskriklike gevolge van die sonde in die verhouding 
tussen mens en God? 

26 Aug.: Gen. 3: 7,11,en 12.  Die sondeval en ons onderlinge menslike verhoudinge. 

1. Hoe het die sonde Adam en Eva se onderlinge verhouding verbreek en hoe sien ons die 
effek daarvan tot vandag in mense se verhoudinge met mekaar? 

2. Wat leer ons uit die feit dat hulle probeer het om hulle naaktheid met vyeblare te bedek 
en dat God dit later met velklere bedek het? 

3. Watter verband is daar tussen Adam en Eva se naaktheid en die feit dat Jesus naak 
aan die kruis gehang het?  

27 Aug.: Gen. 3: 16 - 19. Die sondeval en ons verhouding met ons skeppingsopdrag.  

Die Here se aanvanklike opdrag aan Adam en Eva was om die natuur te beheers en dit te 
bewerk sodat hulle met vreugde die vrug daarvan kon geniet.  

1. Hoe het die sonde ons skeppingsopdrag beïnvloed en verander en hoe sien ons die 
gevolge daarvan vandag in die wyse waarop die mens sy werk doen? 

2. Hoe beleef ons wat daagliks werk die gevolge van die verandering in hierdie 
skeppingsopdrag in ons eie lewe? 

3. Wat het die Here nogtans belowe ten spyte van die negatiewe uitwerking van die sonde 
op ons opdrag tot werk?  

28 Aug.: Gen. 3: 17 - 19. Die sondeval en ons verhouding met die skepping. 

1. Hoe is die harmonie tussen die skepping (natuur) en die mens deur die sonde 
verbreek?  

2. Noem voorbeelde uit julle eie ervaring van die “vyandskap” wat ons vandag tussen ons 
en die natuur beleef.  
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3. Watter rol speel die velklere wat die Here vir Adam en Eva gee in hierdie gebroke 
verhouding tussen mens en natuur en watter troos kan ons daaruit put? 

29 Aug.: Gen. 3: 14 - 15 Die sondeval en ons verhouding met Satan (sonde). 

Deur die mens se sonde en die feit dat Adam en Eva vir Satan geluister het, tree hulle nou 
ook in ŉ verhouding met hom met verskriklike gevolge.  

1. Wat rol speel Satan nou in die lewe van die mens en watter impak het dit op ons 
bestaan?  

2. Hoe beleef ons daagliks die “vyandskap” wat God stel tussen Satan en die mens?  

3. Watter belofte gee die Here reeds met betrekking tot hierdie stryd tussen Satan en die 
mens?  

30 Aug.: Gen. 3: 19 Die sondeval en ons verhouding met die lewe en dood.  

1. Wat is die laaste en verskriklike gevolg van die sonde op die lewe van die mens?  

2. Lees 1 Kor. 15: 12 - 26. Hier lees ons hoe Christus se opstanding uit die dood die 
waarborg is dat die laaste vyand van die mens, nl. die dood, ook oorwin word.  

 

Besondere insigte om te onthou of vrae vir die predikante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Week 2: Sondag 31 – Eksamenpreek deur student 

(Geen preektema vir Sondag nie) 

Ons fokus die tweede week met huisgodsdiens en groepwerk op God se verlossingsplan  

Groepwerk: Eksodus 14:15-31 

Huisgodsdiensriglyne 

1 September: Genesis 4:25-26 God se verlossingsplan het ŉ doel. 

Ons hoor in Genesis 1 en 2 hoe die aarde geskep is.  In Genesis 3 hoor ons hoe die 
verhouding tussen God en mens gebreek is.  En vanaf Genesis 4 regdeur die res van die 
Woord hoor ons hoe die mens op ŉ manier probeer om hierdie verhouding te herstel, 
telkens daarin faal en hoe God die werklike herstel bring. 

1. Ons hoor hier dat Set gebore is in die plek van Abel, maar wat was die oorsaak 
daarvan dat Kain vir Abel doodgemaak het (vergelyk Genesis 4:4-7)? 

2. Wat, dink jy, beteken dit dat die mense in Enos se tyd begin het om die Here aan te 
roep? 

3. Deur die loop van die week sal ons meer daaroor leer, maar hoe, dink jy, herstel 
God se verlossingsplan die gebroke verhouding tussen God en mens, en tussen 
mense onderling? 

2 September: Genesis 11:1-9 God se verlossingsplan en wêreld-tale. 

Ons raak soms geïrriteerd wanneer iemand nie met ons in Afrikaans kan praat nie. 
 Daarby is ons baie lief vir ons taal. 

1. Toe God die taal van die mense verwar het, was dit bloot net ŉ straf op die sonde of 
het Hy dit met ŉ spesifieke doel gedoen (vgl. Gen. 11:4 en Hand. 2:8-11)? 

2. Hoe beïnvloed die feit dat God alle tale gegee het en dat ons geroep is om die 
boodskap van verlossing in Jesus Christus bekend te maak, jou houding teenoor 
ander tale? 

3. Hoe word God se heerskappy en regering oor hierdie gebeure duidelik in Genesis 
11:1-9? 

3 September: Eksodus 15:1-19 God se verlossingsplan word duidelik met die uittog 
uit Egipte. 

1. Met watter Name loof Moses en die Israeliete die Here vir die redding wat Hy 
gebring het? 

2. Watter eienskappe van die Here word duidelik deur die verlossing wat Hy gegee het 
(vgl. vers 11 en 18) 

3. Wat is die natuurlike gevolg van die feit dat die Here die volk verlos het (vgl. vers 1-
3) en hoe word dit duidelik in jou lewe? 

4 September: Rigters 2:11-19 God se verlossingsplan word weer-en-weer herstel. 
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Die Boek Rigters vertel ŉ verhaal van amper 400 jaar waarin die volk Israel telkens 
wegdraai van die Here en waar die Here hulle telkens weer kom haal en teruglei deur 
middel van Rigters, of Leiers.  Rigters 1 en 2 gee ŉ opsomming van hierdie gebeure. 

1. Ons hoor dat die volk telkens agter afgode aangeloop het.  Watter afgode is daar 
vandag, ook in die kerk, waarvan ons opnuut moet bekeer en wat verhoed dat ons 
God se groot verlossingsplan beleef en uitleef? 

2. Alhoewel God ŉ regverdige God is, is Hy ook ŉ God van liefde.  Hoe word God se 
liefde duidelik in hierdie gedeelte? 

5 September: Rut 4:13-22 God se verlossingsplan word deur gewone mense in aksie 
gebring. 

1. Hoekom is dit so besonders dat Rut Dawid se oumagrootjie was (vgl. Rut 1:4 en 
Deut. 23:3-5)? 

2. Die vrouens het ŉ besondere seën oor Obed en Naomi uitgespreek (Rut 4:14-15). 
 Hoe het hierdie seën ŉ werklikheid geword in die geskiedenis van Israel? 

3. Dink na oor die volgende: As God twee arm weduwees gebruik om sy 
verlossingsplan uit te voer; wat kan Hy dan nie alles in jou en deur jou doen nie? 

6 September: 2 Samuel 7:1-16 God se verlossingsplan word van geslag tot geslag 
bekend gemaak. 

Hierdie gedeelte is ŉ besonderse gedeelte, aangesien God hier ŉ besonderse verbond 
met Dawid en sy nageslag sluit.  In hierdie gedeelte word die heerskappy van God en die 
verlossingsplan van God op ŉ baie besonderse manier aan mekaar gekoppel. 

1. Met die Nuwe Testament in gedagte, glo ons dat hierdie gedeelte ŉ profesie is van 
Jesus Christus se koms.  Wat is egter die een groot verskil tussen Dawid se seun 
en God se seun (vgl. vers 14-15)? 

2. Watter troos gee hierdie antwoord vir jou? 

3. God se verlossingsplan is ook ŉ belofte van rus (vgl. vers 11).  Hoe vind jy in die 
verlossing wat Christus gee rus van jou vyande - die wêreld, jou sondige natuur en 
die duiwel? 

4. Hoe maak jy erns daarmee dat jou kinders en kleinkinders ook hierdie boodskap 
van rus kan kry en daarin kan lewe? 

 

Besondere insigte om te onthou of vrae vir die predikante: 
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Week 3: Sondag 7 September 

Tema: God voer sy verlossingplan uit deur Abraham (Israel) tot seën vir die nasies 
te maak 

Skrifgedeelte: Genesis 12 (Ds. Piet lei die erediens) 

Na die sondeval, die sondvloed en die toring van Babel sit God sy reddingsplan vir die 
mensdom voort deur ŉ nuwe begin met Abraham te maak. Abraham word geroep om in ŉ 
besondere verhouding met die Here te leef sodat hy en sy nageslag kan dien as voertuig 
waardeur die Here sy seën vir al die nasies kan bring. 

Groepwerk: Genesis 22: 1 – 19 

Huisgodsdiensriglyne 

8 Sept.: Genesis 12: 1 - 9 God roep Abram om Hom te dien en maak belangrike 
beloftes.  

1. Waarom sou die Here vir Abram beveel het om weg te trek van sy mense en familie in 
Haran? Kyk in 1 Petrus 2: 9 - 10. 

2. Watter 4 beloftes aan Abram is vervat in vers 2 en wat sou elkeen van hulle beteken? 

3. Wat lees ons in vers 4 van Abram en hoekom is dit so besonders gegewe die roeping 
weg van alles wat bekend is na ŉ vreemde land? 

9 Sept.: Genesis 15: 1 - 21. God se beloftes hou verband met die feit dat Abram 
kinders en ŉ voortgaande nageslag moet hê. 

1. Waarom het Abram getwyfel aan die beloftes met betrekking tot ŉ nageslag en wat 
doen die Here om Abram se twyfelende gemoed te troos?  

2. Wat was die Here se bedoeling met die dierkarkasse wat Abram in twee moes deel en 
teenoor mekaar moes sit en met die vuuroond wat laat in die nag tussen die diere 
deurbeweeg het? Kyk in vers 8. 

3. ŉ Verbond of ooreenkoms bestaan gewoonlik daaruit dat twee partye iets met mekaar 
ooreenkom en dat albei party ŉ sekere deel moet bydrae. Wat lei ons af uit die feit dat die 
Here alleen deur die diere beweeg terwyl Abram ŉ angsvolle slaap beleef? 

10 Sept.: Genesis 17: 1 - 6. God se beloftes insake ŉ eie land vir Abram se nageslag 
word bevestig.  

1. Wat kan ons aflei uit die Here se woorde in vers 1 met betrekking tot die Here se deel 
van die verbond en Abram se deel van die verbond? Hoe is dit vandag nog van toepassing 
op ons?  

2. Wat kan ons aflei uit die feit dat die Here belowe dat daar baie konings uit Abram se 
nageslag sal voortkom? Kyk ook na Matteus 1. Met wie begin Jesus se geslagsregister? 

3. Wat beteken dit dat die Here Abram se naam verander na Abraham en hoekom is ons 
ook kinders van Abraham? Kyk in Galasiërs 3: 7 - 9 

11 Sept.: Genesis 17: 7 - 14: God gee aan Abraham en sy nageslag ŉ sigbare teken 
as bewys van sy verbond.  
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1. Hoekom is die kindertjies ook besny? Kyk Handelinge 2: 39 

2. Hoekom was die Here so ernstig oor die onderhouding van die besnydenis? 

3. Die besnydenis het gepaard gegaan met bloedverlies. Hoe is hierdie verbondsteken 
vervul en watter teken het Jesus in die plek daarvan ingestel?  

12 Sept.: 1 Konings 8: 22 - 24, 33 - 34 en 42 - 43 God het sy beloftes vervul en die 
nageslag van Abraham het die land Kanaän (Israel) ontvang waar daar ŉ tempel 
gebou is om die Here te dien maar om ook as aanbiddingsplek vir ander nasies te 
dien. 

1. Ons het telkens in Genesis 12, 15 en 17 gelees dat Abraham en sy nageslag tot ŉ seën 
van die nasies moet wees. Hoe het hierdie belofte vervulling gevind by die inwyding van 
die tempel? 

2. Wat lei ons af uit die geskiedenis van Israel met betrekking tot hulle vervulling van 
hierdie taak wat die Here aan hulle opgelê het om tot seën van die nasies te wees? Lees 
Jesaja 5: 7 

3. Wat moes God doen om hierdie belofte aan Abraham ten spyte van Israel se ontrou te 
laat voortgaan? 

13 Sept.: Handelinge 3: 13 - 26 Christus die vervulling van God se beloftes aan 
Abraham.  

1. Waarom begin Petrus sy betoog oor Christus met die verwysing na Abraham?  

2. Uit watter nageslag is Christus gebore?  

3. Waarom is Christus volgens vers 26 ŉ seën vir die nasies en dus ook ŉ seën vir my en 
jou?  

Besondere insigte om te onthou of vrae vir die predikante: 
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Week 4: Sondag 14 September 

Tema: God maak sy verlossingsplan bekend deur die psalms en profete 

Skrifgedeelte: Jesaja 49: 5 en 6 (Ds. Karel lei die erediens) 

Groepwerk: Psalm 30 

Huisgodsdiensriglyne 

15 September: Psalm 96 God se verlossingsplan beweeg ons tot lofprysing. 

Psalm 96 is ŉ Psalm oor God se koningskap en besing dus die grootheid en heerskappy 
van God as Koning.  Tog word daar reeds in die tweede vers van hierdie Psalm ŉ 
besonderse rede gegee vir hoekom God geloof moet word. 

1. Ons word in hierdie Psalm opgeroep om die reddingsdade van die Here te 
verkondig.  Op watter geleenthede het die Here die volk Israel gered en hoe het die 
Here jou gered? 

2. Wat, van die Here, word duidelik deur hierdie reddingsdade? 

3. Hoekom, dink jy, moet hierdie reddingsdade van die Here ons beweeg om Hom te 
loof en te prys? 

4. Hoe en wanneer loof jy die Here vir sy reddingsdade en wanneer en vir wie vertel jy 
van die Here se reddingsdade?  

16 September: Psalm 67 God se verlossingsplan maak sy krag bekend. 

Psalm 67 is ŉ lofpsalm wat uit en uit die Here loof vir sy grootheid, mag en regverdigheid. 

1. Daar is ŉ besonderse verhouding tussen vers 2 en 3 van hierdie Psalm.  Wat is die 
doel van die genade, seën en redding wat die Here vir sy kinders gee? 

2. Hoe beleef jy die krag van die Here in die feit dat Hy ons deur Jesus Christus gered 
het? 

3. Hoekom moet die reddende krag van die Here onder al die nasies bekend gemaak 
word? 

17 September: Jesaja 12:4 God se verlossingsplan skep vertroue by sy kinders. 

Jesaja 12 is ŉ loflied op grond van die profesie wat in Jesaja 11 gegee is.  Hierdie profesie 
bring die boodskap dat Iemand uit die nageslag van Dawid redding gaan bring en die 
koninkryk van God op aarde sal herstel (kyk weer na 6 September se Bybelstudie om jou 
geheue te verfris). 

Vers 4 is een van die duidelikste verse oor die missionêre roeping van die kerk in die Ou 
Testament.  Tog is daar ŉ baie ryk “fondament” waarop hierdie roeping rus.  Trouens, die 
res van Jesaja 12 verwoord vir ons hierdie “fondament”. 

1. Waaruit bestaan hierdie ryk “fondament” van ons missionêre roeping?  Probeer 
meer aspekte noem as bloot net die verlossing wat God gee (v. 1).  Kyk ook wat 
leer ons in byvoorbeeld vers 2 en 6. 

2. Hoekom wek die verlossing wat die Here vir ons gee vertroue by ons? 
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18 September: Jesaja 46 God se verlossingsplan word gegee aan mense wat dit nie 
verdien nie. 

Dikwels neem ons die verlossing wat God in Jesus Christus vir ons gegee het as van self 
sprekend.  Ons vergeet maklik dat ons nie die verlossing verdien nie en dat ons dit nie 
outomaties kry bloot omdat ek in ŉ Christelike huis groot geword het nie.  Hierdie waarheid 
word op ŉ besonderse manier vir ons geleer in Jesaja 46. 

1. In verse 3 en 4 word die Israeliete se aandag daarop gevestig dat God hulle van 
kleins af gedra het en tot in hulle ouderdom sal dra. Hoe het die Here jou gedra ten 
spyte van jou stukkende verlede? 

2. Hoe maak die Here sy mag deur jou lewe bekend in dit wat Hy met jou doen (vgl. 
vers 13)? 

3. Wat het jy gister en vandag gedoen wat dit laat duidelik word dat jy nie die genade 
van die Here verdien nie? 

4. Watter emosie maak die feit dat God tog sy genade aan jou gee by jou wakker? 

19 September: Jesaja 56:1-8 God se verlossingsplan vorm ons tot ŉ huis van gebed 
vir al die volke. 

Jesaja 56-66 gee vir ons profesieë oor (a) hoe alles sal verander nadat Christus die 
verlossing gebring het en (b) hoe dit in die hiernamaals sal wees.  Jesaja 56 gaan dan 
spesifiek oor hoe die kerk gaan lyk nadat die verlossing bewerk is.  Nou is die volk van die 
Here nie meer net mense van Israel nie, maar almal wat die redding, wat God bewerk het, 
aanneem. 

1. In vers 7 word daar ŉ baie mooi verhouding geskets tussen vreugde wat ons beleef 
en dit wat vir die Here aanneemlik is. Hoe beleef jy vreugde om dit te doen wat vir 
God goed en aanneemlik is? 

2. Daar is egter ` ŉ rede hoekom hierdie dinge, wat die kerk van die Here doen, vir 
Hom aanneemlik is.  Hierdie rede is dat die kerk ŉ huis van gebed vir al die volke is. 
Hoe is jy deel van hierdie huis van gebed vir al die volke? 

3. Hoe gereeld, wanneer en waarvoor bid jy vir die volke van die wêreld? 

20 September: Jesaja 66:15-24 God se verlossingsplan het ŉ eindresultaat: ewige 
diens of ewige dood. 

Jesaja 66 is deel van die gedeelte van Jesaja wat ons leer van hoe alles gaan lyk nadat 
God die verlossing in Jesus Christus gebring het.  Meer spesifiek, Jesaja 66 leer ons hoe 
God se grootheid bekend gaan word in die finale oordeel en op die nuwe hemel en nuwe 
aarde.  Hiervolgens is daar twee pole: 

1. In vers 20 hoor ons dat die verlossingsplan ŉ besonderse uitwerking het vir dié 
mense wat Jesus Christus en die verlossing omhels.  Wat is hierdie uitwerking (vgl. 
verse 20-23)? 

2. In vers 24 word vir ons die uitwerking gegee van dié mense wat nie die verlossing 
en vir Christus omhels nie.  Wat is hierdie uitwerking? 

3. As die Here ons leer dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself, watter motivering 
gee dit vir ons as ons vers 24 in gedagte hou? 
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Week 5: Sondag 21 September 

Tema: God volbring sy verlossingspan deur Jesus Christus 

Skrifgedeelte: Johannes 6: 39 – 40 (Ds. Piet lei die erediens) 

Die hele Ou Testament lewer getuienis dat God telkens getrou was aan sy kant van die 
verbond met Abraham en sy nageslag sodat Hy sy reddingsplan in antwoord op die sonde 
kon deurvoer. Ten spyt van die feit dat die volk Israel nie daarin kon slaag om tot seën vir 
die nasies te wees nie, het die Here hulle nogtans gebruik om toe te sien dat sy beloftes 
aan Abraham wel in vervulling sou gaan. So word Christus gebore uit die nageslag van 
Abraham sodat God in Hom die beloftes kon vervul en sy verlossingsplan vir die wêreld 
kon vervul.  

Groepwerk: Johannes 17 met die fokus op verse 17 - 25. 

Huisgodsdiensriglyne 

22 Sept.: Johannes 3: 16 - 18. God se verlossingsplan: Hy stuur sy seun as 
Verlosser na die wêreld.  

1. Wat was God se dryfveer om Jesus na die wêreld te stuur en wat behoort ons daaruit te 
leer oor ons siening van die verlore wêreld? 

2. Hoe word ŉ mens gered van die ewige dood? 

3. Wat glo jy met betrekking tot Christus en jou lewe?  

23 Sept.: Matteus 9: 35 - 38: Die motief en omvang van Jesus se verlossingwerk as 
vervulling van God se beloftes.  

1. Wat het Jesus gedoen om die reikwydte van die verlossing wat Hy bring te bewys en 
hoe behoort dit vandag ons verkondiging na buite te beïnvloed. 

2. Wat hoor ons in vers 36 van Jesus se hart vir verlore mense en hoe raak dit my en jou 
gesindheid? 

3. Hoe word Jesus se gebed vervul deur ons as kerk se optrede vandag? 

24 Sept.: Johannes 4: 1 - 42. Christus gaan oor grense heen om God se verlossing 
as seën vir die nasies te volbring. 

1. Hoekom was die feit dat Jesus met ŉ Samaritaanse vrou praat oor haar verlossing so 
ingrypende koersverandering aan die voortgang van die evangelie? Kyk vers 9. 

2. Hoe word hierdie vrou ŉ eerste heidense getuie van die blye boodskap van verlossing in 
Christus en wat kan ons by haar leer? 

3. Lees verse 41 en 42. Lê ŉ verband tussen die verse en die Here se belofte aan 
Abraham.  

25 Sept.: Matteus 27: 45 - 56. Jesus sterwe as Verlosser vir die wêreld.  

Ons weet dat Jesus moes sterf om te betaal vir ons sonde om sodoende redding vir die 
mens te kon bewerk. Die gebeure rondom die sterwensoomblik wys ook heen na die 
vervulling van God se verlossingsplan.  
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1. Watter betekenis het die feit dat die voorhangsel in die tempel skeur en mense nou tot 
in die allerheiligste kon ingaan? Dink aan die feit dat die Here na die sondeval vir Adam en 
Eva uit die paradys gesit het.  

2. Watter betekenis het die feit dat die Romeinse soldaat tot die oortuiging kom dat Jesus 
werklik die Seun van God is? Hoe volbring dit God se verlossingsplan vir die wêreld? 

26 Sept.: Matteus 24: 14. Jesus se visie vir die verlore wêreld. 

1. Hoe inspireer hierdie visie van die Here Jesus ons vandag om God se verlossingplan 
voort te sit?  

2. Watter implikasies het dit dat Jesus die Wederkoms as’t ware “terughou” tot dat die 
evangelie aan alle nasies verkondig is?  

27 Sept.: Johannes 20: 19 - 23. Jesus dra die voortsetting van God se 
verlossingsplan aan die kerk oor.  

1. Vir watter sending het die Vader Jesus gestuur en waarvoor stuur Hy nou sy dissipels 
uit?  

2. Watter toerusting ontvang die dissipels om hierdie taak voort te sit?  

3. Hoe is jy gehoorsaam aan hierdie opdrag van die Here in die lig van die feit dat jy ook 
die Heilige Gees ontvang het?  

Besondere insigte om te onthou of vrae aan die predikante 
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Week 6: Sondag 28 September (Nagmaal) 

Tema: God voleindig sy verlossingsplan deur die kerk. 

Skrifgedeelte: Johannes 17: 21 (Ds. Karel lei die erediens) 

Groepwerk: Matteus 28:16-20 en Handelinge 1:6-8 

Huisgodsdiensriglyne 

29 September: Efesiërs 3:5-13 God se verlossingsplan is ŉ besonderse geheimenis. 

1. As gelowiges wat meestal in Christelike huise groot word, is dit moeilik om die 
wonder van wat God in Jesus Christus gedoen het te begryp.  Hoekom, volgens Ef. 
3:5-6, is die verlossing in Christus iets wonderlik of ŉ geheimenis? 

2. Paulus leer ons in vers 10 -11 dat God die ryke verskeidenheid van sy wysheid 
deur die kerk bekend laat word.  Hoe, as deel van die kerk, werk jy saam om hierdie 
verskeidenheid van God se wysheid bekend te maak? 

3. Nie net is dit genade om die verlossing in Jesus Christus te ontvang nie, maar dit is 
ook genade om in diens van God te staan.  Hoe beleef jy dit as ŉ voorreg om in 
diens van die Here te staan en hierdie geheimenis bekend te maak? 

30 September: 2 Petrus 1:3-11 God se verlossingsplan word bekend gemaak 
deurdat ons groei in ons geloof. 

1. Hoe het God se krag vir ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en Hom te 
dien? 

2. Dit is juis omdat God vir ons alles gegee het wat ons nodig het, wat ons ook moet 
groei in ons geloof - ons moet ons geloof verryk.  Wat is die gevolg daarvan as ons 
ons geloof verryk? 

3. Die gevolg daarvan dat ons ons geloof verryk, hou in dat ons deur ons lewe moet 
bewys dat God ons geroep en verkies.  Ons kry hier dus die opdrag dat ons getuies 
moet wees - ŉ besonderse, vriendelike verpligting!  Wat is die gevolg as ons deur 
ons geloofsgroei God se verlossingsplan bekend maak (vgl. vers 11)? 

1 Oktober: Filippense 1:27-30 God se verlossingsplan moet duidelik word in ons 
optrede (1). 

Filippense in Paulus se blydskapsbrief.  Tog leer ons in hierdie blydskapsbrief baie oor 
hoe God se verlossingsplan deur die kerk bekend gemaak word. 

1. Hoe lyk ŉ lewenswandel of optrede wat in ooreenstemming met die evangelie van 
Christus is? 

2. Is ons gemeente besig om (a) eensgesind, (b) standvastig, (c) saam te stry vir die 
geloof in die evangelie?  Hoe kan ons dit prakties in ons plaaslike omgewing doen? 

3. Paulus leer ons dat dit ŉ voorreg is om Christus te dien deur vir Hom te ly.  Hoe 
beleef jy lyding ter wille van Christus as ŉ voorreg? 

2 Oktober: Filippense 2:12-18 God se verlossingsplan moet duidelik word in ons 
optrede (2). 
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Filippense in Paulus se blydskapsbrief.  Tog leer ons in hierdie blydskapsbrief baie oor 
hoe God se verlossingsplan deur die kerk bekend gemaak word. 

1. Hoe lê jy jou met eerbied en ontsag daarop toe om as ŉ verloste mens te lewe? 

2. Om as ŉ ligdraer in hierdie wêreld op te tree beteken dat ons in hierdie wêreld moet 
skyn soos sterre.  Hoe skyn en verskil jou lig teenoor dié van die mense rondom 
jou? 

3. Hoe maak God ons gewillig en bekwaam om sy wil uit te voer? 

3 Oktober: Openbaring 8:1-5 God se verlossingsplan word deur ons gebede 
uitgedra. 

1. Wat beteken dit dat die gebede van die gelowiges saam met die wierook voor God 
opgestyg? 

2. Ons hoor dat, wanneer die wierookbak op die aarde uitgegooi word, daar 
donderslae, dreunings, weerligstrale en ŉ aardbewing is.  Hierdie is alles simbole 
van God se oordeel en heerskappy wat duidelik word op aarde.  Hoe gereeld sien 
en beleef jy dat jou gebede saamwerk in die bekendmaking van God se heerskappy 
op aarde? 

3. Vir watter wêreldgebeure gaan jy vandag voorbidding doen om sodoende mee te 
werk in die bekendmaking van God se verlossingsplan in hierdie wêreld? 

4 Oktober: Openbaring 21:22-27 God se verlossingsplan het ŉ wonderlike, heerlike 
bestemming! 

1. Ons hoor in vers 24 van die nasies en konings wat deel gaan wees van die Nuwe 
Jerusalem.  Hoe beleef jy dat ons missionêre roeping as gemeente ŉ wêreldwye 
impak het terwyl dit fokus op die ewigheid? 

2. Watter motivering gee hierdie wonderlike belofte van die Nuwe Jerusalem vir jou 
om die verlossingsplan van God bekend te maak? 

3. Hoe gereeld verlang jy daarna om hierdie besonderse lofprysingsgeleentheid van 
ewigheid in die teenwoordigheid van God te beleef?   

Besondere insigte om te onthou of vrae aan die predikante: 


