
VOLG JY JESUS OF VOLG JY DIE REëLS?

CHECKLIST: tick die blokkie wat meeste van die tyd waar is vir jou

SKAAL:  (5 - altyd) (4 – meeste van die tyd) (3 – partykeer) 
               (2 – min)  (1 – Nooit)

Vrae: 5 4 3 2 1
1. Lees jy Bybel?

HOEKOM lees JY Bybel?
2. Bid jy?

HOEKOM bid JY?
3. Gaan jy kerk toe?

HOEKOM kom JY kerk toe?
4. Dra jy ‘n kruisie om jou nek?

HOEKOM dra JY ‘n kruisie om jou nek?
5. Woon jy CSV by?

HOEKOM woon jy CSV by?
6. Woon jy ‘n gebedsgroepe by?

HOEKOM woon jy dit by?
7. Hoe gereeld woon jy Jeugsel by?

HOEKOM woon jy dit by?
8. Het jy ‘n Christelike ringtone op jou foon?

HOEKOM het jy dit op jou foon?
9. Het jy Christelike musiek op jou foon en 

luister jy daarna?
HOEKOM het jy dit op jou foon?

 
1. Na aanleiding van die lys – dink jy jy volg Jesus, of ‘n stel reëls / ‘n 

checklist?
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