
FAN OF FOLLOWER:  Meer as net reëls     

 VOLG JY JESUS OF VOLG JY DIE REËLS?   

Vrae: 
1. Watter godsdienstige reëls volg Christene gewoonlik? 
2. Hoe lyk JOU lysie?

CHECKLIST: Persoonlik – geen terugvoer nie – 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?
 

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

 VERKEERDE TEIKEN / TARGET:

       Vraag:  Wat is JOU teiken/target  wanneer ons praat oor ons verhouding met Jesus?

 Matt 23:23-24

       Matt 23:24 – ‘Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar sluk die kameel in’
       Vraag:  Wat verstaan julle uit hierdie deel? 

 Matt 23:25-28

Matt 23: 25:  “Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol 
hebsug en onmatigheid”
Vraag: Wat verstaan JULLE hieruit?

 BELANGRIKE VRAAG:

Vraag:
1. Hoe weet jy of jy die reels volg, en of jy ‘n verhouding met Jesus het?
2. As jy aan die einde van jou lewe voor God staan – wat gaan jy saamneem?  Jou lys of Jesus?



              


