
Sessie 7:  Die reis van ‘n volgeling   -  Uitdeelstuk:

4. OM JESUS TE VOLG:

5. DTR DIE VERHOUDING:

FAN FOLLOWER
1. Ken die manier van praat – en het die fan trui 

(nie die ware Jakob nie)
1.

2. Kyk hoe hulle oefen 2.

3. Sit op die paviljoen 3.

4. Weet wie die coach is, maar ken Hom nie 4.

5. As jou span nie goed speel nie, of hulle maak 
jou vies, skree jy nie meer vir hulle nie – OF jy 
skree vir ‘n ander span

5.

BLIND OM JESUS TE VOLG
1 Die meubels in jou huis so skuif dat jy nie oor 

goed val nie

2 Leer om te luister – jou ore moet amper jou oë 
raak 

3 Leer brail lees 

4 Jy mag nie meer bestuur nie – iemand anders 
moet jou nou neem waar jy wil wees

5 Jy het iemand nodig wat jou help aantrek / 
besluit wat jy moet aantrek



6. UITNODIGING:  VOLG MY

JY SÊ: JESUS SÊ:
Ek voel skuldig oor al my sondes Jesus kan my 
NOOIT vergewe nie daarom kan ek hom nie 
volg nie.

Rom3:23-24

Hoekom ek Jesus ek is dan ‘n “nobody”? Jes 43:1

Ek is nog te jonk ek wil nog my lewe geniet en 
wat kan ek nou vir U beteken.

Jerm 1:5-9

Ek is skaam wat gaan my vriende sê as hulle 
hoor ek volg Jesus.

Luk 9:26 

7. KIES ‘N PERSOONLIKE VERHOUDING:

- As daar iets wat vanaand in die pad staan dat jy nie in ‘n persoonlike verhouding met Jesus kan 
staan nie?

- Hoe laat dit jou voel?
- Wat gaan jy daaromtrent doen?

8. NEEM JOU KRUIS OP:

-  Wat beteken dit vir JOU?



10. DIE REIS VAN ‘N VOLGELING:

    Wat is nodig vir hierdie reis as ‘n volgeling – m.a.w wanneer jy die KEUSE gemaak het?

Teksvers:
Fil 3:7

Fil 3:8

Fil 3:9

Fil 3:13

Matt 16:24

Matt 16:25

             


