
    

 

VRAE VIR DIE WEEK SE  
BYBELSTUDIE AS GESIN  

Filippense 1: 20-26  
Begeer jy om gelukkig te wees?  

20Dit is my strewe en hoop dat ek nooit iets sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam 

nie. Ek wil eerder, soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan – of ek bly leef en of ek 

moet sterf – Christus met volle vrymoedigheid verheerlik.  

21Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins.  

22As ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie!  

23Ek is in ’n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en bý Christus te 

wees, want dit is vir my verreweg die beste.  

24Aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. 

25Dit weet ek vas en seker: my blywende betrokkenheid by julle almal sal daartoe lei 

dat julle groei en blydskap in julle geloof sal beleef.  

26Dan, wanneer ek weer by julle is, sal julle nog meer rede hê om dit wat Christus Je-

sus deur my gedoen het, te besing. 

(Nuwe Lewende Vertaling) 

 

Dankie Here, dat ons bestaan sodat ons elke dag in blydskap  

kan lewe tot dit tyd is om na U te gaan 

Maandag 

1. Wat hoor jy in die gedeelte ? 

2. Waaroor is die tweestryd? 

3. Het jy al so gevoel? 

4. Wat het jy gedoen? 

 

Dinsdag 

1. Wat veroorsaak gewoonlik die gevoel? 

2. Hoe kan ons dit hanteer? 

3. Met wie kan jy praat as jy so voel? 

4. Hoe kan God jou help in die tyd? 

 

Woensdag 

1. Wat gaan gebeur as ons dit nie met iemand bespreek nie? 

2. Weet jy van n maatjie wat so voel? 

3. Wat kan jy doen vir hom? 

4. Dink jy jy kan help? 

 

Donderdag 

1. Wat se redes het ons om gelukkig te wees? 

2. Wat vra God van ons terwyl ons op aarde is? 

3. Dink jy mamma en pappa is gelukkig? 

4. Hoekom sê jy so? 
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