
11. Galasiërs 5:16-26 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wat is jou gunsteling vrug? 

 Het jy as kind meer of minder sondes as die ander kinders in jou skool gedoen? 

 Wat is volgens jou die een groot sonde van ons tyd wat jy sal wil laat eindig? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Ons maak in vandag se lewe so min tyd om na God te luister. Selfs wanneer ons bid, praat ons eerder 

as om te luister. Gee nou 3 minute van stilte waar elkeen net luister na God. Vertel vir mekaar na die tyd 

wat julle ‘gehoor’ het. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 5:16-26. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

 Wat beteken vers 18 vir jou? (“Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die 

wet nie.”) 

 Bespreek die verskillende praktyke van die sondige natuur (vers 19-21). Hoe lyk elkeen in die praktyk 

vandag? Met watter word jy die meeste gekonfronteer? 

 In vers 22 word gepraat van die “vrug van die Gees”. Waarom is dit enkelvoud (vrug) en nie 

meervoud (vrugte) nie? 

 Bespreek die elemente van die vrug van die Gees. Watter een is die duidelikste in jou lewe? Met 

watter een sukkel jy die meeste? Hoe kan julle mekaar hiermee help? 

 Volgens vers 24 kruisig ek self my sondige natuur en begeertes en is dit nie iets wat vir my gedoen 

word nie. Waarom is dit belangrik om dit te besef? Hoe doen ek dit dan? 

 Hoe laat ek die Gees my gedrag bepaal (vers 25)? Wat beteken dit prakties? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Julle het vandag gesels oor die elemente van die vrug van die Gees wat in elkeen se lewe die sterkste is 

en die een waarmee elkeen die meeste sukkel. Laat elkeen in die groep nou vir die persoon aan sy/haar 

linkerkant bid. Sê dankie vir die element wat duidelik is en bid vir die element wat die grootste gesukkel 

is. 

 



ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 


