
12. Galasiërs 6:1-18 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wie is die mense wat jou help as jy swaar kry? 

 Wat is op hierdie stadium die swaarste las in jou lewe? 

 Wie is daar wat vir jou teregwys as jy sonde doen? Hoe reageer jy daarop? 

 Hoe wys jy vir mense op die sondes in hulle lewe? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

In 1 Johannes 2:12 hoor ons dat ons sondes vergewe IS in die Naam van Jesus Christus. In Hebreërs 

10:22 lees ons:  

Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 

 

Gee vir elkeen nou die geleentheid om in stilgebed vir die Here dankie te sê dat AL jou sondes vergewe 

IS. Vra Hom om jou gewete skoon te maak en beleef hoe Hy jou totaal reinig. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 6:1-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Hoe sal julle vers 1 uitleef? (“as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die 

Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in 

versoeking kom.”) Hoekom is dit so moeilik om mense in sagmoedigheid reg te wys? 

 Hoe dra julle in julle kleingroep “mekaar se laste” (vers 2)? 

 Maak vers 5 jou opgewonde of bekommerd? Hoekom? 

 Hoe sal julle vers 6 uitleef? 

 In die lig van vers 7-9, wat verwag jy om te oes? 

 Waarom sê vers 10 dat ons “veral aan ons medegelowiges” moet goed doen? (Die ou vertaling stel 

dit so: “maar die meeste aan die huisgenote van die geloof”.) 

 Wat is die oorkoepelende boodskap van Galasiërs? 

 Wat het Galasiërs in jou lewe verander? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 



Julle is nou klaar met die studie oor Galasiërs. Wat sou julle wou bid na aanleiding van hierdie 

besonderse boek in die Bybel? Hoe gaan julle dit vanaand doen? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 


