1. God maak deure oop

VERWELKOMING:

5 MIN

YSBREKER:

25 MIN

 Wat was die eerste beroep wat jy as kind wou wees? Hoekom wou jy dit wees?
Is jy vandag bly of jammer dat jy dit nie geword het nie?
 Baie keer maak mens groot planne vir jouself net om te sien hoe die Here dit

dinge anders, maar beter, uitgewerk het as wat jy beplan het.

AANBIDDING:

5 MIN

As ek God in een woord sou
beskryf, wat sou dit wees?
Laat elkeen al die woorde wat genoem word neerskryf.
Gee nou 2 minute van stilgebed waar elkeen God loof en aanbid vir wie Hy is.

BYBELSTUDIE:

35 MIN

Lees die volgende agtergrondinligting oor Filippi vinnig deur. Laat elkeen
dit in stilte doen.
Tydens die Romeinse oorheersing kry
Filippi

besondere

belangrikheid

vanuit

handelsoogpunt
verkeersweg,

strategiese

die

militêre

omdat

Via

die

en

groot

Egnatia,

wat

Rome met Bisantium verbind, deur

die nabyheid van Filippi plaasgevind
waartydens

Oktavianus

(die

latere

keiser Augustus), saam met Markus Antonius, die moordenaars van Julius Caesar,

in Filippi gevestig. Nadat Augustu
Antonius behaal het, het hy die soldatekolonie in Filippi versterk. Van toe af was die
Romeinse wette (jus italicum) daar van krag. Die meerderheid inwoners was Romeinse
burgers en die stad het onder die direkte beskerming van die keiser gestaan.
Filippi was ook die trefpunt van die aanhangers van verskeie heidense godsdienste,
waarvan die belangrikste die keiseraanbidding was. Daar was so min Jode dat hulle

bidplek buite die stad langs die rivier.

Lees Handelinge 16:6-15. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.
 Paulus en Timoteus het hulle eie plan vir hoe hulle die Here wil dien
(Bitinië in Asië), maar God het

(Filippi in Europa). Wat

leer dit vir ons oor God? En oor ons planne?


gebruik?
 Wa
sinagoge te gaan op die sabbatdag en daar met die Jode te praat. In Filippi

Wat leer dit vir ons?
 Paulus praat lan

hieruit?
 In daardie tyd is vroue nie geleer nie en het hulle ook min kennis van die
Bybel (Ou Testament) gehad. Hoe sou Paulus sy gewone aanslag (vir geleerde
Joodse mans) moes verander? Hoe sou jy hierdie vroue benader?

uitdryf. Haar eienaars word vir Paulus-hulle kwaad en sorg dat hulle
gearresteer word. In die tronk kom die tronkbewaarder tot bekering, maar
dan word Paulus-hulle deur die stadsbestuur gedwing om die stad te
verlaat. Paulust was die
kans dat die gemeente sou bly voortbestaan? As julle van dié was wat in
Filippi agtergebly het, hoe sou julle aangegaan het? (Onthou, dis sonder
.

DIENSWERK:

5 MIN
kleingroep om betrokke te raak? Hoe gaan

julle dit doen?

GEBEDSRIGLYN:

10 MIN

Gebruik die 10 minute om met mekaar te bespreek waarvoor daar gebid kan
word na aanleiding van vandag se gesprekke. Dink o.a. aan die kleingroep,
mense in die kleingroep, jouself, sake/mense wat tydens die bespreking na vore
gekom het, planne/voornemens wat gemaak is.

ADMINISTRASIE:

5 MIN

