3. Debora
Rigters 4:1-24
VERWELKOMING:

YSBREKER:

5 MIN

25 MIN

 As jy jouself in drie woorde moes beskryf, wat sou dit wees?
 Wie is die mees besondere vrou wat jy al ontmoet het? Hoekom?
AANBIDDING:

5 MIN

Bespreek die volgende: Hoe is die Here soos jou beroep? (Noem 3 dinge)
Sit nou in groepies van 3 en aanbid die Here vir wie Hy is na aanleiding van julle gesprek.

BYBELSTUDIE:

35 MIN

Lees Rigters 4:1-24 deurdat elkeen een vers hardop lees.
 In vers 4 en 5 sien ons dat Debora ’n regter, ’n profetes en ’n leier was. (Die enigste ander mense in
die Ou Testament wat al drie was, was Moses en Samuel.) Hoe kan jy al drie vir die Here wees?
(Lees ook 1 Korintiërs 14:1-3  Nuwe Testamentiese profesie is nie toekomsvoorspelling nie, maar
om die Woord van God op vandag van toepassing te maak, sodat dit opbou, bemoedig en vertroos.)
 Hoekom wil Barak hê dat Debora moet saamgaan (vers 8)? Dink jy Barak is ’n “geloofsheld”? (Lees
ook Hebreërs 11:32)
 Debora gaan saam met Barak sodat hy die Here se opdrag kan uitvoer. Waar en hoe kan ons mense
help om na die Here te luister? Waar het jy mense nodig om jou te help?
 Jael gaan teen die kultuurgebruike van daardie tyd in deur ’n man in haar tent in te nooi sonder dat
haar eie man daar is (vers 18). Hoekom het sy dit gedoen? Watter kultuurgebruike is daar vandag
waarteen ons moet ingaan om God se wil te doen? Watter is die moeilikste om te oortree?
 Jael het nie ’n wapen om Sisera mee dood te maak nie, maar gebruik wat sy het en ken (’n tentpen –
vers 21). Wat kan ons hieruit leer? Hoe kan ek dit wat ek het beter gebruik?
 Israel gaan deur siklusse van verval, swaarkry, bekering, verlossing, voorspoed. Wanneer dryf jy die
maklikste weg van die Here? Hoe kry God jou gewoonlik weer terug by Hom?
 Watter eienskap van Debora sou jy die graagste wou hê?
 Hoe is Debora ’n besonderse vrou?

DIENSWERK:

5 MIN

As julle dink aan wat julle almal doen vir werk en julle gawes, watter dienswerkprojek kan julle as groep
aanpak? Wie gaan daarvoor verantwoordelikheid neem?
GEBEDSRIGLYN:

10 MIN

Sit in dieselfde groepies van 3 as aan die begin van die byeenkoms. Bespreek die volgende:


Wat het julle tydens die byeenkoms getref?



Waarvoor wil julle dankie sê?



Vir wie wil julle bid en waarvoor?



Wat wil julle vra?

Bid nou in julle groepies
ADMINISTRASIE:

5 MIN

