3. Hartlikheid en eerbied vir mekaar
VERWELKOMING:

YSBREKER:

5 MIN

20 MIN

 Vertel vir die groep van jou broers en susters.
 Wat maak ’n gesinsverhouding anders as ander verhoudings?
 Wie is vir jou moeilik om regtig lief te hê? Waarom?
AANBIDDING:

5 MIN

Laat elkeen vertel hoe God vir hom/haar ’n Vader is. Word dan stil om net by jou Pa te wees.

BYBELSTUDIE:

40 MIN

Lees Romeine 12:9-10. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.
Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 10 Betoon hartlike
broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.
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 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.
 Waarom dink julle, praat die gedeelte nie net van liefde nie, maar van “hartlike broederliefde”?
Wanneer Paulus die beeld van 'n liggaam gebruik wil hy iets oordra van HOE die kerk werk. Maar wanneer hy wil praat oor die atmosfeer en
emosionele klimaat in die kerk, gebruik hy dikwels die beeld van 'n familie wat mekaar liefhet.

 Alle mense is nie van nature ewe hartlik in hulle liefde nie. Hoe kan ons dit in berekening bring?
 Wat is die verskil tussen broederliefde en ander vorms van liefde? Hoekom is dit belangrik dat ons dit
duidelik sal onderskei?
 Op watter manier hang eerbied vir mekaar saam met broederliefde?
 Is daar dalk dinge wat jou keer om hierdie broederliefde gemaklik te ontvang of te gee?
 Hoe kan julle groep “hartlike broederliefde” beoefen?
 Hoe kan die gemeente dit doen?

DIENSWERK:

5 MIN

Hoe vorder julle dienswerk IN die gemeente? Bespreek met mekaar.
GEBEDSRIGLYN:

10 MIN

Bespreek met mekaar wat daar is waarvoor julle wil bid na aanleiding van vandag se bespreking. Wys 4
mense aan om te bid vir:
1. Waarvoor wil ons God loof?
2. Waarvoor wil ons dankie sê?

3. Vir wie wil ons bid?
4. Wat wil ons vra?

ADMINISTRASIE:

5 MIN

