
4. Jakobus 2:14-26 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wie is jou gunsteling Bybelfiguur? Hoekom? 

 Wie is vandag vir jou ’n rolmodel van geloof? Hoekom? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Sing Lied 530 saam: 

530   Praat ek mense-, eng'letale 

1. Praat ek mense-, eng'letale, 

maar dis nie uit liefde nie, 

is my woorde hol simbole: 

klanke sonder melodie. 

Al kan ek geheime uitlê, 

berge deur geloof versit, 

of al het ek al die kennis - 

sonder liefde is ek niks. 

2. Sonder liefde sal my gawes, 

al my ywer, my nie baat: 

Net die liefde, onbaatsugtig, 

bly oorwin met goed die kwaad. 

Onreg kan dit nie verdra nie, 

dit is met die waarheid bly. 

Deur vergifnis, hoop, verwagting, 

kom die beste in ons vry. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Jakobus 2:14-26. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Hoe lyk iemand wie se dade nie sy geloof bevestig nie? 

 Hoe bevestig jou dade jou geloof? 

 Wat is die verhouding tussen geloof en dade volgens Jakobus? 

 “’n Mens word nie deur jou dade gered nie, maar ’n mens word ook nie sonder dade gered nie” Sou julle saamstem 

hiermee? Bespreek dit. 

 Hoe sou julle iemand antwoord wat sê: “Ek glo, daarom is ek gered en kan ek maar leef soos ek wil. 

Wat ek doen kan my nie in die hemel kry òf daar uithou nie.”? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Hoe kan julle getuies van Jesus wees by julle werk? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

’n Kleingroep moet mekaar dien, maar ’n kleingroep is ook deel van ’n gemeente. Hoe kan julle 

kleingroep die gemeente dien? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 



’n Belangrike deel van gebed is skuldbelydenis. Gee 2 minute van stilte waar elkeen voor die Here 

sy/haar sondes kan bely. Laat iemand dan julle gebed afsluit deur vir die Here dankie te sê dat julle 

sondes vergewe IS. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


