
4. LEEF: Romeine 12:6-18 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

Laat almal in ‘n kring sit of staan. Laat elke groeplid sy/haar regtervoet oplig en kloksgewys in die rondte 

draai. Laat elke groeplid nou tegelykertyd sy/haar regter wysvinger oplig en anti-kloksgewys in die rondte 

draai. (Die een wat dit regkry moet ‘n spesiale prys kry!) 

Groepbespreking: 

Hoekom is dit so moeilik om “teen die stroom in” te gaan of “’n ander rigting in te slaan”? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

- Steek ŉ kers aan as simbool daarvan dat hierdie ŉ spesiale tyd is, en dat julle as kleingroep bewustelik 

in die Here se teenwoordigheid inkom. 

- Laat iemand die gebed van Psalm 63:2-9 hardop lees as julle gebed. 

 

Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land 

sonder water. 

Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te ondervind. 

U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys. 

Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U Naam te prys. 

Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. 

As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:  

U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. 

Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. 

 

- Laat iemand anders dan die Here se seën vra vir die kleingroepbyeenkoms. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Romeine 12:6-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

6Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. 

Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet 

jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. 7As dit is om ander te dien, doen dit 

met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteitonderrig. 8As dit is om ander op te beur, dóén dit 

dan inderdaad. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou 

leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle 

nood by te staan, doen dit met ’n vrolike hart.  

 

1. 9Moenie veins dat jy ander liefhet nie; doen dit uit jou hart uit. 

2. Haat alles wat verkeerd is; kies kant vir wat goed is.  

3. 10As broers en susters in God se huisgesin moet julle mekaar in liefde koester en  

4. voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer.  



5. 11Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie; wees entoesiasties; wees werklik diensbaar vir 

die Here.  

6. 12Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan.  

7. Volhard in tye van swaarkry;  

8. moenie verslap in die gebed nie.  

9. 13As medegelowiges in nood verkeer, wees jy die een om ’n helpende hand na hulle toe uit te 

steek.  

10. Maak ’n gewoonte daarvan om gasvry te wees – maak nie saak of dit oor kos of slaapplek gaan 

nie.  

11. 14As mense julle op grond van julle Christenskap vervolg, moenie ’n vloek oor hulle uitspreek 

nie, maar vra God om hulle te seën.  

12. 15As ander blydskap ervaar, juig saam met hulle.  

13. As hulle hartseer is, deel dit met hulle.  

14. 16Konsentreer op dit wat onderlinge eensgesindheid bevorder.  

15. Moenie belangrik probeer wees nie, maar vind julle geluk by die nederiges.  

16. Moenie dink dat net julle altyd reg is nie.  

17. 17Moenie vir enigiemand kwaad met kwaad terugbetaal nie;  

18. wees positief teenoor alle mense.  

19. 18Sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense.  

 

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

 “Voor ons van Jesus kan vertel, moet ons eers die reg daartoe kry deur reg te leef.” Stem julle 

hiermee saam? 

 Ons het gawes wat van mekaar verskil. Wat is elkeen van julle se gawes? Laat elkeen eers self sê en 

vertel dan vir mekaar wat sien julle in mekaar se lewens raak? 

 Paulus lys 19 aspekte van ’n Christen se lewe. Watter sien julle die meeste by Christene vandag? En 

die minste? 

 Watter drie doen jy relatief goed mee? En watter drie is vir jou op 

hierdie stadium ’n uitdaging? 

 Hoe kan julle mekaar hiermee help? 

 Wat is die groot uitdagings wat dit vandag moeilik maak om as 

Christen te lewe? 

 Hoe kan julle sorg dat julle onthou en daarop fokus om as Christene 

te lewe? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Besluit uit die gelese gedeelte wat jou gawes is.  Indien jy nie weet nie, vra die res van jou kleingroep om 

jou gawes vir jou aan te dui.  Kies dan een van die gawes en dien hierdie week daarmee.  Doen dit 

blymoedig en geniet dit om die Here daardeur te dien. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

- Bid om die krag en aanwesigheid van die Heilige Gees in julle lewens, sodat julle al hoe meer verander 

sal word om soos Jesus Christus te wees. 



- In julle gesprek het julle gepraat oor hoe julle mekaar kan help om as gelowiges te LEEF.  Bid dat God 

julle krag en wysheid sal gee om dit te doen. 

- In julle gesprek het julle spesifieke uitdagings genoem wat dit moeilik maak om julle geloof te LEEF.  

Bid dat God julle hiermee sal help. 

 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


