
5. Botsings met die Fariseërs 

Markus 2:23-3:6 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Hoe rus jy die beste? 

 Watter van jou ouers se reëls het jy die meeste as kind oortree? 

 Hoe was Sondag vir jou as kind? Watter beperkings was daar? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Een manier om God te vereer is deur lofliedere te sing. Wat is julle gunsteling lofliedere aan God? 

 

Sing dan Psalm 146 saam: 

1936: 

1. Prys die Heer met blye galme, 

o my siel, daar 's ryke stof! 

'k Sal, solank ek leef, my psalme 

vrolik toewy aan sy lof 

en Hom, wat sy guns my bied, 

altyd groot maak in my lied. 

 

8. Dis die God der leërmagte, 

troue Bondsgod van weleer, 

God van wordende geslagte, 

tot in ewigheid die Heer. 

Sion, sing dié God ter eer, 

prys sy grootheid, loof die Heer! 

2001: 

1. Prys die Here, loof en prys Hom. 

Ek wil God se lof besing. 

Hy is magtig; loof en prys Hom. 

Ek wil God my loflied bring, 

en so lank ek leef Hom eer. 

Loof die groot en troue Heer. 

 

4. Gans sy skepping sonder grense 

word deur Hom steeds onderhou. 

So bly Hy ook aan die mense 

as sy maaksels steeds getrou. 

Hy die bron van wat bestaan, 

is ook oor die mens begaan. 

 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Markus 2:23-3:6. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Die Fariseërs kla die dissipels aan dat hulle op die sabbatdag werk (hulle oes). Watter verband het 

die verhaal van Dawid met hierdie situasie? (1 Samuel 21:1-6) 

 Hoekom maak Jesus die man op die sabbatdag gesond? 

 Waarom was die Fariseërs so ontsteld oor Jesus? 

 Waarom was Jesus so ontsteld oor die Fariseërs? 



 Hoe sou die Fariseërs vandag gewees het? 

 

Die vroeë kerk het sabbatdag op Saterdag gehou as ’n dag om te rus (vir die mens) en dag van die Here 

op Sondag gehou as ’n dag vir erediens, gemeenskap en diens (vir die Here).  

 Hoe rus jy liggaamlik, verstandelik, emosioneel en geestelik? Wat doen jy elke week om genoeg te 

rus? 

 Hoe rig jy jou Sondag in? Is dit ’n dag vir die Here of ’n sabbatdag vir rus? 

 Wat leer hierdie twee verhale ons van Jesus? En van ons? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Ons dink so maklik dat ’n mens opleiding of gawes nodig het om ’n getuie vir Jesus te wees. Tog is 

getuie vir Jesus meer soos getuie vir kleinkinders – ek kan nie anders as om oor hulle te getuig nie. Hoe 

kan ons die hele week in die klein dingetjies getuies vir Jesus wees. 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk in die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Voorbidding is om ander mense aan die Here op te dra. Dit sluit in mense wat swaarkry, mense met wie 

dit goed gaan, mense in regeerposisies, mense vir wie ons lief is, mense aan wie ons dink. Vir wie wil 

julle as kleingroep voorbidding doen? Bespreek met mekaar en bid dan vir hulle. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 


