
5. Galasiërs 3:1-14 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wie ken jy wat ’n groot geloof het? Hoe ou jy dit beskryf? 

 Wat maak jou die kwaadste in die lewe? Wat maak jy dan? 

 Hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Wanneer beleef jy Hom die meeste? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Een van die beste maniere om die Here te beleef is om stil te word en werklik op die belewenis van die 

Here te fokus. Gee nou 3 minute van stilte waarin julle dit doen. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 3:1-14. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Waarom is Paulus so kwaad vir die Galasiërs (vers 1)? 

 Wat sou jy antwoord op die vraag in vers 2? 

 In vers 3 wys Paulus op die fout om jou geloofslewe met die Gees te begin, maar dan in eie krag te 

eindig deur te probeer om die wet te gehoorsaam. Waarom sal iemand teruggaan van ’n lewe van 

geestelike vryheid in geloof tot ’n wettiese geestelike lewe van werk en verdienste? Hoe gebeur dit in 

ons lewe? 

 In vers 5 leer Paulus hulle dat die Heilige Gees nie in hulle werk en hulle toerus omdat hulle die wet 

onderhou nie, maar omdat hulle glo. Is daar vandag nog mense wat dink dat hulle meer van God 

gaan kry as hulle die wet onderhou? 

 Wat sou jy sê vir iemand wat sê: “Leef net reg, dan sal jy God beleef”? 

 Waarom gebruik Paulus die voorbeeld van Abraham (wat tog lank voor die wet geleef het)? Wat 

beteken dit vir ons? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe kan julle as kleingroep in die gemeente dien? Wat is 1 ding wat julle hierdie kan doen? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Wat sou julle wou bid na aanleiding van vandag se gesprek? Hoe gaan julle dit nou doen? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 


