
5. VERTEL: Handelinge 1:6-8 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

Vertel vir die ander groeplede hoe jy die evangelie van Jesus Christus in hierdie wêreld sou vertel – as jy 

net van rekenaarterme kon gebruik maak. Jy mag Engelse terme gebruik in jou vertelling.       

Groepsbespreking: 

Hoekom is dit moeilik om so in ander terme oor die evangelie te praat? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Roep die kinders bymekaar en sing saam met hulle een of twee liedere tot eer van die Here. (bv. “Loof 

Hom met die tromme”; “Daar’s vissies in die water”; “Praat ek mense, eng’le tale’) 

OF 

Sing as kleingroep Psalms of ander aanbiddingsliedere tot eer van die Here. 

OF  

Luister saam na ‘n snit op ‘n CD wat die byeenkomsleier vooraf as aanbiddingslied uitgekies het. 

 

Laat een persoon dan die Here se seën vra op hierdie byeenkoms, en bid dat julle as groep bewustelik 

in Sy teenwoordigheid sal wees.  

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

 

Lees Handelinge 1:6-8. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

6 Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die 

koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” 7 Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en 

omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8 Maar julle sal krag ontvang 

wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die 

hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 9 Nadat Hy dit gesê het, is Hy 

opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon 

sien nie. 

 

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

 Hoe sal julle ’n “getuie” definieer? 

 Wat is die verskil tussen ’n “getuie” en ’n “advokaat” in ’n hofsaak? 

 Die Verklarende Woordeboek verklaar getuie as: “Iemand wat 

teenwoordig was by ’n gebeurtenis en kan bevestig dat hy iets gesien 

of gehoor het.” Hoe help dit ons verstaan van ons opdrag om getuies 

te wees? 

 Jerusalem was die stad waarin hulle gewoon het; Judea die 



landstreek rondom hulle; Samaria die deel van die land waar niemand wou gaan nie en met wie jy nie 

gemeng het nie. Waar is “Jerusalem”, “Judea”, “Samaria” en “die uithoeke van die wêreld” vir jou 

vandag? 

 Hoe kan jy daar “getuie” wees? (Onthou – nie advokaat nie...) 

 Hoekom kom “vertel” na “leef”? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Het jy al vir die mense wat vir jou werk vertel wat Jesus Christus in jou lewe vir jou beteken?  Indien nie, 

maak dit jou werk om vir iemand hierdie week daarvan te vertel.  Aanvanklik is dit moeilik, maar dit word 

al makliker soos wat jy daarin geoefen raak.  Sterkte met jou dienswerk. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Hoor vooraf of daar enige gebedsversoeke vanuit die kleingroep is.  Gaan dan in die kring om en gee 

geleentheid vir gebed.  Een persoon begin die gebed, en die een langs hom/haar sal eindig (al is dit net 

deur “amen” te sê, wanneer die kring voltooi is.  Elkeen kry dan geleentheid om te bid.  Die wat nie wil 

bid nie bly maar net stil. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


