
5. Jakobus 3:1-12 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Na watter radiostasie luister jy? En watter musiek? Hoekom? 

 Watter musiek hou jy nie van nie? Hoekom nie? 

 Wat sal maak dat jy uit ’n fliek uitstap of die televisie afsit? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand Jesus se gebed vir ons in Johannes 17:9-26 vir julle as julle gebed lees, terwyl die res hulle 

oë toe hou. 

“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U 

behoort. 10 Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en 

Ek word deur hulle verheerlik. 

11 Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. “Heilige 

Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan 

wees. 12 Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het 

hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan 

sodat die Skrif vervul kan word. 13 “Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog in die 

wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. 14 Ek het u woord aan hulle 

gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot 

die wêreld behoort nie. 15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle 

van die Bose moet bewaar. 16 Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die 

wêreld behoort nie. 

17 Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. 18 Soos U My na die 

wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19 en ter wille van hulle wy Ek 

My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. 

20 “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal 

kom. 21 Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook 

in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22 Die heerlikheid wat U My gegee 

het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: 23 Ek in hulle en U 

in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle 

liefhet net soos U My liefhet. 

24 “Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat 

hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping 

van die wêreld liefgehad het. 25 “Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle 

hier weet dat U My gestuur het. 26 Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder 

bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.” 

 

Wat het jou getref in Jesus se gebed vir jou? 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Jakobus 3:1-12. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Wie is leermeesters vandag? Waarom word hulle strenger beoordeel? Deur wie? 



 Waarom is die tong die moeilikste deel van die liggaam om nie mee te struikel nie? 

 Op watter maniere struikel julle met julle tonge? 

 Hoe loof jy die Here (vers 9)? Hoe vloek jy mense (vers 9)? Wat gebeur die meeste? 

 Om met die tong te struikel is nie net om verkeerde dinge te sê nie, maar ook om regte dinge nie te 

sê nie of om dinge nie reg te sê nie. Watter een van die 3 sukkel jy die meeste mee? Hoe kan julle 

mekaar hierin help? 

 Ons wil graag die waarheid reguit hoor oor ons kar of oor ons gesondheid. Waarom nie oor ons 

geloof nie? Waarom is dit so moeilik om reguit met mekaar te praat oor ons geloof en hoe dit sigbaar 

word? Hoe kan julle mekaar hierin help? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Hoe kan julle getuies van Jesus wees by julle huise? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk in die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vir watter dele van ons land wil julle graag bid? Bespreek met mekaar en wys dan iemand aan om 

namens julle te bid. 

Vir watter dele van die wêreld wil julle bid? Vra iemand anders om daarvoor te bid. 

Wie ken jy wat afvallig geword het? 

Gee 2 minute vir stilgebed, waar elkeen kan bid vir mense wat afvallig geword het. Daarna kan die 2 

aangewese persone bid vir die landstreke. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


