
5. Woede (anger/wrath) 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

Gee vir elkeen kans om te vertel hoe dit met hulle gaan, maar onthou: dis 5 minute vir almal! 

 

YSBREKER: 15 MIN 

 Wat maak jou die kwaadste? 

 Wat doen jy as jy kwaad is? 

 Hoe word jy weer rustig? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Lees die Griekwa Psalm 23 (1983-vertaling regs): 

Die Jirre is my skawagter wat my nou 

innie dradewerke van sy proewe hou. 

Hy sal my nooit verloor lat lê nie 

en sal ek ok niks oor my hê nie 

en al wei ek wyd warie wind begin: 

Hy lei my na waterse tissenie deine in; 

Hy sit my siel in my lyf in trig; 

Hy breekslat slang se hoepelrig! 

U melk my beker vol wa ek loop lê: 

in my land wa ek meneer moet sê, 

maak u opslagstrale van my tegeparty, 

ma ek en U, ons sal onder die doringse bly 

 

Die Here is my herder,  

ek kom niks kort nie.  

Hy laat my rus in groen weivelde.  

Hy bring my by waters waar daar vrede is.  

Hy gee my nuwe krag.  

Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.  

Selfs al gaan ek deur donker dieptes,  

sal ek nie bang wees nie, want U is by my.  

In u hande is ek veilig.  

U laat my by ’n feesmaal aansit,  

terwyl my teëstanders moet toekyk.  

U ontvang my soos ’n eregas,  

ek word oorlaai met hartlikheid.  

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly  

en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. 

Wat beleef jy van die Here opnuut in hierdie psalm? 

Gee nou vir elkeen geleentheid om dit in een sin in gebed aan die Here oor te dra. 

 

BYBELSTUDIE: 45 MIN 

 In Sefanja 3:8 (en op ander plekke in die Bybel, bv. Eks 4:14; Num 11:1; Num 22:21; Deut 1:37; Deut 

9:7; Rigt 2:14) lees ons dat God kwaad word. Waaroor dink julle word God VANDAG kwaad? 

Sefanja 3:8 Daarom, wag vir My in vrees, sê die Here, wag vir die dag wanneer Ek opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om 

nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toorn: die hele aarde 

sal verteer word in die vuur van my WOEDE. 

 As God self kwaad word, hoe kan woede/kwaad word sonde wees? 

 Hoe moet ons Jakobus 1:19, 20 dan verstaan: 

Jakobus 1:19, 20: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20 ’n Mens wat 

kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. 



 Sou julle saamstem met die volgende definisie van woede: 

Wrath (Latin, ira), also known as anger or "rage", may be described as inordinate and uncontrolled 

feelings of hatred and anger. Anger, in its purest form, presents with self-destructiveness, violence, 

and hate that may provoke feuds that can go on for centuries. Anger may persist long after the 

person who did another a grievous wrong is dead. Feelings of anger can manifest in different ways, 

including impatience, revenge, and vigilantism. 

 “Om kwaad te word, is natuurlik. Om kwaad te bly is verkeerd. Die sonde kom in by wat ek maak met 

my woede.” Stem julle hiermee saam? Wat sou verkeerde maniere wees om op woede te reageer? 

Wat sou regte maniere wees? 

 Bespreek die volgende drie verse uit Spreuke: 

Spreuke 15:1: ’n Sagte antwoord laat woede bedaar; ’n krenkende woord laat woede ontvlam. 

Spreuke 16:32: ’n Geduldige mens het meer waarde as ’n bedrewe vegter, ’n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ’n stad 

inneem. 

Spreuke 25:28: ’n Stad sonder ’n muur om hom te beskerm, so weerloos is ’n mens as hy nie selfbeheersing het nie. 

 Wat kan jy/julle doen om reg te reageer op woede/kwaad word? Dink aan die dinge wat jy aan die 

begin genoem het jou kwaad maak. 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gee vir elkeen in die groep ’n stukkie papier. Laat hulle naam opskryf, sowel as dit waarvoor hulle na 

aanleiding van vandag se gesprek wil dankie sê en dit wat hulle wil vra. Deel die papiertjies dan aan 

mekaar uit en vra dat daar die hele week vir mekaar gebid word. 

Vra dan vir iemand om namens julle na aanleiding van vanaand hardop te bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


