
6. VERTEL: Antwoord 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

Watter van die volgende frases is vir jou moeilik om te sê? 

“Ek is jammer.” 

“Vergewe my asseblief.” 

“Ek sal volgende keer harder probeer.” 

“Ek is lief vir jou.” 

“Ek is nie heeltemal normaal nie.” 

Groepbespreking: 

Hoekom sukkel ons dikwels so om eerlik en opreg met ander te kommunikeer? 

Wat kan ons hieruit leer sodat ons die evangelie nog beter kan oorvertel? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Om te vertel moet ons eers hoor.  Gee daarom vandag weer aan die begin van die byeenkoms 

geleentheid vir ‘n paar oomblikke van stilgebed (indien die kinders dit toelaat!).  Laat elkeen in hierdie 

oomblikke van stilgebed bewustelik probeer om stil te wees in God se teenwoordigheid.  Wat is die dinge 

wat my jaag en onrustig maak?  Kan ek dit vir hierdie tyd laat gaan, en net rus in God se liefde? 

Laat een persoon daarna namens die groep bid en die Here se seën vra op julle byeenkoms. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

 Wat beteken die woord “antwoord”? 

 

Volgens die Verklarende woordeboek is ’n antwoord:  

“Mondelinge of skriftelike weerwoord op ’n vraag of bewering.”  

In die lig daarvan, lees die volgende verse: 

1 Petrus 3:14-15: “Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. 15 In julle harte moet daar 

net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan 

elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” 

 

Kolossense 4:5-6: Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die 

beste gebruik van elke geleentheid. 6 Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak 

getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. 

 

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

 Wanneer sal iemand “’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle 

lewe”? Wat sal jou antwoord wees? 



 Hoe gereeld vra mense jou oor die hoop in jou lewe? Waarom of waarom nie? 

 Hoe kan ons lewe dat mense buite die gemeente vir ons kom vra oor ons lewe? By jou werk? By jou 

huis? Jou ontspanning? Jou vriende? 

 Hoe sal Kolossense 4:5-6 vandag prakties lyk? Dink aan situasies waarin jy al was of waarin jy 

gereeld kom. 

 Watter Christelike gedrag sal in vandag se lewe mense se aandag trek en hulle daartoe bring om 

daaroor uit te vra? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Vriendelikheid is iets wat God van jou verwag.  Meeste van ons kry dit nie reg om altyd vriendelik te 

wees nie.  Maak dit jou werk om vriendelik te wees met almal (met die kassier in Pick’n’Pay, die petrol- 

joggie, jou gesinslede of jou baas aan wie jy verantwoording moet doen).  As iemand dan navraag doen: 

Waarom so vriendelik?  Getuig dat dit is wat die Koning in jou lewe van jou verwag. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat twee mense vandag namens die groep bid. 

- Dank die Here vir die hoop wat ons het dat hierdie wêreld nuutgemaak word in Jesus Christus se lewe 

en dood en opstanding. 

- Bid dat die Here deur sy Gees ons krag sal gee om die verkeerde soort groepsdruk te weerstaan. 

- Bid dat die Here ons sal help om alternatiewe lewens te lei – gesond en regtig geestelik lewendig. 

- Bid vir mekaar se nood en vreugdes. 

 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


