
6. Die verheerliking op die berg 

Markus 9:2-13 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Watter 3 mense sal jy vir ’n ete bymekaar wil hê en hoekom? 

 Waar in die natuur voel jy die naaste aan God? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat een persoon julle gebed begin met die woord: “Here, ons dank U vir U...” 

Laat elkeen dan die sin voltooi. Gaan in die rondte totdat elkeen 2 beurte gehad het. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Markus 9:2-13. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Hoe het die dissipels geweet dat dit Moses en Elia was? (Onthou, daar was nie foto’s nie!) 

 Waarom verskyn juis Moses en Elia aan Jesus? Waarom nie Abraham of Dawid nie? 

 Waarom wil Petrus vir hulle huise bou? 

 Waar het jy al Jesus se heerlikheid op ’n besondere manier ervaar? 

 Hoe vorm die beeld van ’n Messias wat lei en verag word jou siening van ’n gelowige se lewe?  

 Hoe ly jy ter wille van jou geloof? Hoe word jy verag? 

 Hoe sal jy jou verhouding met die Here vandag beskryf? Op die berg van verheerliking? In die donker 

vallei? Op pad op? Op pad af? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Vir ’n getuie om betroubaar te wees, moet sy/haar getuienis altyd dieselfde wees. Hoe kan ons sorg dat 

ons getroue getuies is wie se getuienis nie teenstrydig is nie? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk in die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Smeking is om ons begeertes aan die Here op te dra. As die Here weet wat ons nodig het en wat ons wil 

hê, hoekom moet ons nog vra? Wat sou regte en verkeerde maniere wees om vir die Here te vra? Gee 

nou vir elkeen geleentheid om vir die Here te vra. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


