
6. Galasiërs 3:15-25 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Gesels met mekaar oor tronke: 

o Moet daar tronke wees? 

o Wat is die doel van tronke? 

o Kan mense gerehabiliteer word? 

o Behoort daar strenger reëls in tronke te wees as in die res van die samelewing? 

 Wat sal jy maak as jy vandag R10 miljoen erf? 

 Wat sal jy graag in jou testament wil nalaat? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Bespreek met mekaar hoe die Here vir jou soos ’n Pa is. Gee dan geleentheid vir stilgebed waar elkeen 

God as Pa kan aanbid. 

 

BYBELSTUDIE: 30 MIN 

Lees Galasiërs 3:15-25. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Hoe is ’n ‘verbond’ soos ’n ‘testament’? 

 Watter beloftes het die Here aan Abraham gegee (Genesis 12:1-3)? Hoe is dit in Jesus Christus 

vervul? 

 As die wet lank na die verbond gekom het, hoekom is die wet enigsins gegee? 

 Waarom sê Paulus dat die wet mense “gevange gehou en bewaak” het tot die geloof gekom het? Hoe 

doen die wet dit? 

 Hoe moet ons verstaan dat ons nie meer onder toesig van die wet staan nie (vers 25)? 

 

DIENSWERK: 15 MIN 

Neem vanaand bietjie ekstra tyd om oor julle dienswerk te praat. 

Hoe vorder julle dienswerk na buite? 

Hoe vorder julle dienswerk na binne? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek met mekaar die volgende aanhaling. Gee dan geleentheid vir gebed daarna. 

“Wie is blind ? 

Hy wat niks meer as hierdie wêreld sien nie. 

Wie is stom ? 

Hy wat nie die regte woord op die regte tyd sê nie. 

Wie is arm ? 

Hy wat nooit genoeg kan kry nie. 

Wie is ryk ? 

Hy wat VREDE in sy hart het.” 



 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


