
7. Galasiërs 3:26-4:7 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Vertel vir die ander van watter volke jou voorsate kom. 

 Hoe is jou verhouding met jou ouers anders as jy 45 is as wanneer jy 15 is? En anders as wanneer jy 

5 is? 

 Watter reëls wat in jou huis gegeld het toe jy op skool was, wou jy die graagste van ontslae raak? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Laat iemand dit dan namens julle 

bid as julle gebed. 

Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; 

waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal 

soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is 

deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 3:26-4:7. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 In hierdie gedeelte sê Paulus dat die Jode en gelowiges wat nie Jode is nie, almal kinders van God 

en daarom erfgename is. Die Jode het dit net vroeër geword en het daarom ’n oppasser/voog nodig 

gehad (die wet). Maar na Jesus se koms is gelowiges nie meer onder ’n voog nie, maar volledige 

erfgename. Wat beteken dit vir ons vandag? 

 In vers 28 lê Paulus klem daarop dat ons kultuur/volk (Jood of Griek), ons sosiale stand (slaaf of vry) 

en ons geslag (man of vrou) nie meer ons mag skei nie – in Christus is ons een. Waar word 

gelowiges nog geskei deur kultuur, sosiale stand of geslag? As jy eerlik is, wat is vir jou die 

belangrikste: jou kultuur/volk, jou sosiale stand, jou geslag of jou geloof? 

 Hoe sal jy aan iemand verduidelik hoe ’n mens ’n kind van God word? 

 In watter opsig is om “om onder die wet te wees” soos om ’n minderjarige kind te wees (4:1-3)? Hoe 

het Jesus dit alles verander? 

 Wat beteken dit om “slawe van wettiese godsdienstige reëls” (vers 3) te wees? Noem voorbeelde in 

vandag se lewe. 

 Hoe kan julle die ervaring van “eenheid in Christus” in hierdie wêreld verhoog? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 

 



GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek die volgende aanhalings: 

Gewone mense bid nie, hulle bedel net. – George Bernard Shaw 

Gebed is om te vra dat die wette van die heelal omvergewerp word in belang van 'n enkele, belydend-onwaardige petisionaris. – Ambrose 

Pierce 

 

Hoe kan julle nou bid dat julle gebed nie bedel is nie? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


