
7. Romeine 10:9-15 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

Sit twee-twee bymekaar. Vertel gelyktydig vir mekaar hoe julle week tot dusver verloop het. Elke keer 

wanneer die groepleier die teken gee, skuif aan na die volgende persoon en doen dieselfde. Praat oor 

die volgende vrae as deel van jou vertelling: 

 Wat was lekker in jou week sover? 

 Wat was sleg in jou week sover? 

 Watter goeie grap het jy hierdie week gehoor? 

 Wat was jou lekkerste ete sover hierdie week? 

 Watter TV-program het jy hierdie week geniet? 

Groepsbespreking na die tyd:  

Hoeveel kan jy onthou van wat die ander persone vertel het? 

Hoekom is dit moeilik om só te kommunikeer? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gebruik die woorde van Psalm 148 as julle aanbiddingsgebed.  Gaan in die groep om en laat elkeen ŉ 

vers hardop bid: 

 

1 Prys die Here! Prys die Here vanuit die hemele, prys Hom in die hoë hemel! 

2 Prys Hom, alle engele, prys Hom, alle hemelwesens! 

3 Prys Hom, son en maan, prys Hom, alle sterre! 

4 Prys Hom, hoogste hemele, en waters in die hoë hemelruim! 

5 Laat hulle die Naam van die Here prys, want Hy het beveel en hulle is geskep; 

6 Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg 

nie. 

7 Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, 

8 weerlig en hael, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, 

9 berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, 

10 wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, 

11 konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, 

12 jong manne en meisies, grysaards saam met seuns! 

13 Laat hulle die Naam van die Here prys, want Sý Naam alleen is hoog verhewe, Sy majesteit strek oor 

die aarde en oor die hemel. 

14 Hy het aan Sy volk mag gegee. Dit is die roem van al Sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby 

wie Hy is. Prys die Here! 

 



 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

 

 Hoe sal julle die boodskap van die Bybel opsom? 

 

Lees nou Romeine 10:9-15 (NLV): 

9 Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood 

opgewek het, sal jy gered word. 10 Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons 

met ons mond bely, word ons gered. 11 Soos die Skrif sê: “Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan 

nie.” 12 Inderdaad! Dit maak geen verskil of jy ’n Jood of ’n nie-Jood is nie. Ons het almal dieselfde 

Here en Hy deel Sy rykdomme uit aan almal wat Hom aanroep. 13 Want “elkeen wat die Naam van 

die HERE aanroep, sal gered word”.  

14 Maar hoe sal hulle Hom aanroep as hulle nie in Hom glo nie? En hoe sal hulle in Hom glo as hulle 

nog nooit van Hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van Hom hoor sonder dat daar iemand is wat 

die boodskap bring? 15 En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom 

sê die Skrif: “Hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring!” 

 

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

 Waarom moet ons met ons hart glo EN met ons mond bely? 

 Wie se taak is dit om die boodskap te bring aan mense wat nog nie glo nie? 

 Is alle gelowiges “gestuurdes”? 

 Waar loop jou “voetstappe” oral? Hoe kan jy daar die boodskap bring? 

 Iemand het gesê: “Onthou: jy is boodskap en boodskapper!” Stem julle 

daarmee saam? Wat beteken dit om “boodskap” te wees? Hoe kan ons dit 

doen? 

 Laat elkeen die volgende antwoord: Wat beteken Jesus vir jou persoonlik? 

 Op watter verskillende maniere kan jy hierdie boodskap uitdra? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Watter bejaardes of siekes ken jy wat nie meer vir hulself kan lees nie?  Maak dit hierdie week jou werk 

om vir so ‘n persoon hierdie teksgedeelte of selfs ‘n ander gedeelte uit die Skrif te gaan lees.   

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat elkeen/elke egpaar sê hoe dit met hulle gaan, en wat die uitdagings en vreugdes op hierdie stadium 

in hulle lewe is.  Gaan nou in die kring om en laat elkeen om die beurt vir die persoon links van hulle bid.  

Indien die kleingroep uit pare/egpare bestaan kan een uit elke paar vir die paar links van hulle bid.   

 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


