
7. Verdra mekaar 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wie/wat maak jou die kwaadste in die lewe? 

 Met watter tipe mense is dit vir jou die moeilikste om mee saam te lewe? 

 Beskeie, vriendelik, geduldig, verdraagsaam: met watter een van hierdie vier is jy die beste? En met 

watter een sukkel jy die meeste? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Ons bely so maklik sondes in die algemeen, maar so moeilik spesifiek. Gee nou 3 minute van stilgebed 

waar elkeen sy/haar sondes teenoor die Here kan bely. Dink aan jou sondes van vandag en daardie 

deurlopende sondes is jou lewe. Wees spesifiek! 

 

Terwyl almal se oë toe is, laat 1 persoon 1 Johannes 1:8 en 9 voorlees: 

As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 

Maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons 

van alle ongeregtigheid. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Efesiërs 4:1-5 

Ek druk julle dit op die hart, ek wat ’n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel 

in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. 2 Wees altyd beskeie, 

vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3 Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees 

tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. 4 Daar is net één liggaam 

en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. 5 Daar is net één Here, 

één geloof, één doop, 6 één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in 

almal woon. 

 

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

 Paulus praat hier van ’n lewenswandel wat in ooreenstemming is met die roeping wat julle van God 

ontvang het. Wat is hierdie roeping (in algemene terme)? En in meer spesifieke terme in jou lewe? 

 Kyk hoe koppel hy in hierdie gedeelte gedagtes aan mekaar: beskeidenheid, vriendelikheid, 

verdraagsaamheid, om in vrede met mekaar te leef en die eenheid te bewaar. Wat is die doel van dit 

alles? Hoe pas verdraagsaamheid by dit alles in? 

 Wanneer moet mens bereid wees om ’n medegelowige se swakhede te verdra en wanneer moet jy 

met iemand praat (mekaar reghelp/vermaan)? 

 Ons sê dikwels “soort soek soort” en bedoel daarmee dat mense wat gemaklik by mekaar pas en 

aanklank vind, mekaar se geselskap opsoek. Ondermyn hierdie idee nie die hele beginsel van 'n 

INKLUSIEWE geloofsgemeenskap wat plek maak vir almal nie? 



 Hoekom is dit belangrik dat daar staan, “verdra mekaar IN LIEFDE”? 

 Hoe groei mens in verdraagsaamheid? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gee vir elkeen ’n stukkie papier. Deel dan met mekaar waarvoor jy dankbaar is in jou lewe. Laat elkeen 

minstens 10 dinge opnoem en neerskryf. Gee dan geleentheid vir elkeen om in stilte vir die Here 

daarvoor dankie te sê. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


