
8. Galasiërs 4:8-20 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Watter dae van die jaar is vir jou die mees besonders? Wat maak jy op daardie dae? 

 As jy een wet of reëls kon laat wegval, wat sou dit wees? 

 Wat is die siekste wat jy al was? Vertel vir die ander. 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Voltooi die volgende sin: “Ek weet God is groot, want ...” 

Gee nou geleentheid om God te loof vir sy grootheid. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 4:8-20. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Waarom korrigeer Paulus homself in vers 9? (“Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat 

Hy julle ken”) Wat bedoel hy daarmee? 

 Wat is “daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls” (vers 9) waarin die 

Galasiërs weer verval het? Watter is daar in ons lewe waarin ons maklik verval? 

 In vers 10 spreek Paulus hulle aan omdat hulle besondere dae vier. Watter besondere dae is daar in 

jou geloofslewe? Wat moet ons daarmee maak? 

 In ver 13 wys Paulus dat hy die evangelie aan die Galasiërs verkondig het deurdat hy siek was. 

Watter ‘slegte’ in jou lewe het al tot uitbreiding van die koninkryk gedien? As die Here die ‘slegte’ so 

gebruik, behoort ons ten alle koste van die slegte in die lewe ontslae te raak? (Dink bv. Aan ons 

gebede wanneer ons of iemand anders siek is – is dit vir genesing of vir gebruik?) 

 Wat beteken dit dat Christus in my gestalte kry (vers 19)? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk met mekaar. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vandag wil ons spesifiek voorbidding doen. Bespreek met mekaar wat julle wil bid vir: 

 Ons land 

 Ons gemeente 

 Mense wat swaar kry 

 Mekaar 

 



ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


