
8. Jakobus 4:13-5:6 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Hoe sal jy wil hê moet jou lewe oor ’n jaar van nou af wees? 

 Watter plek waar jy nog nie was nie, sal jy graag wil besoek? 

 Wie sou jy vandag definieer as materieel ryk mense? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Bid dit dan almal hardop saam 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. 

Amen. 

 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Jakobus 4:13-5:6. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 Is dit verkeerd om vooruit te beplan? Hoekom / hoekom nie? 

 Vir baie mense is sonde net om te doen wat verkeerd is. Watter perspektief bring 4:17? Bespreek met 

mekaar voorbeelde waar mense vandag sonde doen deur nie die regte ding te doen nie. 

 Is dit verkeerd om ryk te wees? Wanneer en wanneer nie? 

 Hoe hou ons vandag werkers se loon agter, veroordeel en vermoor ons onskuldiges? 

 

GETUIG: 5 MIN 

As iemand jou sou vra om oor Jesus te getuig in 3 sinne, wat sal jy sê? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk na buite. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


