
8. Jesus reinig die tempel 

Johannes 2:13-22 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wat maak jou regtig kwaad? 

 Hoe tree jy op as jy regtig kwaad is? 

 Wat help jou om weer rustig te word? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee vir elkeen geleentheid om die volgende vraag te antwoord: “Ek weet daar is ’n God, want...” 

Gee dan geleentheid vir stilgebed om onder die indruk van God te kom. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Johannes 2:13-22. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

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

 

Pelgrims moes diere koop om die voorgeskrewe offers te bring omdat hulle nie offerdiere van ver kon saambring nie. Hiervoor moes hulle 

eers hulle geld omruil vir die geldeenheid van die tempel. In beide transaksies (geldomruil en koop van offers) is hulle gruwelik uitgebuit. 

Boonop het hierdie aktiwiteite in die tempelplein plaasgevind, die enigste gedeelte van die tempel waar heidene kon aanbid en bid. 

 

 Waarom het Jesus so kwaad geword? 

 Waar buit kerke vandag mense uit? 

 Hoe maak kerke dit vandag moeilik vir heidene om by God uit te kom? 

 Wat maak dat ’n goeie gebruik (om reisigers van ver in staat te stel om te aanbid) so skeefdraai? 

 Jesus word kwaad, maar vleg eers ’n sweep (wat ’n ruk vat om te doen). Dan tree Hy op. Hoe kan 

ons sorg dat ons nie impulsief optree as ons kwaad is nie? 

 Waaroor sou Jesus vandag kwaad geword het? 

 “Ons is immers die tempel van die lewende God.” (2 Korintiërs 6:16) Hoe kan ons die tempel van God 

weer ’n plek van aanbidding maak? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Om te kan getuig moet jy kan sien of kan hoor. Hoe kan ons God meer in elke dag raaksien en hoor? 

Hoe kan ons daarvan getuig? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk in die gemeente. 



 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gee tyd vir stilgebed vir elkeen om die 5 elemente van gebed te bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


