
8. Sewe Sondes in Spreuke 

Spreuke 6:16-19 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

Gee vir elkeen kans om te vertel hoe dit met hulle gaan, maar onthou: dis 5 minute vir almal! 

 

YSBREKER: 15 MIN 

 Wat is die beste deel van jou liggaam? 

 As jy een deel van jou liggaam kon verander, wat sou dit wees en hoekom? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Sing Lied 530 saam: 

530   Praat ek mense-, eng'letale 

 

1. Praat ek mense-, eng'letale, 

maar dis nie uit liefde nie, 

is my woorde hol simbole: 

klanke sonder melodie. 

Al kan ek geheime uitlê, 

berge deur geloof versit, 

of al het ek al die kennis - 

sonder liefde is ek niks. 

2. Sonder liefde sal my gawes, 

al my ywer, my nie baat: 

Net die liefde, onbaatsugtig, 

bly oorwin met goed die kwaad. 

Onreg kan dit nie verdra nie, 

dit is met die waarheid bly. 

Deur vergifnis, hoop, verwagting, 

kom die beste in ons vry. 

 

3. Al die tale, profesieë, 

met die tyd gaan dit verby. 

Net die liefde, die volmaakte, 

kom en sal vir altyd bly. 

Want geloof gee troos en rigting; 

na die toekoms reik die hoop - 

liefde is en bly die grootste: 

Liefde sluit die lewe oop. 

 

 

BYBELSTUDIE: 45 MIN 

Lees Spreuke 6:16-19: 

Nuwe Lewende Vertaling 

"16Daar is ses dinge wat die HERE haat, nee, eintlik sewe dinge 

waarvan Hy ’n afsku het:  

1. 17oë vol hoogmoed,  

2. ’n tong wat lieg,  

3. hande wat onskuldiges doodmaak,  

4. 18’n hart wat slegte planne beraam,  

5. voete wat agter kwaad aanloop,  

6. 19’n valse getuie wat leuens verkoop,  

7. en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers.” 

Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983): 

16 Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ’n afsku 

het:  

1. 17 oë wat straal van hoogmoed,  

2. ’n tong wat lieg,  

3. hande wat met bloed bevlek is,  

4. 18 gedagtes wat met komplotte besig is,  

5. voete wat net een koers ken, dié van die kwaad,  

6. 19 ’n getuie wat lieg en  

7. iemand wat rusie stook tussen broers. 

 

 Hoe verstaan julle elkeen van hierdie? Gee voorbeelde in vandag se lewe vir elkeen van hierdie. 

 Waarom is elkeen van hierdie 7 iets wat die Here haat? 



 Wat sou die teenoorgestelde van elkeen van hierdie wees? Wat is die regte gebruik van jou oë, tong, 

hande, hart en voete? 

 Iemand het gesê: “’n Goddelike lewe is maklik – wees lief vir dit waarvoor God lief is en haat dit wat 

God haat.” Stem julle hiermee saam? 

 Watter van hierdie sukkel jy die meeste? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Is julle kleingroep al betrokke by dienswerk buite die gemeente? Indien wel, bespreek dit met mekaar. 

Indien nie, praat bietjie oor waar en hoe julle betrokke kan en gaan raak. Watter tipe projek sou julle kon 

doen? Waar, wanneer, wie, hoe? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Ons het vandag gesels oor die regte en verkeerde manier waarop ons ons oë, tong, hande, hart en 

voete gebruik. Gesels met mekaar oor waarvoor julle vir die Here kan dankie sê vir elkeen van hierdie 

liggaamsdele. Gesels ook oor wat julle vir die Here wil vra oor elkeen. Gee dan vir 5 mense geleenteheid 

om elkeen namens julle oor een van hierdie liggaamsdele te bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


