
9. Filippense 4:10-23 

Ontvang Christus se Rykdom 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 25 MIN 

 Wat was die gelukkigste tyd van jou lewe? Hoekom? 

 As jy ’n towerstaffie kon swaai en EEN ding in jou lewe verander, wat sal dit wees? Hoe sal jy dit 

verander? Hoekom? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Sing Lied 516 (Skrifberyming 14-2) saam. Dis op die melodie van “O Heer my God”. 

Al sou dan ook / die vyeboom nie bot nie, 

al sou die wingerd sonder druiwe staan; 

die graan verdor, / die vrugteboorde wegkwyn, 

die beeste, kleinvee, alles hier vergaan 

nóg sal ek juig en bly wees in my God! 

Hy is my hulp, Hy gee my krag. 

Hy laat my loop / waar rats die ribbok gaan; 

Hy laat my vas en veilig staan! 

 

Laat iemand dan julle byeenkoms in gebed aan die Here opdra. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Filippense 4:10-23. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

 

 Wat is Paulus se geheim vir tevredenheid (vers 10-13)? Wat beteken dit vir vandag? 

 Ons leef in ’n tyd waar mense begaan is oor materiële dinge. Wat dink julle sou Paulus vir iemand sê 

wat die volgende stellings maak: 

o Ek sal tevrede wees as ek net my eie huis het 

o Ek sal tevrede wees as ek net vir myself kan sorg 

o Ek sal tevrede wees as ek my volgende verhoging / bevordering / kontrak / kar kry 

o Die wêreld is te onseker – mens sal nooit tevrede kan wees nie. 

 Vertel van ’n tyd wat jy “min” gehad het en tog tevrede was. 

 Wat is Paulus se gesindheid oor die gee van hulp? En die ontvang van hulp? Watter een is vir jou die 

moeilikste? Hoekom? 



 Paulus skryf dat dit goed was dat die Filippense vir hom geld gestuur het – nie omdat hy dit nodig 

gehad het nie, maar omdat dit vir hulle goed is. Hoe word hulle “ryker” deur hulle geld weg te gee? 

(vers 17) Watter perspektief bring dit op die gee EN ontvang van hulp? 

 Wat alles kan ’n gelowige verhinder om vrylik te gee? Wat kan ’n gelowige help om meer te gee? 

 Hoe moet ons vers 19 verstaan? 

 

As julle die hele Filippense boek as geheel neem:  

 Wat het vir jou uitgestaan uit die hele studie oor Filippense? 

 Hoe sou julle Filippense in een sin opsom? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe kan julle as kleingroep iemand finansieel ondersteun? Weet julle van iemand wat julle op ’n 

kontinue basis kan ondersteun? (Die diakonie sal julle hierin ook kan help.) Hoe kan julle die 

persoon/gesin nie net van ’n afstand ondersteun nie, maar ook persoonlik? (Dink aan Paulus se 

verhouding met die Filippense.) 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Verdeel in gesinne/egpare. (Indien iemand alleen hier is, laat hulle dit op hulle eie doen.) Praat met 

mekaar oor die volgende: 

 Wat gaan ons anders doen in hoe ons GEE? 

 Wat gaan ons anders doen in hoe ons ONTVANG? 

 Hoe kan ons meer tevrede wees in ons situasie? 

 

Bid dan saam as gesinne / egpare / individue tot die Here hieroor.  

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 


