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1. HIERDIE STUDIE 

 

Hoekom Kleingroep? 

Jesus het vir die kerk EEN GEBOD gegee – Julle moet mekaar liefhê1! 

Jesus het EEN GEBED vir die gelowiges – Julle moet EEN wees, soos Ek en die Vader EEN is2! 

Jesus het EEN OPDRAG vir die gelowiges gegee – maak dissipels van alle mense deur hulle te 

doop (deel van ’n gemeenskap te maak) en te leer om te DOEN wat Jesus gesê het3! 

 

Hoe gee ons gehoor hieraan? 

Hoe kan ons mekaar liefhê as ons nie tyd saam spandeer nie? 

Hoe kan ons een wees as ons nie gereeld saam is nie? 

Hoe kan ons ander mense deel van ons maak en hulle leer as ons nooit saamkom nie? 

Daarom het ons gemeente kleingroepe! 

 

Kleingroepe is ’n plek in ons gemeente waar ek saam met ander gelowiges gereeld 

bymekaarkom om mekaar lief te hê, ons een te wees, om te leer en om uit te reik na ander 

Kortom: kleingroepe is kerkwees! 

 

Hoekom Petrus? 

Petrus is een van die mees prominente figure in die Bybel. Hy was die leier van die dissipels 

terwyl Jesus nog op aarde was. Hy was een van die drie leiers (saam met Johannes en 

Jakobus) van die eerste gemeente in Jerusalem. In hierdie studie wil ons so bietjie kyk na 

momente uit sy lewe om te sien wat ons oor hom, oor God en oor onsself kan leer. 

 

                                                 

1 Johannes 13:34: “Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle 

mekaar ook liefhê.” 

2 Johannes 17:20-22: “20 “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot 

geloof in My sal kom. 21 Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat 

hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22 Die heerlikheid wat U My 

gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: 23 Ek in hulle en U 

in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle 

liefhet net soos U My liefhet.” 

3 Matteus 28:19-20: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 

beveel het.” 
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(Wenk: Oorweeg dit sterk om na hierdie studie bietjie in te duik in Petrus se briewe – 1 en 2 

Petrus.) 

 

Die 7 dele van elke studie. 

Elke week se studie bestaan uit 7 dele. Hulle lyk as volg: 

VERWELKOMING: 5 MIN 

Die doel van die verwelkoming is net wat dit sê – om almal welkom te heet en te hoor of dit 

goed gaan met almal. 

 

YSBREKER: 20 MIN 

Die ysbreker het 2 doele: 

1. Om mekaar beter te leer ken: om werklik EEN te wees en vir mekaar lief te wees moet ons 

mekaar ken. Om net te vra hoe dit met elkeen gaan is ’n baie slegte manier om mekaar te 

leer ken. Met die ysbreker probeer ons mekaar so bietjie beter en dieper ken, sonder dat dit 

iemand onnodig blootstel. 

2. ’n Inleiding in die studie in: die ysbreker probeer om solank ons gedagtes los te maak en te 

stuur in die rigting van dit waaroor die Bybelstudie gedeelte gaan handel. Dit help om die 

studie meer toeganklik en meer relevant te maak. 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Een van die wonderlikste verse in die Bybel is Galasiërs 4:7 (NLV): 

“Jy is dus nie meer slaaf nie, maar kind.  En as sy kind het God jou sy erfgenaam gemaak!” 

Ons verhouding met God is nie dié van ’n slaaf wat met vrees na sy baas toe gaan nie, maar 

dié van ’n kind wat met vreugde na sy Pa toe gaan. 

Die aanbidding gedeelte is ons inkom by ons Pa, dis 

ons gaan sit op die rusbank langs Hom. Hier wil ons 

God se teenwoordigheid beleef en nie maar net 

vinnig ’n gebed aframmel as “opening” nie... 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

In die Bybelstudiegedeelte wil ons in die Bybel delf, maar ook in onsself delf. Die doel is nie om 

die Bybel te leer ken nie – die doel is om onsself en God te leer ken deur die Bybel. Daarom is 

die fokus nie op informasie (inligting) nie, maar op transformasie (verandering): Hoe verander 

dit my lewe? 
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DIENSWERK: 5 MIN 

Daar is ’n bekende gesegde wat lui: 

“Die kerk is die enigste organisasie wat nie vir homself bestaan nie, 

maar vir hulle wat buite hom leef.4” 

As kerk, as kleingroep moet ons versigtig wees om nie na binne gerig te wees en net vir onsself 

te sorg nie. Ons moet Christus se liefde uitdra na ander. Daarom wil ons graag sien dat elke 

kleingroep by ten minste 2 dienswerkprojekte betrokke is: 

1. Buite die gemeente: die nood in die wêreld is GROOT. Ons kleingroep kan en moet op een 

of ander manier, al is dit hoe klein, Jesus in die nood bring.5 

2. Binne die gemeente: ’n kleingroep staan nie los van die gemeente nie – soos jou kleingroep 

jou geestelike gesin is, is jou gemeente jou geestelike familie. ’n Gesonde gesin is tuis in ’n 

gesonde familie! En ’n gesonde gesin dien sy familie. Buiten die roetinedienswerk – soos 

teeskink, GPS-uitdeel, liefdegawe tel – wil ons graag sien dat elke kleingroep een spesiale 

projek in die gemeente doen, iets wat vir die familie iets beteken. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Nadat ons lekker oor God en onsself en ander mense gepraat het, eindig ons ons verblyf op 

ons Pa se rusbank deur Hom te groet: ons sê dankie, ons vra raad, ons vra hulp, ons eer en loof 

Hom. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

Aan die einde maak ons net seker dat almal weet wie, wat, waar, wanneer, waarmee en al 

die ander praktiese dinge. 

 

 

  

                                                 

4 The Church is the only organisation that does not exist for itself, but for those who live outside of it - 

William Temple. 

5 Matteus 25:40 (NLV): ‘Ek verseker julle: As julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, 

selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir Mý gedoen.’  
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2. WIE IS PETRUS? 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Waar het jy al in jou lewe gebly? Hoe het elke plek jou gevorm? 

 Wat is jou name en van? Waar kom dit vandaan? Wat beteken elkeen? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee 2 minute stilte waar elkeen Psalm 139 self lees en daaroor dink. Praat dan met mekaar oor 

wat dit vir julle beteken: 

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. 2 Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. 3 Of ek 

reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. 4 Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan 

wees. 5 U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. 6 Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. 

7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? 8 Klim ek op na die hemel, is 

U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. 9 Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, 10 ook daar lei u hand my, hou u 

regterhand my vas. 11 Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, 12 maar vir U is selfs 

die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. 13 U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die 

skoot van my moeder. 14 Ek wil U loof, want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. 

Dit weet ek seker: 15 geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep 

in die moederskoot. 16 U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. 

17 Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! 18 As ek hulle sou wou opnoem-hulle is meer as wat daar sand is, en 

as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. 19 As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God! Gaan weg van 

my af, julle moordenaars! 20 Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. 21 Moet ek u haters dan nie haat nie, Here, 

moet ek nie ’n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie? 22 Ek haat hulle met ’n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. 23 

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 24 Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op 

die beproefde pad! 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

 Petrus kom van Betsaida, wat teen die See van Galilea is (Johannes 1:44). Betsaida beteken 

“Huis van vis”. Hoe dink jy is ’n plek wat bekend staan as “Huis van vis”? Wat sien jy? Wat ruik 

jy? Wat hoor jy? Waar in jou lewe het jy al in ’n “huis van vis” gebly?  
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 Toe Petrus Jesus ontmoet bly hy in 

Kapernaum (Markus 1: 21-22a, 29; Lukas 

4:31-32a, 38a). Kapernaum beteken “Huis 

van Nahum”. Nahum beteken “Trooster”. 

Kapernaum beteken dus “Huis van die 

Trooster”. Waaraan dink jy as jy hoor “Huis 

van die Trooster”? Waar in jou lewe was jy 

al in die “huis van die trooster”? 

 Is jou lewe nou meer Betsaida of meer 

Kapernaum? 

 Petrus se oorspronklike naam (doopnaam) 

is Simon. In Hebreeus beteken dit “Hy (God) 

het gehoor”. Waar in jou lewe het God jou 

gehoor? 

 Petrus was getroud. (Sien 1 Korintiërs 9:5 – onthou: Sefas = Petrus). Sy skoonma het selfs by 

hom in Kapernaum gebly (Matteus 8:14, Lukas 4:38). Waar moes jy al vir familie (of 

skoonfamilie) sorg? Watter effek het dit op ’n mens? 

 Wat in Petrus se agtergrond maak hom geskik om ’n leier in die kerk te wees? 

 Wat het jy nodig voor jy geskik is om deur Jesus gebruik te word? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Wat gaan julle kleingroep se dienswerk hierdie jaar BUITE die gemeente wees? Wie gaan julle 

kleingroep se dienswerkleier wees, wat sal sorg dat julle dienswerk goed verloop? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek met mekaar wat daar is waarvoor julle wil bid na aanleiding van vandag se 

bespreking. Wys 4 mense aan om te bid vir: 

1. Waarvoor wil ons God loof? 

2. Waarvoor wil ons dankie sê? 

3. Vir wie wil ons bid? 

4. Wat wil ons vra? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN  
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3. GEROEP OM TE VOLG – MATTEUS 4:18-22 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Watter beroepe het jy al gehad? 

 As jy jou lewe oor kon hê, met die kennis van wie jy is, watter beroep sou die beste by jou 

pas? Hoekom? 

 Is jy iemand wat daarvan hou om presies te weet wat gaan gebeur of verkies jy dit om 

spontaan te reageer op wat gebeur? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

In ons gejaagde lewe van vandag kry ons so min kans om net stil te word en na die Here te 

luister. Gee nou 3 minute van stilte daarvoor. Deel met mekaar na die tyd julle 

gewaarwordinge. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Matteus 4:18-22. Laat elkeen een vers lees. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie 

gedeelte getref het. 

 Hoe werk ’n werpnet? (Vers 18)  

 Wat is nodig om ’n suksesvolle visserman te 

wees? 

 

 

In vers 19 hoor ons hoe Jesus Petrus en Andreas roep. In die ou vertaling lui dit:  

“Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.” 

 Waarom sê Jesus net “Kom agter my aan” / “Volg my”? Waarom verduidelik Hy nie vir hulle 

presies wat Hy van hulle verwag en wat dit gaan behels nie? 

 Waar in ons lewe moet ons net volg sonder om voor die tyd te weet wat alles gaan inhou? 

 Wat bedoel Jesus met “Ek sal julle vissers van mense maak”? Waarom nie “word vissers van 

mense” nie? Hoe maak Jesus vandag iemand ’n “visser van mense”? Waar probeer mense 

om self ’n visser te word eerder as om Jesus toe te laat om my ’n visser te maak? 
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 Kyk na die volgende tabel. Stem julle hiermee saam: 

VOLG MY EK SAL JULLE MAAK VISSERS VAN MENSE 

Ons moet besluit om Jesus te 

volg. Ons moet KIES vir Jesus  

 

 

 

 

 KOP 

Jesus verander my binnekant, 

ek kan dit nie self doen nie. 

 

 

 

 

 HART 

Ek DOEN dan iets. Dissipel 

wees is nie net VOLG en 

VERANDER nie, 

maar ook  

VANG. 

 

 HAND 

KOP HART HAND 

Die eerste beweging is van 

God na ons – Hy ROEP my. 

Op hierdie roeping moet ek 

reageer: Gaan ek volg of nie? 

Om dit te doen, moet ek: 

 Weet wie Jesus is 

 Die koste weeg 

 Die besluit neem 

 Die eerste tree gee 

Wanneer ek Jesus volg, 

verander Hy my deur: 

 Hyself wat in my is 

 Sy Gees wat in my is 

 Die Woord in my lewe 

Die verandering vind in die 

proses van VOLG plaas. Ek 

verander nie eers en volg dan 

nie. Ek volg eers en verander 

dan. 

Ek is eers volwaardig dissipel 

as ek mense vang. Om mense 

te vang, moet ek: 

1. gaan waar die vis (mense) 

is 

2. aas gebruik waarvan hulle 

hou. 

Ek kan nie bloot verwag dat 

die mense na my toe gaan 

kom en gaan hou van hoe ek 

dinge gedoen wil hê nie. 

VOLG VERANDER VANG 

 

 Hoe gaan jy dit wat julle vandag bespreek het toepas in jou lewe? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Gesels oor julle dienswerk buite die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gee vir elkeen ’n stukkie papier. Deel dan met mekaar waarvoor jy dankbaar is in jou lewe. 

Laat elkeen minstens 10 dinge opnoem en neerskryf. Gee dan geleentheid vir elkeen om in 

stilte vir die Here daarvoor dankie te sê. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN  
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4. KLIM UIT DIE BOOT UIT – MATTEUS 14:22-33 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wat was die mees avontuurlike ding wat jy al gedoen het? 

 Watter avontuurlike / gevaarlike ding sou jy wou gedoen het (of dalk nog wil doen)? 

 Hoe voel jy oor die see? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Maak julle oë toe en laat iemand Matteus 6:25-34 rustig voorlees. Gee dan 2 minute van stilte 

om elkeen ons bekommernisse aan die Here oor te dra. 

25“Daarom sê Ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe – wat julle sal eet of drink; of oor julle liggame – wat julle sal 

aantrek. Is om te lewe nie baie kosbaarder as kos nie? En is ’n mens se liggaam nie baie kosbaarder as klere nie? 26Hou die voëls in die lug 

dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle hulle kos. 

Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? 27Kan al julle bekommernis julle lewe een sekonde langer rek? 

Vanselfsprekend nie! 
28“En wat klere betref – wat bekommer julle julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle 

sloof hulle nie af om vir hulleself klere te maak nie. 29En tog sê Ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek 

soos een van hulle nie. 30As God dan die veldplante wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal Hy 

nie vir julle sorg nie? Is julle geloof dan so klein? 
31“Moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat sal ons tog eet?’ of: ‘Wat sal ons drink?’ of: ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. 32Dit is die ongelowiges 

wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33Nee, maak die koningsheerskappy van 

God en dit wat voor Hom reg is, julle heel eerste prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge as ’n bonus byvoeg.  
34“Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal 

genoeg. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Matteus 14:22-33. Laat elkeen een vers hardop lees. 

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

 Waarom het Jesus sy dissipels alleen op die see uitgestuur? 

 Watter storms in jou lewe is jy die bangste voor? 

 Wat leer jy van Petrus in sy vraag: “Here, as dit 

regtig U is, beveel my om op die water na U toe te 

kom.”? 

 Waarom wou Petrus uit die boot klim en na Jesus 

toe gaan? 

 Waarom sink Petrus?  
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 Waar in jou lewe, dink jy, nooi die Here jou om uit die boot uit te klim? 

 Wat maak dat jy twyfel? 

 Om ’n ware dissipel te wees wat Jesus volg en mense vang, wat is die EERSTE TREE wat jy nou 

moet gee? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe gaan dit met julle dienswerk buite die gemeente? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gebed bevat gewoonlik 5 elemente: 

1. Lofprysing – om God te loof vir wie Hy is 

2. Danksegging – om dankie te sê vir wat God doen 

3. Skuldbelydenis – om jou skuld te bely, al is dit reeds vergewe 

4. Voorbidding – bid vir ander mense 

5. Smeking – om jou begeertes aan God bekend te maak 

 

Watter een van hierdie is vir julle die maklikste? En die moeilikste? Hoekom? 

 

Vra een persoon om julle nou in gebed voor te gaan. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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5. PETRUS SE BELYDENIS OOR JESUS – MATTEUS 16:13-23 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 As jou eggenoot / beste vriend jou met 5 woorde sou beskryf, wat sou dit wees? 

 En as jy jouself met 5 woorde moet beskryf? 

 Wie is vir jou ’n held / rolmodel wat jy nastreef? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende sin voltooi: 

As ek aan God dink, dan dink ek aan................ 

Gee nou ’n minuut vir stilgebed om God te aanbid en te loof. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Matteus 16:13-23 deur om die beurt een vers te lees. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref 

het. 

 Waarom het mense gedink Jesus was Johannes die 

Doper? Elia? Jeremia? 

 Wat sê dit van hulle dat hulle dink Jesus is een of ander 

dooie profeet wat weer lewend geword het? 

 Waarom het Jesus die dissipels gevra wie die mense dink 

Hy is? Het Hy nie geweet nie? Wou Hy iets by die dissipels 

tuisbring? 

 As Jesus vandag vir jou vriende / familie / kollegas moes 

vra wie jy dink Jesus is, wat sou hulle antwoord? 

 Wat tref jou van Petrus se antwoord? 

 Waarom verander Jesus sy naam van Simon (“Hy (God) 

het geluister”) na Petrus (“rots”)? 
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Laat iemand die volgende gedeelte hardop voorlees: 

Jesus sê hierdie woorde in Sesarea-Filippi, ’n stad in die noorde van Israel waar daar baie afgodstempels was. Een van die 

mees bekende was ’n grot waar die tempel van Pan gestaan het. Die ingang van hierdie grot het bekend gestaan as “die 

Poorte van die doderyk”, omdat daar in die grot ’n groot gat is met water diep af. Hierdie water vorm een van die oorspronge 

van die Jordaanrivier. In die aanbidding van Pan is mense offers in hierdie grot gebring. Mense, en dan veral kinders, is by die 

gat afgegooi in die water in. Indien die water wat by die grot uitkom dan met bloed gekleur was, het die god nie die offer 

aanvaar nie en is nog offers gebring tot die water skoon is. 

So as Jesus hierdie woorde sê, sê Hy dit terwyl Hy by “die poorte van die doderyk” self staan. Wat sê Hy dan eintlik? 

Wel, poorte beweeg nie, poorte hou uit. Poorte is nie vir aanval nie, poorte is vir verdediging. Ons, die kerk, is nie op die 

verdediging nie. Ons probeer nie uithou teen die aanslae van die hel nie. Dis andersom – ons val die poorte aan! Ons val die 

koninkryk van die bose in. En die poorte van die hel sal nie ons oorweldig nie – ons sal wen! 

 

Die Poorte van Hades (die doderyk) in Sesarea-Filippi. 

 

 Hoe laat hierdie gedeelte julle voel oor julle roeping in hierdie wêreld? 

 Waarom wou Petrus keer dat Jesus doodgaan (vers 22)? 



   Wapadrant Gemeente Die Lewe van Petrus 

12 

 

 Waarom ontstel dit Jesus so (vers23)? 

 Waar staan gelowiges vandag in God se pad in hierdie wêreld? 

 Wat het jy vandag geleer en hoe gaan dit jou verander? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat elke persoon die volgende drie vrae antwoord: 

Na aanleiding van hierdie byeenkoms, 

1. Wat wil jy bely? 

2. Waarvoor wil jy dankie sê? 

3. Wat wil jy vra? 

Laat drie persone dan namens julle vir elkeen van hierdie bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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6. JESUS WAS PETRUS SE VOETE – JOHANNES 13:1-17 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Watter werkies / takies by die huis hou jy die meeste van? En die minste? 

 Wat is die vuilste wat jy al in jou lewe was? 

 Wat dink jy is die slegste beroep om te hê en hoekom? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende vraag antwoord: 

Die wonderlikste ding van God, is ......................... 

 

Sing dan “O Heer my God” saam. 

1. O Heer my God, 

as ek in eerbied wonder - 

en al u werke elke dag 

aanskou: 

die son en maan, 

die aarde, sterre, wolke, 

hoe U dit elke dag so 

onderhou... 

 

Dan moet ek juig, my Redder 

en my God! 

Hoe groot is U; hoe groot is 

U! 

Want deur die hele skepping 

klink dit 

saam: hoe heerlik, Heer, u 

grote Naam! 

 

2. Ek sien die veld - 

die bosse, berge, vlaktes. 

Ek hoor hoe fluister 

grasse, stroom en wind. 

O Heer, U sorg 

vir klein, vir groot, vir alles 

en U sorg dag na dag vir my, 

u kind. 

 

Dan moet ek juig, my Redder 

en my God! 

Hoe groot is U; hoe groot is 

U! 

Want deur die hele skepping 

klink dit 

saam: hoe heerlik, Heer, u 

grote Naam! 

 

3. U Seun word mens; 

in ons gebroke wêreld 

kom vestig Hy sy 

koningheerskappy. 

Hy maak weer heel 

wat sonde hier gebreek het. 

Hy bring weer hoop 

en redding - ook vir my. 

 

Dan moet ek juig, my Redder 

en my God! 

Hoe groot is U; hoe groot is 

U! 

Want deur die hele skepping 

klink dit 

saam: hoe heerlik, Heer, u 

grote Naam! 

 

4. U maak ons deel van al u 

grootse werke. 

U laat ons bid, Heer, dat u ryk 

mag kom. 

En kom U weer, in heerlikheid 

op wolke, 

maak U volkome nuut u 

eiendom. 

 

Dan moet ek juig, my Redder 

en my God! 

Hoe groot is U; hoe groot is 

U! 

Want deur die hele skepping 

klink dit 

saam: hoe heerlik, Heer, u 

grote Naam! 

 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 
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Lees Johannes 13:1-17 deurdat elkeen twee verse hardop voorlees. 

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

 

Dit was gebruiklik in Jesus se tyd om die stowwerige, geswete voete te was. Dit is 

gewoonlik deur ’n persoon van die laagste rang, byvoorbeeld ’n slaaf, gedoen 

voordat die ete voorgesit is. 

 

 Waarom was die dissipels se voete nog nie gewas nie, al was 

die kos al gereed om te eet? Waarom het hulle nie hulle eie voete gewas nie? Of 

aangebied om mekaar se voete te was nie? 

 Hoe sou jy reageer as Jesus jou vuil voete wil was? 

 Hoekom was Jesus sy dissipels se voete? 

 Waarom is Petrus so ontsteld? 

 Wat bedoel Jesus met “Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon; hy hoef later niks meer 

as sy voete te was nie.”? Hoe was ons wat gelowiges is ons “voete”? 

 Wat beteken dit om vandag die voete-was werk te doen: 

o In jou huwelik? 

o In jou familie? 

o By jou vriende? 

o In die kerk? 

 Hoe kan jy mense wat “minder” as jy is, dien? Dink aan mense jonger / armer / minder 

geleerd as jy... 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hopelik vorder julle dienswerk BUITE die gemeente nou goed. Bespreek dit bietjie onder leiding 

van julle dienswerk leier. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek met mekaar die volgende: 

 Wat wil julle na hierdie gesprek bely? 

 Waaroor wil julle roem? 

 Wat wil julle vra? 

 

Bespreek dan met mekaar hoe julle dit nou gaan doen. 
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ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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7. PETRUS SLAAN DIE SLAAF SE OOR AF – JOHANNES 18:1-12 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Waar gaan jy as jy jouself moet voorberei vir ’n spanningsvolle tyd? 

 Was jy ooit in die weermag? Vertel bietjie... 

 Hoe voel jy as jy ander mense, veral gelowiges, sien swaarkry? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee vir elkeen geleentheid om die volgende vraag te antwoord. Laat iemand ’n lysie maak 

van die antwoorde. 

“Die eienskap van God wat vandag vir my die meeste beteken, is...” 

Laat die persoon wat die lysie gemaak het nou God loof vir wie Hy is. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Johannes 18:1-12 deurdat elkeen een vers hardop lees. 

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

 ’n Afdeling soldate (vers 3) was tussen 600 en 800 man. Hier is waarskynlik net ’n deel van ’n 

afdeling, ongeveer 200 man, ter sprake. Hoe, dink jy, het die dissipels gevoel toe hulle die 

dreigende klomp mense sien aankom? 

 Waarom deins die soldate terug toe Jesus vir hulle sê: “Dit is ek!” 

 Wat leer jy oor Jesus uit die manier waarop Hy die soldate hanteer? 

 Waarom pluk Petrus sy swaard uit en kap na die soldate? 

 Hoe maak gelowiges vandag mense seer “in die naam van Jesus”? Is dit hoe Jesus dit wil 

hê? 

 Hoe probeer gelowiges vandag goedbedoelend keer dat ander gelowiges die lydensbeker 

wat die Vader vir hulle gegee het, drink? 

 Watter lydensbekers moet gelowiges vandag vir die Vader drink? 

 Watter lydensbeker gee die Vader vir jou? 

 

  



   Wapadrant Gemeente Die Lewe van Petrus 

17 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe kan julle getuig oor julle dienswerk buite die gemeente? Hoe kan julle ander inspireer om 

ook by dienswerk betrokke te raak? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat elke persoon die volgende drie vrae antwoord: 

Na aanleiding van hierdie byeenkoms, 

4. Wat wil jy bely? 

5. Waarvoor wil jy dankie sê? 

6. Wat wil jy vra? 

Laat drie persone dan namens julle vir elkeen van hierdie bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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8. PETRUS VERLOËN JESUS – LUKAS 22:54-62 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wanneer het jy al gevoel om in ’n gat te kruip en nooit weer jou kop uit te steek nie? 

 Wie ken jy wat al opgestaan het van ’n groot terugslag in hulle lewens? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Bespreek met mekaar hoe die Here vir jou soos ’n Pa is. Gee dan geleentheid vir stilgebed waar 

elkeen God as Pa kan aanbid. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Lukas 22:54-62. Laat elkeen een vers hardop lees. 

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

 Wat het gemaak dat Petrus ontken dat hy vir Jesus ken? 

 Dink jy Petrus het ’n geldige verskoning gehad om Jesus te 

verraai? 

  Hoe, dink jy, het Petrus gevoel toe Jesus na hom gekyk het? 

 Watter effek kon hierdie episode op die res van Petrus se lewe gehad het? 

 Hoe reageer jy gewoonlik op mislukking, veral waar jy jouself teleurstel? 

 Hoe het mislukking in jou lewe jou al verander? 

 Watter mislukking in jou lewe het jou geslaan soos Petrus s’n hom geslaan het? 

 Wat is vir jou makliker: om jou eie mislukking te hanteer en jouself te vergeef, of om ander se 

mislukking te hanteer en hulle te vergewe? 

 Watter “hane” is daar in jou lewe wat jou aan jou mislukkings herinner? Is dit goed of sleg? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente. Volgende keer gaan ons begin saamdink oor 

dienswerk binne die gemeente. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Een van die terreine waar baie van ons ‘lui’ is, is gebed. Ons weet dat ons meer moet bid en vir 

mense moet bid, maar ons doen dit nie. Neem 5 minute en praat met mekaar oor die redes 

daarvoor (indien julle dit nog nie hierbo gedoen het nie.) Hoe kan julle mekaar hierin help? 

Gee nou vir ELKEEN geleentheid om een sin hardop te bid na aanleiding van vandag se 

bespreking. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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9. PETRUS HERSTEL – JOHANNES 21:1-19 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wat is jou gunsteling kos om te eet? Wat maak ’n ete lekker? 

 Waar is jou veilige sone, waar jy kan ontspan en jouself wees? 

 Wat het al in jou lewe gebeur wat jy as ’n wonderwerk sou bestempel? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand Johannes 6:33-36 twee keer deurlees. Gee ’n minuut stilte tussen die twee 

voorlesings. 

33 Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” 34 Hulle sê toe vir Hom: “Meneer, gee 

ons tog altyd hierdie brood.” 35 Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer 

honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie. 36 Maar wat julle betref, Ek het reeds gesê: Julle sien My, en tog 

glo julle nie in My nie. 

 

Gee nou 3 minute stilte waartydens daar geleentheid is vir groeplede om spontaan te bid na 

aanleiding van hierdie gedeelte. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Johannes 21:1-19. Elkeen kan twee verse lees. 

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

 Waarom het Petrus nie die Here herken nie? Waar sukkel ons om die Here te herken in ons 

lewe? 

 Waarom gee Jesus vir die dissipels ’n visontbyt? 

 Waarom spring Petrus in die water en die ander dissipels nie? 

 Waarom vra Jesus drie keer vir Petrus of hy Hom liefhet? 

 Waarom sê Jesus weer vir Petrus “Volg my!”? 

 Petrus het Jesus in sy gesig verloën, maar hy word vergewe en weer genooi om ’n dissipel te 

wees. Wat beteken dit vir jou? 

 Hoe sal antwoord as Jesus jou vandag sou vra: “Het jy my baie lief, meer as hulle hier?” 
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DIENSWERK: 5 MIN 

Dink ’n bietjie oor hoe julle kan dien IN die gemeente. Waar sou julle graag betrokke wou raak? 

By wie kan julle uitvind? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

As julle kan, sit of staan en hou mekaar se hande vas. Begin op een punt en gaan twee keer in 

die rondte om waar elkeen geleentheid het om te bid. Die eerste rondte sê ons dankie en die 

tweede rondte vra ons vir die Here. 

(Indien iemand nie iets wil sê nie, kan hy/sy net die volgende persoon se hand druk om dit aan 

te dui.) 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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10. PETRUS GENEES DIE LAM MAN – HANDELINGE 3:1-11 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wetenskaplikes voorspel dat mense binnekort 150 jaar oud gaan word. Hoe voel jy daaroor 

om 150 te word? 

 Vir watter siekte is jy die bangste? 

 Wanneer het dit finansieel die swaarste met jou gegaan? Hoe het jy dit maak werk? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende sin hardop voltooi as sy/haar gebed vandag: 

“Here, ek ervaar U liefde veral wanneer...” 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Handelinge 3:1-11 deurdat elkeen een vers hardop lees. 

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

 Waarom het Petrus nog 3 uur by die tempel gaan bid? 

 Watter rituele het jy in jou geloofslewe wat vir jou baie 

beteken? 

 Petrus kon nie vir die man geld gee nie, maar het vir hom Jesus 

gegee. Hoe kan jy vir mense wat swaarkry Jesus gee? Wat keer dat jy dit doen? 

 Watter deel van jou lewe is “lam” (doen nie wat dit moet doen nie)? Hoe kan Jesus dit 

gesondmaak? 

 Hoe kan Jesus jou gebruik om die “lam” in ander mense se lewens gesond te maak? 

 Die man besef dat dit nie Petrus is wat hom gesond gemaak het nie en daarom loop hy en 

prys God en nie Petrus nie. Waar sukkel ons om verby mense te kyk en te sien hoe God werk? 

 Wat is daar waarvoor jy God kan prys in jou lewe? Hoe doen jy dit / kan jy dit doen? 

 Die man bly Petrus en Johannes volg (vers 12) al besef hy dis God wat hom gesond gemaak 

het. Hoekom doen hy dit? Wie kan jy in jou lewe volg om meer van God te kry? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk IN die gemeente. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vra vir die Here om vir julle wysheid te gee. Dink veral aan vers Jakobus 3:17 in julle gebed: 

Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol 

medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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11. VOOR DIE SANHEDRIN – HANDELINGE 4:1-31 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Was jy al ooit in ‘ situasie waar jy die reëls gebreek het omdat jy oortuig was die reëls is 

verkeerd? Vertel... 

 Vertel van ’n keer wat jy met ’n gesagsfiguur gebots het? 

 Het jy al swaargekry omdat jy by jou waardes gebly het? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Lees die Griekwa Psalm 23 (1983-vertaling regs): 

Die Jirre is my skawagter wat my nou 

innie dradewerke van sy proewe hou. 

Hy sal my nooit verloor lat lê nie 

en sal ek ok niks oor my hê nie 

en al wei ek wyd warie wind begin: 

Hy lei my na waterse tissenie deine in; 

Hy sit my siel in my lyf in trig; 

Hy breekslat slang se hoepelrig! 

U melk my beker vol wa ek loop lê: 

in my land wa ek meneer moet sê, 

maak u opslagstrale van my tegeparty, 

ma ek en U, ons sal onder die doringse bly 

 

 

 

Die Here is my herder,  

ek kom niks kort nie.  

Hy laat my rus in groen weivelde.  

Hy bring my by waters waar daar vrede is.  

Hy gee my nuwe krag.  

Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.  

Selfs al gaan ek deur donker dieptes,  

sal ek nie bang wees nie, want U is by my.  

In u hande is ek veilig.  

U laat my by ’n feesmaal aansit,  

terwyl my teëstanders moet toekyk.  

U ontvang my soos ’n eregas,  

ek word oorlaai met hartlikheid.  

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly  

en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van 

dae. 

 

Wat beleef jy van die Here opnuut in hierdie psalm? 

Gee nou vir elkeen geleentheid om dit in een sin in gebed aan die Here oor te dra. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Handelinge 4:1-31. Laat elkeen 2 verse om die beurt lees. 
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 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

  

 Wat, dink jy, het deur Petrus en Johannes se gedagtes gegaan toe hulle gearresteer is? 

 Waar word van gelowiges vandag geëis: “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit 

gedoen?” (vers 7) 

 Hoe sal ’n gelowige se lewe lyk waar ander mense kom vra hoekom jy doen wat jy doen en 

sê wat jy se? Wat keer dat ons so ’n lewe leef? 

 Wanneer moet ’n gelowige aan burgerlike en godsdienstige gesag ongehoorsaam wees? 

 Petrus en Johannes antwoord: “dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en 

gehoor het nie.” (vers 20) Waarom is dit vandag vir soveel gelowiges moontlik om nie te 

praat oor Jesus nie?Hoe ervaar jy die Heilige Gees in jou lewe? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk IN die gemeente. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gee vir elkeen in die groep ’n stukkie papier. Laat hulle naam opskryf, sowel as dit waarvoor 

hulle na aanleiding van vandag se gesprek wil dankie sê en dit wat hulle wil vra. Deel die 

papiertjies dan aan mekaar uit en vra dat daar die hele week vir mekaar gebid word. 

Vra dan vir iemand om namens julle na aanleiding van vanaand hardop te bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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12. PETRUS SE VISIOEN – HANDELINGE 10:1-23 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Watter kos het jy as kind geweier om te eet? En vandag? 

 Met wie mag jy as kind nie gemeng het nie? Wie vermy jy vandag? 

 Sal jou vriende en familie jou as konserwatief of liberaal beskryf? En jy jouself? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand 1 Johannes 4:15-16 vir julle 2x voorlees en sing dan Lied 530 saam: 

1 Johannes 4:15-16: “Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God. 

16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin.  

GOD IS LIEFDE; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.” 

 

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: 40 MIN 

Lees Handelinge 10:1-23. Laat elkeen twee verse hardop lees. 

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

 Kornelius word beskryf as “godsdienstig en godvresend” (vers 2). Wat beteken dit? Sou jy so 

beskryf word? 

 Waarom hoor Petrus die stem drie keer (vers 16)? 

 Hoekom is hierdie verhaal in die Bybel? 



   Wapadrant Gemeente Die Lewe van Petrus 

28 

 

 Hoekom gee God vir Petrus die visioen van onrein diere in plaas daarvan om net direk met 

hom te praat? 

 Waarom reageer Petrus so heftig in vers 14? Waar is jy nog vas aan godsdienstige gebruike 

wat nie meer geld nie? 

 Petrus en Kornelius was geskei deur godsdienstige mure wat eers afgebreek moes word. 

Watter mure skei mense vandag? Watter “mure” keer mense om na ander uit te reik? Watter 

“mure” is vir jou die moeilikste om af te breek? 

 Wie is daar in jou lewe wat klop aan jou deur? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe gaan dit met julle dienswerk IN die gemeente? Het julle iets om met ander te deel? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Julle het as kleingroep reeds op verskillende maniere gebid. Bespreek met mekaar hoe julle nou 

wil bid en waarvoor en doen dit dan. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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13. PETRUS EN PAULUS – GALASIËRS 1:15-2:21 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Gaan jy gewoonlik “saam met die groep” of verkies jy “om jou eie ding te doen”? 

 Met wie gesels jy as jy ’n belangrike besluit moet neem? 

 Hoe hanteer jy dit as iemand verkeerd teen jou optree in die openbaar? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand Jesus se gebed vir ons in Johannes 17:9-26 vir julle as julle gebed lees. 

Johannes 17:9-26: 

9 “Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10 Almal wat aan 

My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. 

11 Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. “Heilige Vader, bewaar hulle in u 

Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. 12 Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam 

bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een 

wat verlore moet gaan sodat die Skrif vervul kan word. 13 “Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog in die wêreld 

is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. 14 Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat 

hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. 15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet 

wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. 16 Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die 

wêreld behoort nie. 

17 Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. 18 Soos U My na die wêreld toe gestuur het, 

het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19 en ter wille van hulle wy Ek My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan 

U toegewy kan wees. 

20 “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 21 Ek bid dat hulle almal 

een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 

gestuur het. 22 Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een 

is: 23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle 

liefhet net soos U My liefhet. 

24 “Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. 25 “Regverdige Vader, 

die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. 26 Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en 

Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.” 
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Amen! 

 

Wat het jou getref in Jesus se gebed vir jou? 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 1:15-2:21 deurdat elkeen om die beurt twee verse lees. (Onthou: Sefas = Petrus) 

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

 Wat was die groot verskil tussen Paulus en Petrus? 

 In die verlede het God op ’n dramatiese manier vir Petrus gelei om die Joodse tradisie te 

verbreek en saam met heidene te eet (Handelinge 10 en 11). Wat veroorsaak dat Petrus nou 

van standpunt verander? Hoe gebeur dit in ons lewe? 

 Hoekom staan Paulus so sterk daarop dat die Grieke nie nodig het om die Joodse tradisies te 

volg nie? Moet die kerk nie maar toegee aan mense wat ou tradisies wil volg nie? Watter 

effek het die vashou aan ou tradisies op ongelowiges en nuwe gelowiges? 

 Waar gebeur dit vandag dat gelowiges in verskillende situasies verskillend optree? 

 Waar is jy skudlig aan dubbele standaarde? Waar sê jy “Maak soos ek sê, nie soos ek doen 

nie”? Waar verwag jy van ander gelowiges wat jyself nie doen nie? 

  

 Hoe sou julle Petrus opsom? 

 Wat is die belangrikste wat julle uit Petrus se lewe geleer het? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Evalueer julle dienswerk buite en binne die gemeente. Wat het julle geleer? Wat wil julle deel 

met ander? Wat wil julle anders doen? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Aan die einde van hierdie 12 studies bespreek met mekaar die volgende: 

 Waarvoor wil julle dankie sê? 

 Wat wil julle bely? 

 Wat wil julle vra? 

 Vir wie wil julle bid? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 


