
Greed
Lust

Sloth

Pride
Envy
Wrath

Gluttony

7 Doodsondes
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�

�

�

�

Hoe verskil hierdie lyste van mekaar?

Watter lys trek jou die meeste?

As julle 'n lys van 7 doodsondes moes opstel vir Suid-Afrika vandag, wat sou

dit wees?

En 'n lys vir die wêreld?

DIENSWERK 5 MIN

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek.

GEBEDSRIGLYN 10 MIN

Aan die einde van hierdie 10 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

Sewe doodsondes:
1. Luiheid (Sloth)
2. Wellus (Lust)
3. Vraatsugheid

(Gluttony)
4. Afguns (Envy)
5. Woede (Anger)
6. Hebsug (Greed)
7. Hoogmoed (Pride)

Gandhi:
1. Wealth without

Work
2. Pleasure without

Conscience
3. Science without

Humanity
4. Knowledge

without Character
5. Politics without

Principle
6. Commerce

without Morality
7. Worship without

Sacrifice

Katolieke Kerk (2008):
1. Destroying the

Environment

2. Genetic

Manipulation

3. Obscene Wealth

4. Creating Poverty

5. Drug Trafficking

6. Immoral Scientific

Experimentation

7. Violation of the

Fundamental

Rights of Human

Nature

INHOUDSOPGAWE

Wie is Wapadrant

My verbintenis as kleingroeplid

Mekaar tekste

Luiheid

Wellus

Vraatsugtigheid

Afguns

Woede

Hebsug

Hoogmoed

Sewe sondes in Spreuke

Sondes in Galasiërs

Moderne 7 sondes

2

4

5

7

10

13

15

17

20

23

26

29

31
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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 grootste verandering wat in die laaste 100 jaar plaasgevind het?

En die laaste 10 jaar?

Die laaste jaar?

As jy een ding sou wou sien verander in die volgende 10 jaar, wat sal dit

wees?

AANBIDDING 5 MIN

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

terwyl die res hulle oë toe hou.

Wat het jou getref in Jesus se gebed vir jou?

10. MODERNE 7 SONDESWie is Wapadrant?

Ons Visie

ELKEEN SAAM OP GOD SE PAD

BYBELSTUDIE 45 MIN

In 2008 het die Katolieke Kerk 'n nuwe lys van sewe doodsondes gepubliseer. Voor

dit het Gandhi ook 'n lys van moderne 7 doodsondes opgestel. Vergelyk die lyste met

mekaar hieronder:

ELKEEN

Ek is ‘n unieke mense
met unieke gawes,

passies, persoonlikheid,
ervarings,

omstandighede.
Daarom moet ook
op my eie op God se

pad wees.

EK

SAAM

God skep ons om in
verhoudings te leef.

Ook as gelowiges bind
Hy ons aan mekaar vas

in EEN liggaam.
Daarom MOET ek ook

in verhouding met ander
gelowiges op God se

pad groei.

OP GOD SE PAD

God het ons gemaak vir
‘n doel - sy doel.

Daarom gaan ons lewe
nie oor wat wil en wat

my pad is nie, maar om
op God se pad te wees

en op God se pad te
groei (beweeg)

Wat glo ons?

Ons glo dat daar net EEN God is, ons Here, die God wat Hom in die Bybel

aan ons openbaar

Ons glo dat hierdie EEN God DRIE persone is - Vader, Seun en Heilige Gees

Ons glo dat die Vader alles gemaak het en steeds onderhou

Ons glo dat die Seun Jesus Christus is:

• Hy bestaan van ewigheid af saam met die Vader en die

Heilige Gees

• Hy is as mens uit die maagd Maria gebore

• Hy het aan die krus vir ons sondes betaal

• Hy het doodgegaan en op die derde dag weer lewend

geword

• Hy is nou by God, waar Hy ons verteenwoordig

Ons glo dat die Heilige Gees in ons woon en ons lei en help



330

�

�

�

�

�

Laat elkeen die sonde/sondes wat hy/sy gelees het verduidelik.

Watter 3 sou julle sê is die ernstigste. Waarom?

Watter 5 sou julle sê kom vandag die meeste voor:

In die wêreld?

In Suid-Afrika?

In jou omgewing?

Hoe kan ons keer dat ons in hierdie sondes val?

Wat beteken die volgende verse hiervoor (Galasiërs 5:22, 23):

o

o

o

DIENSWERK 5 MIN

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek.

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

22

23

Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg: liefde, vreugde, vrede,

geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en

selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie.

Ons glo dat die lewe nie met die dood eindig nie, maar dat daar ‘n

ewige lewe is.

Ons glo dat net geloof in Jesus Christus vir ons die ewige lewe kan verwerf

Ons glo dat die Bybel die Woord van God is

Ons glo dat die kerk die gemeenskap van gelowiges is wat deur God na

die wêreld gestuur word

LIEFDE - vir God en mekaar

VERHOUDINGS - met God, met mekaar, met die wêreld

GROEI - in liefde en in hierdie verhoudings

DIENSBAARHEID - teenoor God, teenoor mekaar, teenoor die wêreld

VERSKEIDENHEID - dis ‘n gawe om te omhels en te gebruik.

Wat is vir jou belangrik?
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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

�

�

As jy president van Suid-Afrika was, wat sou jy onmiddellik verander het?

As jy 'n towerstaf kon swaai en een sonde vir ewig laat weggaan, watter

sonde sal dit wees en hoekom?

AANBIDDING 5 MIN

Gee 5 minute van stilte vir stilgebed, veral vir die mense met gesag in ons land.

9. SONDE IN GALASIËRS

BYBELSTUDIE 45 MIN

Lees . Laat elkeen een sonde lees en laat daar 'n kort pouse

wees na elke sonde.

GALASIËRS 5:19-21

a. seksuele

sondes,

b. vuil gedagtes,

c. losbandigheid,

d. afgodery,20

e. towerkuns,

f. vyandigheid,

g. rusie,

h. jaloesie,

i. woede,

j. selfsugtige

ambisie,

k. verdeeldheid,

l. partyskappe,

m. afguns,

n. dronkenskap,

o. wilde partytjies

p. en al sulke

dinge.

21

Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge: Wie sulke dinge doen, sal nie

as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie.”

WAT WORD VAN MY VERWAG AS KLEINGROEPLID?

1. Onvoorwaardelike liefde
Ek onderneem dat ek niks sal toelaat om my liefde vir elke kleingroeplid te
skaad nie. Al stem ek nie altyd saam met ‘n ander se opinie of optrede nie,
sal ek hom as persoon steeds bly liefhê. My liefde sal ook uitreik na ander
wat nog nie in die groep is nie en poog om hulle in te trek en deel te maak
van die kleingroep.

2. Algehele beskikbaarheid
Ek stel myself, my tyd, my energie, my insig en my gawes tot beskikking van
die groep. Ek onderneem dat die groep altyd hoë prioriteit sal geniet en dat
ek dit sal bewys deur my bereidwilligheid om op te offer en tyd te maak vir
die groep.

3. Getroue aanbidding
Soos die liefdevolle Vader dit graag wil hê, onderneem ek om op ‘n gereelde
basis vir elke kleingroeplid te bid. Ek glo dat hierdie gebede verhoor word
en dat elke lid God se seën sal ervaar.

4. Groter openheid
Ek sal daarna streef om my gevoelens, my stryd, my swaar en my vreugdes
met die groep te deel. Ek sal meer openlik wees en die groep vertrou met my
probleme en my ideale.

5. Absolute eerlikheid
Ek onderneem om eerlik te wees met elkeen, al sou dit ook seer en sensitiewe
dinge behels. Ek sal die waarheid in liefde praat, bewus van die feit dat
die Here ons gebruik om mekaar te vorm.

6. Sensitiwiteit vir ander
Ek onderneem om na die beste van my vermoë ingestel te wees op ander
groeplede se behoeftes, om met Christus se oë te kyk, met sy ore te luister
en met sy hart om te gee.

7. Waaragtige vertroulikheid
Ek beloof om nie oor vertroulike dinge van die groep uit te praat nie en so
te help om ‘n atmosfeer te skep waar openheid en sekuriteit heers.

8. Volkome beheer deur die Heilige Gees
Ek wil graag in die kleingroep en in hierdie wêreld wees waar God my wil
hê. Daarom wil ek onder beheer van die Heilige Gees lewe en myself en
God se gawes tot diens en seën van die groeplede stel.

9. Getroue bywoning
Ek onderneem om elke kleingroepbyeenkoms stiptelik en gereeld by te woon.
Ek sal verskoning maak indien ek dit in uitsonderlike gevalle nie kan bywoon
nie.

10. Dankoffer
Ek onderneem om elke maand my dankofferbydrae getrou te gee.

____________________________ __________________
Naam Datum
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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

MEKAAR-TEKSTE
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BYBELSTUDIE 45 MIN

Lees Spreuke 6:16-19:

Nuwe Lewende Vertaling

"16

17

18

19

Daar is ses dinge wat die HERE haat,
nee, eintlik sewe dinge waarvan Hy 'n
afsku het:

1. oë vol hoogmoed,
2. ‘n tong wat lieg,
3. h a n d e w a t o n s k u l d i g e s

doodmaak,
4. 'n hart wat slegte planne

beraam,
5. voete wat agter kwaad aanloop,
6. 'n valse getuie wat leuens

verkoop, en iemand wat rusie
veroorsaak tussen broers.”

NuweAfrikaanse Vertaling (1983)

16

17

18

19

Die Here haat ses dinge, nee, daar is
sewe waarvan Hy 'n afsku het:

1. oë wat straal van hoogmoed,
2. ‘n tong wat lieg,
3. hande wat met bloed bevlek is,
4. gedagtes wat met komplotte

besig is,
5. voete wat net een koers ken, dié

van die kwaad,
6. 'n getuie wat lieg en

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?

MEKAAR-TEKSTE
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1. LUIHEID (SLOTH)

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

�

�

Wanneer voel jy “lui”? Wat doen jy daaraan?

Hoe sal jy “luiheid” definieer?

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

26

27

28

29

30

31

32

33

34

“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? Hou 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? Kan

al julle bekommernis julle lewe een sekonde langer rek? Vanselfsprekend nie!

“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. En tog sê Ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so

pragtig aangetrek soos een van hulle nie. As 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?

“Moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat sal ons tog eet?' of: 'Wat sal ons drink?'

of: 'Wat sal ons aantrek?' nie. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge

begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, 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.

“Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse

bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg.

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: 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.
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BYBELSTUDIE 45 MIN

Laat iemand die volgende uiteensetting van luiheid (Latyn ) lees:Acedia

Acedia

acedia akedia

is a Latin word, from Greek , meaning "Carelessness". Father

Rickaby aptly translates its Latin equivalent (Gr. ) by saying that it

means the don't-care feeling. A man apprehends the practice of virtue to be beset

with difficulties and chafes under the restraints imposed by the service of God. The

narrow way stretches wearily before him and his soul grows sluggish and torpid at

the thought of the painful life journey. The idea of right living inspires not joy but

disgust, because of its laboriousness.

� �κηδεί

�

�

�

�

�

�

Hoe vergelyk dit met julle definisie van luiheid? Hoe sou julle nou “geestelike

luiheid” definieer?

Lees Matteus 25:14-30. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Waarom beskryf die man die derde slaaf as “lui”? (vers 26)

Wat was die oorsaak van sy “luiheid”? Wat maak dat ons “lui” is om ons talente te

gebruik?

Watter van God se opdragte is jy die “luiste” mee? Wat kan jy doen om te

verander?

Bespreek

hierdie stelling in terme van:

Jou werk

Jou verhoudings (huwelik, gesin, vriende, kleingroep)

Jou geestelike lewe (Bybel lees, bid, eredienste, dienswerk)

Bespreek die volgende aanhaling oor die gevolge van geestelike luiheid:

“Die sonde van luiheid is om te weet wat reg is, maar dit nie te doen nie.”

o

o

o

DIENSWERK 5 MIN

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek.

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.

�

�

�

ADMINISTRASIE 5 MIN
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The greatest threat to religion isn't anti-religious opposition, because opposition

implies that religion is still important or influential. The greatest threat to religion is

really apathy, because people are apathetic about things which just don't matter

anymore. When enough people are apathetic about a religion, then that religion has

become irrelevant. The decline of religion and theism in Europe is due more to

people not caring anymore and not finding religion relevant anymore rather than to

anti-religious critics convincing people that religion is wrong.

� Sou jy, in die lig van vers 30, “luiheid” beskryf as 'n doodsonde? Indien wel, hoe lei

dit tot geestelike “dood”?

DIENSWERK 5 MIN

Hoe kan julle kleingroep dienswerk doen in die gemeente? Dink vandag veral aan

wie daar is vir wie julle kan dankie sê (ouderlinge, diakens, musikante, Kafé Koinonia,

kerkkantoor, jeugkleingroepleiers, mense wat na die terrein kyk, pastorale

dienssentrum, koster, skoonmakers, ________________, ____________,) Hoe

gaan julle dit doen?

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

BYBELSTUDIE 45 MIN

� Hoe sou julle HOOGMOED definieer?

Die bekende skrywer Dante definieer dit as volg:

"Love of self perverted to hatred and contempt for one's neighbour.”

�

�

�

�

�

�

�

Is dit verkeerd om jouself lief te hê? (Dink ook aan die groot gebod: “Jy moet

jou naaste liefhê soos jouself”.)

Wanneer word selfliefde, wat reg is, hoogmoed, wat verkeerd is?

Laat iemand 1 Korintiërs 12:5-10 voorlees.

Wat leer ons hier oor hoogmoed?

Is dit verkeerd om te 'roem'? Waaroor behoort ons te 'roem'?

Oor watter swakheid in jou kan jy vandag roem?

Laat iemand Lukas 14:7-11 voorlees.

Waar sou jy gaan sit het by die bruilof?

Waar in ons lewe voel ons dat ons 'n reg tot voorkeurbehandeling het?

Lees Spreuke 16:18, 19

18

19

Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val.

Liewer eenvoud saam met nederiges as om saam met hoogmoediges van roof te

lewe.

�

�

Rick Warren sê dat nederigheid nie is om minder VAN jouself te dink nie –

God dink immers so baie van jou dat Hy sy enigste Seun vir jou gegee het –

maar om minderAAN jouself te dink. Hoe voel julle hieroor?

Is HOOGMOED dan die teenoorgestelde van NEDERIGHEID?
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2. WELLUS (LUST)

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

�

�

As jy vandag 'n tjek kry vir R10 miljoen, wat sal jy daarmee maak?

As jy een ding in jou lewe kon verander, wat sou dit wees?

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. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken

my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal

dit, U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U,

Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit.

Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u

teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die

doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste,

ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om

my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die

duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig.

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. 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: 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. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae

was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

16

17 18Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! 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.

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 prestasie in jou lewe waarop jy die trotste is:

Op skool

Na skool

Hierdie week

o

o

o

AANBIDDING 5 MIN

Laat elkeen die volgende vraag antwoord:

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

Sing dan “O Heer my God” saam.

7. HOOGMOED (PRIDE)

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
w a t s o n d e h i e r
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!
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19

20

21

22

23

24

As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God! Gaan weg van my af,

julle moordenaars! Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U

optree. Moet ek u haters dan nie haat nie, Here, moet ek nie 'n weersin hê in

mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is

ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog

my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde

pad!

BYBELSTUDIE 45 MIN

Lees 1 Johannes 5:10-13.

Hoe moet ons dit verstaan dat ons nou al die ewige lewe HET?

Watter deel van ons is EWIG en watter deel TYDELIK?

Lees nou Galasiërs 5:16-19:

Hoe pas hierdie gedeelte by 1 Johannes 5 in?

�

�

�

Die Latyn vir wellus is (waar die Engelse 'luxury' vandaan kom) en beteken

letterlik “oordrewe of oormatige begeerte”. Die sonde van wellus word daarom

beskryf as:

Luxuria

'N ONMATIGE OF OORDREWE SOEKE/BEGEERTE NA LIGGAAMLIKE PLESIER

� Op watter gebiede is daar vandag 'n oordrewe soeke na liggaamlike plesier?

Lees die volgende aanhaling en bespreek dit:

We can limit lust to sexuality, but we may want to consider the larger area of

sensuality. Sensuality is the craving for physical pleasures of all kinds.

An inordinate desire to avoid pain;

for physical and

even emotional comfort,

the best food and wine,

the best looking car,

can all be forms of lust. Lust denies our spiritual nature and promotes the lie that

"this is all there is." We try to make a heaven on earth, but instead we create a hell.

Other people become ways of satisfying our needs. They are merely objects to

service us, bring us food, run our business, give us pleasure.

�

�

�

�

�

DIENSWERK 5 MIN

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek.

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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�

�

Waar is jy die meeste vatbaar vir 'wellus'? (Seksueel, veiligheid, gerief,

luukshede)

Hoe kan ons mekaar help om op die ewige, geestelike te fokus en nie die tydelike,

fisiese nie?

DIENSWERK 5 MIN

Hoe kan julle kleingroep dienswerk doen in die gemeente? Dink vandag veral aan

wie daar is vir wie julle kan dankie sê (ouderlinge, diakens, musikante, Kafé Koinonia,

kerkkantoor, jeugkleingroepleiers, mense wat na die terrein kyk, pastorale

dienssentrum, koster, skoonmakers, ________________, ____________,) Hoe

gaan julle dit doen?

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

Laat iemand Lukas 12:13-21 voorlees:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die

erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler

vir julle aangestel?” Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke

vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy

besittings nie.” Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: “'n Ryk man se grond het goed

gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek

my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en

groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir

myself sê: 'Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk:

eet, drink en leef lekker.' Maar God het vir hom gesê: 'Jou dwaas. Vannag nog sal

jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?'

So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.”

�

�

�

�

�

Is dit verkeerd om goed weg te sit? Indien nie, wat was hierdie man se fout

gewees?

Hoe kan ons ryk word by God?

Hoe “belê” ons by God (skatte in die hemel)?

Hoe behoort ons oor ons geld en besittings te dink?

Wat is die regte manier om ons geld en besittings aan te wend?

Bespreek die volgende verduideliking van hebsug:

Greed is inordinate love of material things and an unbalanced desire for more earthly

possessions. A greedy person cherishes things more than he cherishes people or

relationships.

�

�

Stem julle hiermee saam?

Hoe algemeen is hierdie sonde in ons omgewing?
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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 jou gunsteling kos?

Wat is die interessantste plek waar jy al geëet het?

As jy nie lekker voel nie, wat doen jy om beter te voel?

AANBIDDING 5 MIN

Laat iemand twee keer deurlees. Gee 'n minuut stilte tussen die

twee voorlesings.

Johannes 6:33-36

3. VRAATSUGTIGHEID (GLUTTONY)

33

34 35

36

Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe

gee.” Hulle sê toe vir Hom: “Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood.” 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. 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 45 MIN

Lees Lukas 6:24, 25.

Hoe moet ons dit verstaan? Is dit verkeerd om ryk te wees, jou vol te eet en te lag?

Lees Prediker 2:10, 11:

Wat sou julle vir die Prediker sê in antwoord op sy woorde?

Is/was hierdie woorde al van jou waar? Vertel vir die ander.

�

�

�

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

�

�

As jy vir 'n maand op 'n eiland gestrand is:

Wie sou jy by jou wou hê? (Maksimum 10 mense)

Wat sou jy by jou wou hê? (Maksimum 10 dinge)

As 'n werksweek verander word na 4 dae in plaas van 5, wat sal jy met die

ekstra dag elke week maak?

o

o

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.

6. HEBSUG (GREED)

BYBELSTUDIE 45 MIN

Laat iemand 1 Timoteus 6:6-12 voorlees:

6 7

8

9

10

Tog is ware godsdiens saam met tevredenheid 'n groot rykdom. Alles in

aanmerking geneem, het ons tog niks saamgebring toe ons in die wêreld gekom het

nie, en ons sal ook nie enigiets saamneem wanneer ons sterf nie. As ons dus

genoeg kos en klere het, laat ons tevrede wees. Maar mense wat begeer om ryk te

wees, val in versoeking en trap in die strik van baie dwase en skadelike begeertes

wat hulle in die verderf en ondergang stort. Want die liefde vir geld is die wortel van

alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die

geloof en hulleself met baie ellende deurboor.

�

�

Wat het julle getref is hierdie gedeelte?

Watter soorte kwaad groei uit die liefde vir geld (vers 10)?
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Lees 1 Korintiërs 6:12-13

12

13

Daar is mense wat sê: “Alles is my geoorloof.” Ja, maar nie alles is heilsaam nie.

“Alles is my geoorloof,” sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf

nie. Hulle sê ook: “Kos is vir die maag, en die maag vir kos.” Goed, maar God sal

die een sowel as die ander tot niet maak.

�

�

Wat is die verskil tussen “geoorloof” en “heilsaam”? Waarom is dit belangrik om

nie net te vra of iets “geoorloof” is nie, maar ook of dit “heilsaam” is?

Wat is die dinge wat “geoorloof” is, maar steeds mense in vandag se samelewing

“verslaaf”?

Bespreek die volgende stelling:

Gluttony is normally associated with eating too much, but it has a broader

connotation that includes trying to consume more of anything than you actually

need, food included. In addition to committing the deadly sin of gluttony by eating

too much, one can do so by consuming too many resources overall (water, food,

energy), by spending inordinately to have especially rich foods, by spending

inordinately to have too much of something (cars, games, houses, music, etc.), and

so forth. Gluttony could be construed as the sin of excessive materialism and, in

principle, focus on this sin could encourage a more just and equitable society.

DIENSWERK 5 MIN

Waar is julle kleingroep betrokke met dienswerk IN die gemeente? Bespreek dit met

mekaar.

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 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

Spreuke 15:1: 'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat

woede ontvlam.

Spreuke 16:32: 'n Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens

met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem.

Spreuke 25:28: 'n Stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens

as hy nie selfbeheersing het nie.

• Wat kan jy/julle doen om reg te reageer op woede/kwaad word? Dink aan die

dinge wat jy aan die begin genoem het jou kwaad maak.

DIENSWERK 5 MIN

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek

GEBEDSRIGLYN 10 MIN

Gee vir elkeen in die groep 'n stukkie papier. Laat hulle 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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4. AFGUNS (ENVY)

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

�

�

�

Wie is vir jou die mooiste 'celebrity'?

Hoe voel jy oor modes?

As jy enige iemand anders op aarde moes wees, wie sou dit wees en hoekom?

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 45 MIN

� Bespreek die volgende definisies van afguns. Watter een tref jou die meeste?

1. Envy is pain at the good fortune of others.

(Aristotle, Rhetoric, Bk II, Chapter 10)

2. Envy is a propensity to view the well-being of others with distress, even

though it does not detract from one's own. [It is] a reluctance to see our own

well-being overshadowed by another's because the standard we use to see

how well off we are is not the intrinsic worth of our own well-being but how it

compares with that of others. [Envy] aims, at least in terms of one's wishes,

at destroying others' good fortune. (Kant, The Metaphysics of Morals 6:459)

3. Envy is that passion which views with malignant dislike the superiority of

those who are really entitled to all the superiority they possess. (Adam

Smith, The Theory of Moral Sentiments, p. 244)

� Laat iemand Psalm 73:1-5 lees en iemand anders Prediker 4:4. Stem julle saam

met hierdie gedeeltes? Watter een is op hierdie stadium in jou lewe die meeste

waar?

BYBELSTUDIE 45 MIN

• In Sefanja 3:8 (en op ander plekke in die Bybel, bv. Eks 4:14; Num 11:1; Num

22:21; Deut 1:37; Deut 9:7; Rigt 2:14) lees ons dat God kwaad word.

Waaroor dink julle word God VANDAG kwaad?

Sefanja 3:8 Daarom, wag vir My in vrees, sê die Here, wag vir die dag wanneer Ek

opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke

saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toorn: die

hele aarde sal verteer word in die vuur van my WOEDE.

• As God self kwaad word, hoe kan woede/kwaad word sonde wees?

• Hoe moet ons Jakobus 1:19, 20 dan verstaan:

Jakobus 1:19, 20: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou

praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat

voor God reg is nie.

• Sou julle saamstem met die volgende definisie van woede:

Wrath (Latin, ira), also known as anger or "rage", may be described as inordinate

and uncontrolled feelings of hatred and anger. Anger, in its purest form, presents

with self-destructiveness, violence, and hate that may provoke feuds that can go on

for centuries. Anger may persist long after the person who did another a grievous

wrong is dead. Feelings of anger can manifest in different ways, including

impatience, revenge, and vigilantism.

“Om kwaad te word, is natuurlik. Om kwaad te bly is verkeerd. Die sonde kom in by

wat ek maak met my woede.” Stem julle hiermee saam? Wat sou verkeerde maniere

wees om op woede te reageer? Wat sou regte maniere wees?

Bespreek die volgende drie verse uit Spreuke:
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Psalm 73:1-5: “God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is. 2 Tog het ek

daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, 3 want ek het die hooghartige

goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien. 4 Hulle het geen

kwellings nie, hulle is sterk en gesond, 5 hulle het nie sorge soos ander mense nie,

hulle het nie teëspoed soos ander nie.”

Prediker 4:4: “Ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses uit

onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit dus tot niks. Dit is 'n gejaag na wind.”

�

�

Wat is die dinge wat mense vandag oor afgunstig is?

Afguns het gelei tot Jesus se dood (lees Matteus 27:17, 18). Hoe kan afguns

vandag lei tot mense dood (letterlik of figuurlik)?

Matteus 27:17, 18: “Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle

gevra: “Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Jesus Barabbas of Jesus wat

Christus genoem word?” 18 Hy het geweet dat die priesterhoofde Hom uit afguns

uitgelewer het.”

�Wat is die oplossing vir afguns? Hoe behoort 'n gelowige se lewe te wees?

Spreuke 23:17, 18: “Moenie afgunstig wees op sondaars nie; wees altyd ywerig om

die Here te dien; 18 dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word

nie.”

1 Korintiërs 13:4, 5: “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik;

is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5 Dit handel nie

onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van

die kwaad nie.”

dit is nie

afgunstig nie,

� Hoekom is afguns 'n “ sonde”? Waar het dit in jou lewe al vastrapplek

gekry?

DOOD

DIENSWERK 5 MIN

Waar is julle kleingroep betrokke buite die gemeente? Bespreek met mekaar.

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

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 maak jou die kwaadste?

Wat doen jy as jy kwaad is?

Hoe word jy weer rustig?

AANBIDDING 5 MIN

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

5. WOEDE (ANGER/WRATH)

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.


