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Het jy al jou sondes openlik teenoor iemand bely of het iemand hulle

s’n al teenoor jou bely? Wat was jou ervaring

Hoe sou julle Jakobus opsom?

Wat is een ding wat jy uit Jakobus gekry het wat jy:

o Wil onthou (geleer het)

o Wil doen (verander)

GETUIG: 5 MIN

Die Griekse woord vir getuig is ‘marturia’ – waar die Engelse woord

‘martyr’ en ons woord ‘martelaar’ vandaan kom. Hoe is getuig en

martelaar vir julle aan mekaar verbind? Wat beteken dit vir julle?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Aan die einde van die studie oor Jakobus, bespreek met mekaar hoe

julle die studie met gebed wil afsluit.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Wie is Wapadrant?

Ons Visie
ELKEEN SAAM OP GOD SE PAD

Wat glo ons?

 die Bybel aan ons openbaar

 Heilige Gees

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

  Heilige Gees

 o Hy is as mens uit die maagd Maria gebore

 o Hy het aan die kruis vir ons sondes betaal

      2

ELKEEN

Ek is ’n unieke mens

met unieke gawes,

passies, persoonlikheid,

ervarings,

omstandighede. Daarom

moet EK ook op my eie

op God se pad wees.

SAAM

God skep ons om in

verhoudinge 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 ek

wil en wat my pad is

nie, maar om op God

se pad te wees en op

God se pad te groei

(beweeg).

9. Jakobus 5:7-20

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Vertel van kere wat julle gebede verhoor is.

Wat is die siekste wat jy nog was?

AANBIDDING: 5 MIN

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

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

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Jakobus 5:7-20. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Hoe wag mens geduldig tot die Here kom?

Hoekom is mense vandag so geneig om te kla (vgl. vers 9)? Wat kan

julle doen om op te hou om oor ander te kla?

Wat behoort julle te doen as julle swaarkry, opgeruimd is en siek is

(vers 13, 14)? Geld dit nog vandag?

Het jy al vir iemand wat siek is gebid of het iemand al vir jou gebid toe

jy siek was? Wat was jou ervaring?

Hoe kan julle as kleingroep vers 16 uitvoer? [“Bely julle sondes eerlik

teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.”]
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 o Hy het doodgegaan en op die derde dag weer lewend

   geword

 o Hy is nou by God, waar Hy ons verteenwoordig

 daar ’n ewige lewe is

kan verwerf

 God na die wêreld gestuur word

Wat is vir ons belangrik?

wêreld

3

Is dit verkeerd om ryk te wees? Wanneer en wanneer nie?

Hoe hou ons vandag werkers se loon agter, veroordeel en vermoor ons

onskuldiges?

GETUIG: 5 MIN

As iemand jou sou vra om oor Jesus te getuig in 3 sinne, wat sal jy sê?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk na buite.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Bespreek die volgende aanhalings:

Gewone mense bid nie, hulle bedel net. – George Bernard Shaw
Gebed is om te vra dat die wette van die heelal omvergewerp word in belang van 'n enkele,
belydend-onwaardige petisionaris. – Ambrose Pierce

Hoe kan julle nou bid dat julle gebed nie bedel is nie?

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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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
plaas.  Daarom wil ek onder beheer van die Heilige Gees lewe em 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
     4

8. Jakobus 4:13-5:6

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Hoe sal jy wil hê moet jou lewe oor ’n jaar van nou af wees?

Watter plek waar jy nog nie was nie, sal jy graag wil besoek?

Wie sou jy vandag definieer as materieel ryk mense?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Bid

dit dan almal hardop saam as julle gebed.

Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg
is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig;
waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om
getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word
nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons
vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.
Amen.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Jakobus 4:13-5:6. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Is dit verkeerd om vooruit te beplan? Hoekom / hoekom nie?

Vir baie mense is sonde net om te doen wat verkeerd is. Watter

perspektief bring 4:17? Bespreek met mekaar voorbeelde waar

mense vandag sonde doen deur nie die regte ding te doen nie.
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MEKAAR-TEKSTE

5

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan julle getuies van Jesus wees by die kerk?

DIENSWERK: 5 MIN

Dis belangrik dat gelowiges nie net mekaar liefhet nie, maar ook die

wêreld waarbinne ons leef. Daarom is dit belangrik vir elke kleingroep

om ook ’n dienswerk projek buite die gemeente te hê. Bespreek met

mekaar waar julle kleingroep betrokke kan raak.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vra 4 persone om julle voor te gaan in gebed. Bespreek dan met

mekaar waarvoor julle wil bid:

1. Dankie sê

2. Skuldbely

3. Voorbidding

4. Vra (smeking)

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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MEKAAR-TEKSTE

6

7. Jakobus 4:1-12

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Hoekom, dink jy, is daar soveel stryd en spanning in die wêreld?

Wat doen jy as iemand met jou begin stry?

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: 35 MIN

Lees Jakobus 4:1-12. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Stem julle saam dat rusies uit selfsugtige begeertes kom (vers 1)?

Wat is die twee redes waarom ons nie het wat ons wil hê nie (vers 2

en 3)? Is daar ander redes waarom gebed nie verhoor word nie?

Wat is ’n “vriend van die wêreld” (vers 4)? Hoe sou julle so iemand

beskryf? En ’n “vriend van God”?

Watter “begeertes” is die grootste dryfkragte in ons samelewing?

Wat kan julle doen om nie voor die verleiding van die wêreld te swig

nie?

Hoe kan julle prakties julle “hande was” en “harte reinig” (vers 8)?

Wat behoort julle te doen as julle wil stry of kwaad praat?
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1. Jakobus 1:1-18

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

In watter lande in die wêreld was jy al gewees? Watter land staan vir

jou uit?

Watter vak (op skool / universiteit / ander plek) was vir jou die

moeilikste wat jy gehad het?

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.

7

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan jy ’n getuie van Jesus wees tussen jou vriende?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vra vir die Here om vir julle wysheid te gee. Dink veral aan vers 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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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: 35 MIN

Laat elkeen gou die agtergrond tot Jakobus deurlees:

DOEL:
Om die gelowiges tot volharding onder beproewing en tot die praktiese uitlewing van hulle geloof
aan te moedig.

SKRYWER:
Waarskynlik die Jakobus wat Jesus se broer was, en wat later in die gemeente in Jerusalem
gedien het.

GEADRESSEERDES:
Eerste geslag Christene (waarskynlik meestal Joodse Christene) wat oral verspreid geraak het
en buite Palestina gemeentes gevorm het.
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6. Jakobus 3:13-18

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wie is die wysste persoon wat jy ken? Hoekom?

Wat is vir jou die verskil tussen wys en slim?

Wat dink jy is nodig vir vrede in ons land?

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: 35 MIN

Lees Jakobus 3:13-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Hoe word wysheid sigbaar in gedrag en dade, m.a.w. hoe lyk ’n wyse

persoon (vers 13)?

Wat is die verskil tussen naywer en selfsug (vers 16)? Waarom lei dit

tot wanorde en gemene dade?

Bespreek die eienskappe van wysheid in vers 17. Wat beteken

elkeen? Watter een is jy die beste in? Watter een sukkel jy die meeste

mee? Hoe kan julle mekaar hierin help?

Hoe kan julle wysheid gebruik om vrede te maak (vers 18)? Waar?
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ONTSTAANSTYD:
Óf kort voor Jakobus se dood in 62 nC, óf in ongeveer 49 nC, voor die apostelvergadering in
Jerusalem

PLASING:
Baie gelowiges moes uit Jerusalem vlug, en het hulle op verkeie plekke in die buiteland gaan
vestig. Jakobus bemoedig hulle om onder beproewing te volhard, en om hulle geloof prakties uit
te leef.

KERNVERSE:
“Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as
julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard” (1:2–3). “’n Liggaam wat
nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood” (2:26).

VERDERE OPMERKINGS:
Die brief is in ’n styl geskryf wat baie Griekse filosowe destyds gebruik het, naamlik in ’n
dialoogvorm tussen die afsender en ’n denkbeeldige persoon. Die brief maak dus gebruik van ’n
vraag en antwoord-metode, soos wat Paulus ook dikwels gedoen het.
Wil Vosloo, Fika J van Rensburg, et.al., Die Bybel in Praktyk, (Vereeniging: Christelike
Uitgewersmaatskappy) 1993.

Lees nou Jakobus 1:1-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

In vers 2 skryf Johannes dat mens BAIE BLY moet wees as

beproewings oor jou kom. Watter beproewings dink julle het die

mense aan wie Jakobus skryf ondergaan? Watter beproewings

ondergaan gelowiges vandag?

Hoe kan mens bly wees in beproewings?

Hoe toets beproewings ’n mens se geloof?
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Op watter maniere struikel julle met julle tonge?

Om met die tong te struikel is nie net om verkeerde dinge te sê nie,

maar ook om regte dinge nie te sê nie of om dinge nie reg te sê nie.

Watter een van die 3 sukkel jy die meeste mee? Hoe kan julle mekaar

hierin help?

Ons wil graag die waarheid reguit hoor oor ons kar of oor ons

gesondheid. Waarom nie oor ons geloof nie? Waarom is dit so moeilik

om reguit met mekaar te praat oor ons geloof en hoe dit sigbaar word?

Hoe kan julle mekaar hierin help?

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan julle getuies van Jesus wees by julle huise?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vir watter dele van ons land wil julle graag bid? Bespreek met mekaar en

wys dan iemand aan om namens julle te bid.

Vir watter dele van die wêreld wil julle bid? Vra iemand anders om

daarvoor te bid.

Wie ken jy wat afvallig geword het?

Gee 2 minute vir stilgebed, waar elkeen kan bid vir mense wat afvallig

geword het. Daarna kan die 2 aangewese persone bid vir die landstreke.

ADMINISTRASIE: 5 MIN

20



Hoe kan mens sorg dat jy bestendig bly (vers 6-8)?

Hoe kan mens bly wees as jy arm is? En as jy ryk is?

Wat is die grootste versoeking wat jy nog moes hanteer? Wat maak

dat jy voor sommige versoekings swig? En staande bly in ander?

Jakobus verduidelik dat die pad gewoonlik is:

  versoekingà eie begeerteà sondeà dood  (vers 14-15). Stem julle

saam? Wat help dit om dit te weet?

GETUIG: 5 MIN

Die Here roep ons almal om getuies vir Hom te wees. Wat, dink julle,

verhinder mense om getuies te wees?

DIENSWERK: 5 MIN

Elke kleingroep is uniek, met unieke mense, unieke gawes, unieke

geleenthede. Elke kleingroep het daarom die verantwoordelikheid om

te dien:

Mekaar

Die gemeente

Die wêreld

Wat kan julle doen om mekaar te dien? Watter gawes het julle (tyd,

middele, kennis)? Watter nood of behoeftes is daar in julle kleingroep?

Watter geleenthede het julle om mekaar te dien?
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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.”

Wat het jou getref in Jesus se gebed vir jou?

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Jakobus 3:1-12. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Wie is leermeesters vandag? Waarom word hulle strenger

beoordeel? Deur wie?

Waarom is die tong die moeilikste deel van die liggaam om nie mee

te struikel nie?
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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. Jakobus 3:1-12

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Na watter radiostasie luister jy? En watter musiek? Hoekom?

Watter musiek hou jy nie van nie? Hoekom nie?

Wat sal maak dat jy uit ’n fliek uitstap of die televisie afsit?

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.

“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.
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Hoe sou julle iemand antwoord wat sê: “Ek glo, daarom is ek gered en

kan ek maar leef soos ek wil. Wat ek doen kan my nie in die hemel kry

òf daar uithou nie.”?

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan julle getuies van Jesus wees by julle werk?

DIENSWERK: 5 MIN

’n Kleingroep moet mekaar dien, maar ’n kleingroep is ook deel van ’n

gemeente. Hoe kan julle kleingroep die gemeente dien?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

’n Belangrike deel van gebed is skuldbelydenis. Gee 2 minute van stilte

waar elkeen voor die Here sy/haar sondes kan bely. Laat iemand dan

julle gebed afsluit deur vir die Here dankie te sê dat julle sondes vergewe

IS.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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2. Jakobus 1:19-27

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Hoe en wanneer lees jy Bybel? Hoekom so?

Wat dink jy is die grootste gevaar vir gelowiges in ons samelewing?

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: 35 MIN

Lees Jakobus 1:19-27. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Waarom is dit beter om te luister as om gou te praat?

Waarom sê Jakobus dat jy nie “te gou” kwaad moet word nie? Wanneer

sou dit reg wees om kwaad te word?

Wat sou voor God reg wees om te doen as jy kwaad is?

Wat is die regte dinge om vandag oor kwaad te word en wat is die regte

om daaraan te doen?

Hoe verskil die persoon in vers 22-24 van die een in vers 25? Watter

een is jy?

Hoekom het ons vandag soveel “gelowiges” wat hoor wat die Woord sê,

maar dit nie doen nie? Wat kan gedoen word om dit te verander?
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Hoekom is jou godsdiens waardeloos as jy nie jou tong in toom hou

nie (vers 26)?

Hoe kan julle weeskinders en weduwees bystaan?

Hoe kan jy jou hierdie week skoon hou van die besmetting van die

wêreld?

GETUIG: 5 MIN

Die Engelse woord vir getuig is “witness” en kom van ’n Ou Engelse

woord wat beteken:

"attestation of fact, event, etc., from personal knowledge"

Hoe sou dit betrekking hê op getuig vir jou geloof?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk aan mekaar in die kleingroep?

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

13

4. Jakobus 2:14-26

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wie is jou gunsteling Bybelfiguur? Hoekom?

Wie is vandag vir jou ’n rolmodel van geloof? 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.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Jakobus 2:14-26. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Hoe lyk iemand wie se dade nie sy geloof bevestig nie?

Hoe bevestig jou dade jou geloof?

Wat is die verhouding tussen geloof en dade volgens Jakobus?

“’n Mens word nie deur jou dade gered nie, maar ’n mens word ook nie sonder

dade gered nie” Sou julle saamstem hiermee? Bespreek dit.
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GETUIG: 5 MIN

Ons getuig nie net met ons woorde nie, maar ook met ons dade. Watter

dade wys dat ons Christene is en watter nie?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk teenoor mekaar.

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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3. Jakobus 2:1-13

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Vertel vir mekaar hoe julle groot geword het. Was julle arm/ryk? Hoe het

dit jou laat voel?

Wat is die ergste armoede wat jy al gesien of beleef het?

Watter mense is vir jou die moeilikste om regtig lief te hê?

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: 35 MIN

Lees Jakobus 2:1-13. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Hoeveel moeite doen jy met jou voorkoms? Hoekom?

Wanneer het jy al iemand verkeerdelik op sy uiterlike beoordeel of is jy

al so beoordeel?

Wat is die regte oorwegings op grond waarvan ons mense behoort te

beoordeel (LW: nie veroordeel nie) (vers 4)?

Hoe skend ‘ryk’ mense die Naam van die Here in ons samelewing

vandag (vers 7)?

Wat kan julle doen om volgens die wet van die koninkryk te leef

    (vers 8)?
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