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DIENSWERK: 5 MIN

Dienswerk hierdie week behels om die mense te dien en te bedien met die

liefde wat die Here in jou hart gee.  Dink ‘n paar oomblikke saam oor hoe julle

ander en mekaar kan bedien met die liefde wat die Here vir jou gee.

Daarmee skryf jy ‘n getuigskrif wat ander oor jou sal gee.

Geniet jou dienswerk!

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

- Hoor hoe dit met almal in die groep gaan.  Hoor of daar enige

gebedsversoeke is vir eie nood, of ander mense se nood, of die nood van die

wêreld.

- Een of twee mense bid nou namens die groep en bring alles voor die Here.

- Dank ook die Here vir hierdie byeenkoms.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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• Ek vertel met passie van die Here in my lewe

• Ek maak mense opgewonde oor Christus

• Ek jubel in die Here met my vertellinge

• My lewe is ‘n getuienis

Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart.... En die

getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is

deur sy Seun.

1 Johannes 5:10, 11

...want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor

het.

Handelinge 22:15

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

Sal jy wil hê dat hierdie jou getuigskrif is?

Watter dele van die getuigskrif kan mense vandag al oor jou sê?

Watter dele kort aandag?

Sommige dele is dalk waar, maar ander weet dit net nie. Hoe kan jy

so lewe dat ander dit van jou weet?

Die dele wat nog aandag kort in jou lewe – hoe gaan jy dit aanspreek?

Hoe gaan julle mekaar hierin help?

Wat sal julle wil hê moet op julle kleingroep se getuigskrif staan? Hoe

kan julle sorg dat dit so is?
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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).

Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp

hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en

mag ons heeltemal vervul word met u volheid, o God.

Aan U, wat deur u krag wat in ons werk, magtig is om oneindig

meer te doen as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe, in

die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die

geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen”

- Die byeenkomsleier bid ook nou dat die Here vandag se byeenkoms

sal seën.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

’n Getuigskrif is iets wat iemand anders oor jou skryf. Lees die volgende

Getuigskrif saam:

MY GETUIGSKRIF:

EK WEET:
• God is lief vir my

• God is in beheer

• God het my gemaak

• Ek is blymoedig en dankbaar

• Ek is vry in Christus

• Ek het vrede en hoop

EK IS BOODSKAP EN BOODSKAPPER:
• Ek is sigbaar lief vir ander en die Here

• Ek is sout en lig vir almal

• Ek is 24/7 relevant oral in die samelewing
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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

8. Vertel: My Getuigskrif

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

In sy boek “The Five Love Languages” beskryf Gary Chapman 5

algemene maniere waarop ons ons liefde teenoor ander mense

kommunikeer. Vertel vir die ander groeplede op watter van hierdie

maniere jy jou liefde teenoor jou medemens wys:

Gebruik woorde van bemoediging

Spandeer kwaliteit-tyd

Gee geskenke

Dien op ‘n praktiese manier

Fisiese aanraking

Groepbespreking:

Hoe kan hierdie “Love Languages” ons help om effektiewe boodskappers

van Christus in die wêreld te wees?

AANBIDDING: 5 MIN

- Steek ‘n kers aan as simbool daarvan dat hierdie ‘n tyd is wanneer julle

bewustelik/gefokus in die Here se teenwoordigheid is.

- Laat een persoon in die groep die gebed van Efesiërs 3:14-20 bid:

“Ons kniel in gebed voor U, ons Vader, aan wie die hele gemeenskap van

gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het.  Ons bid

dat U, deur U Gees, uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal

gee om innerlik sterk te word; dat Christus deur die geloof in ons harte sal

woon, en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.
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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

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

Waarom moet ons met ons hart glo EN met ons mond bely?

Wie se taak is dit om die boodskap te bring aan mense wat nog nie

glo nie?

Is alle gelowiges “gestuurdes”?

Waar loop jou “voetstappe” oral? Hoe kan jy daar die boodskap bring?

Iemand het gesê: “Onthou: jy is boodskap en boodskapper!” Stem

julle daarmee saam? Wat beteken dit om “boodskap” te wees? Hoe

kan ons dit doen?

Laat elkeen die volgende antwoord: Wat beteken Jesus vir jou

persoonlik?

Op watter verskillende maniere kan jy hierdie boodskap uitdra?

DIENSWERK: 5 MIN

Watter bejaardes of siekes ken jy wat nie meer vir hulself kan lees nie?

Maak dit hierdie week jou werk om vir so ‘n persoon hierdie teksgedeelte

of selfs ‘n ander gedeelte uit die Skrif te gaan lees.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Laat elkeen/elke egpaar sê hoe dit met hulle gaan, en wat die uitdagings

en vreugdes op hierdie stadium in hulle lewe is.  Gaan nou in die kring

om en laat elkeen om die beurt vir die persoon links van hulle bid.  Indien

die kleingroep uit pare/egpare bestaan kan een uit elke paar vir die paar

links van hulle bid.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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15 En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie?
Daarom sê die Skrif: “Hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die
goeie boodskap bring!”



MEKAAR-TEKSTE

5

6 Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê

waarbuite hulle nie kan beweeg nie.

7 Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane,

8 weerlig en hael, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag

gehoorsaam,

9 berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders,

10 wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg,

11 konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die

aarde,

12 jong manne en meisies, grysaards saam met seuns!

13 Laat hulle die Naam van die Here prys, want Sý Naam alleen is

hoog verhewe, Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel.

14 Hy het aan Sy volk mag gegee. Dit is die roem van al Sy troue

dienaars, die Israeliete, die volk naby wie Hy is. Prys die Here!

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Hoe sal julle die boodskap van die Bybel opsom?

Lees nou Romeine 10:9-15 (NLV):

28

9 Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart
glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 10
Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met
ons mond bely, word ons gered. 11 Soos die Skrif sê: “Wie in Hom
glo, sal nie beskaamd staan nie.” 12 Inderdaad! Dit maak geen
verskil of jy ’n Jood of ’n nie-Jood is nie. Ons het almal dieselfde Here
en Hy deel Sy rykdomme uit aan almal wat Hom aanroep. 13 Want
“elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word”.14
Maar hoe sal hulle Hom aanroep as hulle nie in Hom glo nie? En hoe
sal hulle in Hom glo as hulle nog nooit van Hom gehoor het nie? En
hoe sal hulle van Hom hoor sonder dat daar iemand is wat die
boodskap bring?



MEKAAR-TEKSTE

6

7. Romeine 10:9-15

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Sit twee-twee bymekaar. Vertel gelyktydig vir mekaar hoe julle week tot

dusver verloop het. Elke keer wanneer die groepleier die teken gee, skuif

aan na die volgende persoon en doen dieselfde. Praat oor die volgende

vrae as deel van jou vertelling:

Wat was lekker in jou week sover?

Wat was sleg in jou week sover?

Watter goeie grap het jy hierdie week gehoor?

Wat was jou lekkerste ete sover hierdie week?

Watter TV-program het jy hierdie week geniet?

Groepsbespreking na die tyd:

Hoeveel kan jy onthou van wat die ander persone vertel het?

Hoekom is dit moeilik om só te kommunikeer?

AANBIDDING: 5 MIN

Gebruik die woorde van Psalm 148 as julle aanbiddingsgebed.  Gaan in die

1 Prys die Here! Prys die Here vanuit die hemele, prys Hom in die hoë

hemel!

2 Prys Hom, alle engele, prys Hom, alle hemelwesens!

3 Prys Hom, son en maan, prys Hom, alle sterre!

4 Prys Hom, hoogste hemele, en waters in die hoë hemelruim!

5 Laat hulle die Naam van die Here prys, want Hy het beveel en hulle is

geskep;
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1. LEEF: Handelinge 2:41-46

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Stuur ‘n pak Salticrax (of enige tipe southappie) in die groep om. Laat

elkeen eers vertel wat dit beteken om sout vir die wêreld te wees voordat

hy/sy die koekie opeet. As daar genoeg koekies en tyd is, doen ‘n tweede

rondte.

AANBIDDING: 5 MIN

Kom bewustelik in God se teenwoordigheid in aan die hand van Psalm
136:1-16.

almal hardop saam die “koor”- gedeelte (“Aan sy liefde is daar geen

einde nie”).

Loof die Here, want Hy is goed - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Loof die oppermagtige God - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Loof die magtigste van alle maghebbers - Aan sy liefde is daar geen einde

nie.

Hy het magtige dade gedoen, Hy alleen - Aan sy liefde is daar geen einde

nie.

Hy het die hemel met soveel insig gemaak - Aan sy liefde is daar geen einde

nie.

Hy het die aarde op die waters gevestig - Aan sy liefde is daar geen einde

nie.

Hy het die groot hemelligte gemaak - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

die son om te heers oor die dag - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

7

DIENSWERK: 5 MIN

Vriendelikheid is iets wat God van jou verwag.  Meeste van ons kry dit

nie reg om altyd vriendelik te wees nie.  Maak dit jou werk om vriendelik

te wees met almal (met die kassier in Pick’n’Pay, die petrol- joggie, jou

gesinslede of jou baas aan wie jy verantwoording moet doen).  As

iemand dan navraag doen: Waarom so vriendelik?  Getuig dat dit is wat

die Koning in jou lewe van jou verwag.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Laat twee mense vandag namens die groep bid.

- Dank die Here vir die hoop wat ons het dat hierdie wêreld nuutgemaak

word in Jesus Christus se lewe en dood en opstanding.

- Bid dat die Here deur sy Gees ons krag sal gee om die verkeerde soort

groepsdruk te weerstaan.

- Bid dat die Here ons sal help om alternatiewe lewens te lei – gesond en

regtig geestelik lewendig.

- Bid vir mekaar se nood en vreugdes.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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die maan en die sterre om te heers oor die nag - Aan sy liefde is daar

geen einde nie.

Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eersgeborenes -

Aan sy liefde is daar geen einde nie.

en Israel onder hulle uitgelei met Sy groot mag en krag - Aan sy liefde is

daar geen einde nie.

Hy het die Rietsee in twee gekloof - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

en Israel daar deur laat trek - Aan sy liefde is daar geen einde nie.

maar die farao met sy leërmag in die Rietsee gestort - Aan sy liefde is

daar geen einde nie.

Hy het sy volk deur die woestyn laat trek - Aan sy liefde is daar geen

einde nie.

Amen

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Handelinge 2:41-46 in Die Boodskap. Laat elkeen in die groep een

vers hardop lees.

8

41 Na Petrus se woorde het ’n groot aantal mense, omtrent 3 000, tot
bekering gekom. Daarna is hulle gedoop. 42 Van toe af het hierdie
nuwe gelowiges gereeld bymekaargekom om te hoor wat die apostels
leer. Hulle het nou in ’n splinternuwe verhouding met God en met
mekaar gestaan.
Hulle het ook gereeld saamgeëet en saamgebid. 43 Die apostels het
groot wonderwerke onder hulle gedoen.
Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. 44 Hulle liefde vir
Hom en vir mekaar het hulle in ’n hegte eenheid saamgesnoer. 45
Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel.
Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes
gegee. 46 Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God
daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saamgeëet.
Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol
vreugde.

Volgens die Verklarende woordeboek is ’n antwoord:

“Mondelinge of skriftelike weerwoord op ’n vraag of bewering.”

In die lig daarvan, lees die volgende verse:

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

Wanneer sal iemand “’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle

lewe”? Wat sal jou antwoord wees?

Hoe gereeld vra mense jou oor die hoop in jou lewe? Waarom of

waarom nie?

Hoe kan ons lewe dat mense buite die gemeente vir ons kom vra oor

ons lewe? By jou werk? By jou huis? Jou ontspanning? Jou vriende?

Hoe sal Kolossense 4:5-6 vandag prakties lyk? Dink aan situasies

waarin jy al was of waarin jy gereeld kom.

Watter Christelike gedrag sal in vandag se lewe mense se aandag

trek en hulle daartoe bring om daaroor uit te vra?

25

1 Petrus 3:14-15: “Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik
nie. 15 In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus
die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat
van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”

Kolossense 4:5-6: Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog
buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.
6 Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig;
en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.



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

“Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem

aangegryp.” (vers 47). Watter lewenstyle gryp jou vandag aan?

Hoe dink jy het hulle geleef dat dit die mense aangegryp het?

Ons lees dat die gelowiges:

1. Gereeld bymekaargekom het

2. Gereeld saamgeëet het

3. Gereeld saamgebid het

4. Besittings met mekaar gedeel het

5. Armes gehelp het

6. Saam erediens gehou het in die tempel

7. By mekaar se huise bymekaargekom het

8. Vol vreugde was

9. God heeltyd geprys het

Wat, dink julle, het die mense van daardie tyd aangegryp? Wat sal

mense vandag aangryp?

Gryp jou lewe AS CHRISTEN mense aan? Wat kan jy doen dat dit so

is?

Wat kan julle doen om mekaar hiermee te help?

“Om vis te vang, moet jy gaan waar die visse is en aas gebruik wat

hulle nadertrek”. Hoe is dit op ons as Christene van toepassing?

9

47 Hulle het God heeltyd geprys omdat Hy so groot en goed is.
Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem
aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie
mense tot geloof in Christus gekom.

6. VERTEL: Antwoord

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Watter van die volgende frases is vir jou moeilik om te sê?

“Ek is jammer.”

“Vergewe my asseblief.”

“Ek sal volgende keer harder probeer.”

“Ek is lief vir jou.”

“Ek is nie heeltemal normaal nie.”

Groepbespreking:

Hoekom sukkel ons dikwels so om eerlik en opreg met ander te

kommunikeer?

Wat kan ons hieruit leer sodat ons die evangelie nog beter kan oorvertel?

AANBIDDING: 5 MIN

Om te vertel moet ons eers hoor.  Gee daarom vandag weer aan die

begin van die byeenkoms geleentheid vir ‘n paar oomblikke van stilgebed

(indien die kinders dit toelaat!).  Laat elkeen in hierdie oomblikke van

stilgebed bewustelik probeer om stil te wees in God se teenwoordigheid.

Wat is die dinge wat my jaag en onrustig maak?  Kan ek dit vir hierdie tyd

laat gaan, en net rus in God se liefde?

Laat een persoon daarna namens die groep bid en die Here se seën vra

op julle byeenkoms.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Wat beteken die woord “antwoord”?
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DIENSWERK: 5 MIN

Daar is soveel armes dat dit dikwels vir ‘n mens voel asof jou klein

bydrae geen verskil gaan maak nie. Tog is dit nie hoe God se somme

werk nie.  Hy verwag van jou om te help waar jy kan.  Miskien is daar

iemand waarvan jy weet of wat julle as groep kan identifiseer wat tans

hulp nodig het.  Besluit watse hulp nodig is en bied dit aan.  Voorbeelde:

Wat van ‘n bord warm sop vir die hekwag van die kerk of ‘n warm

baadjie teen die winterkoue?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

- Dank die Here vir hierdie byeenkoms

- Bid dat God deur sy Gees ons sal vorm om regtig lief te wees vir

ander

- Bid vir mekaar en vir die tyd wat voorlê totdat ons as groep weer

bymekaarkom

ADMINISTRASIE: 5 MIN

10

DIENSWERK: 5 MIN

Het jy al vir die mense wat vir jou werk vertel wat Jesus Christus in jou

lewe vir jou beteken?  Indien nie, maak dit jou werk om vir iemand

hierdie week daarvan te vertel.  Aanvanklik is dit moeilik, maar dit word

al makliker soos wat jy daarin geoefen raak.  Sterkte met jou dienswerk.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Hoor vooraf of daar enige gebedsversoeke vanuit die kleingroep is.

Gaan dan in die kring om en gee geleentheid vir gebed.  Een persoon

begin die gebed, en die een langs hom/haar sal eindig (al is dit net deur

“amen” te sê, wanneer die kring voltooi is.  Elkeen kry dan geleentheid

om te bid.  Die wat nie wil bid nie bly maar net stil.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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2. LEEF: Matteus 20:20-28

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Elke groeplid skryf ‘n opdrag op ‘n stukkie papier neer. Dit kan enige

iets wees van “Staan op 1 been” tot “Fluit Psalm 100.” Al die

papiertjies word in ‘n houer gesit en geskommel. Elkeen kry nou ‘n

beurt om ‘n papiertjie uit die houer te haal en die opdrag uit te voer –

selfs al het hy/sy self die opdrag neergeskryf.

Groepbespreking

Is dit vir jou maklik of moeilik om ‘n opdrag uit te voer?

AANBIDDING: 5 MIN

- Steek ‘n kers aan as ‘n simbool daarvan dat hierdie ‘n spesiale tyd

is, en dat julle as kleingroep nou bewustelik in God se

teenwoordigheid kom.

- Bid die Ons Vader-gebed hardop saam.  Maak seker dat die kinders

ook by hierdie deel van julle byeenkoms saam met julle bid.

Ons Vader wat in die hemel is,

laat U Naam geheilig word,

laat U koninkryk kom,

laat U wil geskied – soos in die hemel, net so ook op die aarde.

Gee ons vandag ons daaglikse brood,

en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.

En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose.

Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid

tot in ewigheid.  Amen

11

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Handelinge 1:6-8. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

Hoe sal julle ’n “getuie” definieer?

Wat is die verskil tussen ’n “getuie” en ’n “advokaat” in ’n hofsaak?

Die Verklarende Woordeboek verklaar getuie as: “Iemand wat

teenwoordig was by ’n gebeurtenis en kan bevestig dat hy iets gesien

of gehoor het.” Hoe help dit ons verstaan van ons opdrag om getuies

te wees?

Jerusalem was die stad waarin hulle gewoon het; Judea die

landstreek rondom hulle; Samaria die deel van die land waar niemand

wou gaan nie en met wie jy nie gemeng het nie. Waar is “Jerusalem”,

“Judea”, “Samaria” en “die uithoeke van die wêreld” vir jou vandag?

Hoe kan jy daar “getuie” wees? (Onthou – nie advokaat nie...)

Hoekom kom “vertel” na “leef”?
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6 Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra:
“Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan
oprig?” 7 Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en
omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8
Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en
julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in
Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 9 Nadat Hy dit gesê
het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom
weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.



5. VERTEL: Handelinge 1:6-8

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Vertel vir die ander groeplede hoe jy die evangelie van Jesus Christus in

hierdie wêreld sou vertel – as jy net van rekenaarterme kon gebruik

maak. Jy mag Engelse terme gebruik in jou vertelling.

Groepsbespreking:

Hoekom is dit moeilik om so in ander terme oor die evangelie te praat?

AANBIDDING: 5 MIN

Roep die kinders bymekaar en sing saam met hulle een of twee liedere

tot eer van die Here. (bv. “Loof Hom met die tromme”; “Daar’s vissies in

die water”; “Praat ek mense, eng’le tale’)

OF

Sing as kleingroep Psalms of ander aanbiddingsliedere tot eer van die

Here.

OF

Luister saam na ‘n snit op ‘n CD wat die byeenkomsleier vooraf as

aanbiddingslied uitgekies het.

Laat een persoon dan die Here se seën vra op hierdie byeenkoms, en

bid dat julle as groep bewustelik in Sy teenwoordigheid sal wees.

21

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Matteus 20:20-28. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

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

As jy die boodskap van hierdie gedeelte in een sin moet opsom, wat sal

dit wees?

“Maar by julle moet dit nie so wees nie.” Wat is dit wat by Christene nie

moet voorkom nie? Hoe lyk dit vandag?

As Jesus vandag met julle sou praat en sê: “In die wêreld is dit SO, maar

by julle moet dit nie SO wees nie,” wat sal Hy alles by SO insit?

12

20 Toe kom die vrou van Sebedeus met haar twee seuns by Jesus en
kniel voor Hom om Hom ’n guns te vra.
21 “Wat kan Ek vir u doen?” vra Hy vir haar.
Sy sê vir Hom: “Belowe my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk
langs U mag sit, een aan u regterhand en die ander een aan u
linkerhand.”
22 Toe antwoord Jesus: “Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die
lydensbeker drink wat Ek gaan drink?”
“Ons kan,” antwoord hulle.
23 Jesus sê toe vir hulle: “Ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my
regter- en my linkerhand te sit, daaroor besluit Ek nie; dit is vir dié vir
wie my Vader dit gereed gemaak het.”
24 Toe die tien ander dissipels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee
broers. 25 Jesus roep hulle toe nader en sê:
“Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle
baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. 26 Maar
by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word,
moet julle dienaar wees; 27 en elkeen wat onder julle die eerste wil
wees, moet julle slaaf wees. 28 So is dit ook met die Seun van die mens:
Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe
te gee as losprys vir baie mense.”



Wat is die 3 grootstes in ons omgewing? Wat kan julle doen om te

sorg dat dit onder ons nie so is nie?

“’n Christen is IN die wêreld, maar anders as die wêreld.” Hoe sal julle

dit aan kinders verduidelik? Hoe sal dit lyk in vandag se wêreld waar

jy leef? Dink aan jou werk, jou ontspanning, jou vakansies, jou

gesinslewe.

DIENSWERK: 5 MIN

Het julle groep al dienswerk by die kerk gedoen?  Wat van ‘n skinkbeurt

in die kombuis of kollekte opneem of selfs help met die nagmaalglasies

was?  Besluit waar julle dienswerk hier by die kerk tydens die volgende

maand gaan lewe.  Daar is nie werk hier by die kerk wat benede jou

waarde is nie.  Geniet jul dienswerk.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gebruik by hierdie byeenkoms die vyf “afdelings” van gebed as ‘n riglyn

vir julle saambid.  Besluit vooraf wie gaan elke afdeling bid.

- lofprysing (maak God groot vir wie Hy is)

- verootmoediging (vra dat die Here ons sal vergewe dat ons in die

afgelope tyd soos die wêreld geleef het)

- Danksegging (dank God dat ons in Christus vergewe is, en dank Hom

vir al die ander seën in ons lewe)

- smeking (ons bid vir onsself – die gebedsversoeke van die mense in die

kleingroep)

- voorbidding (ons bid vir ander – die nood van die wêreld; ander mense

van wie ons weet)

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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DIENSWERK: 5 MIN

Besluit uit die gelese gedeelte wat jou gawes is.  Indien jy nie weet nie,

vra die res van jou kleingroep om jou gawes vir jou aan te dui.  Kies dan

een van die gawes en dien hierdie week daarmee.  Doen dit blymoedig

en geniet dit om die Here daardeur te dien.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

- Bid om die krag en aanwesigheid van die Heilige Gees in julle lewens,

sodat julle al hoe meer verander sal word om soos Jesus Christus te

wees.

- In julle gesprek het julle gepraat oor hoe julle mekaar kan help om as

gelowiges te LEEF.  Bid dat God julle krag en wysheid sal gee om dit te

doen.

- In julle gesprek het julle spesifieke uitdagings genoem wat dit moeilik

maak om julle geloof te LEEF.  Bid dat God julle hiermee sal help.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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13. As hulle hartseer is, deel dit met hulle.
14. 16Konsentreer op dit wat onderlinge eensgesindheid bevorder.
15. Moenie belangrik probeer wees nie, maar vind julle geluk by die

nederiges.
16. Moenie dink dat net julle altyd reg is nie.
17. 17Moenie vir enigiemand kwaad met kwaad terugbetaal nie;
18. wees positief teenoor alle mense.
19.   18Sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings

     handhaaf met alle mense.

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

“Voor ons van Jesus kan vertel, moet ons eers die reg daartoe kry

deur reg te leef.” Stem julle hiermee saam?

Ons het gawes wat van mekaar verskil. Wat is elkeen van julle se

gawes? Laat elkeen eers self sê en vertel dan vir mekaar wat sien

julle in mekaar se lewens raak?

Paulus lys 19 aspekte van ’n Christen se lewe. Watter sien julle die

meeste by Christene vandag? En die minste?

Watter drie doen jy relatief goed mee? En watter drie is vir jou op

hierdie stadium ’n uitdaging?

Hoe kan julle mekaar hiermee help?

Wat is die groot uitdagings wat dit vandag moeilik maak om as

Christen te lewe?

Hoe kan julle sorg dat julle onthou en daarop fokus om as Christene

te lewe?
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3. LEEF: Galasiërs 5:16-26

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Laat iemand ‘n veerpyltjiebord met pyltjies saambring na die byeenkoms

toe. Elke lid van die groep probeer om die kol in die middel van die

veerpyltjiebord raak te gooi. Gebruik mekaar se pogings om met mekaar te

praat oor die Griekse woord vir sonde wat beteken “om die teiken te mis.”

AANBIDDING: 5 MIN

Indien moontlik met die kinders, gee ‘n paar oomblikke van stil gebed

waarin elkeen bewustelik hier en nou in die Here se teenwoordigheid

inkom.  Laat gaan die dag se goed en die goed wat nog voorlê, en geniet

dit net om in God se teenwoordigheid te wees.  Na die stil gebed kan een

van die groeplede, of die voorganger, die Here se seën vra vir die

byeenkoms.

BYBELSTUDIE: 40 MIN

Lees Galasiërs 5:13-25. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

14

13 Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid
misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in
liefde. 14 Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet
jou naaste liefhê soos jouself.” 15 Maar julle byt en verskeur mekaar;
pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. 16 Wat ek
bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers
word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur
nie. 17 Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil,
en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer.
Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen
wat julle graag wil nie. 18 Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan
julle nie meer onder die wet nie.



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

Wat beteken vers 18 vir jou? (“Maar as julle julle deur die Gees laat

lei, staan julle nie meer onder die wet nie.”)

Bespreek die verskillende praktyke van die sondige natuur (vers

19-21). Hoe lyk elkeen in die praktyk vandag? Met watter word jy die

meeste gekonfronteer?

In vers 22 word gepraat van die “vrug van die Gees”. Waarom is dit

enkelvoud (vrug) en nie meervoud (vrugte) nie?

Bespreek die elemente van die vrug van die Gees.

 1. Liefde

2. Vreugde

3. Vrede

4. Geduld

5. Vriendelikheid

6. Goedhartigheid

7. Getrouheid

8. Nederigheid

9. Selfbeheersing
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- Laat iemand anders dan die Here se seën vra vir die

kleingroepbyeenkoms.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Romeine 12:6-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

18

19 Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend:
onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, 20 afgodsdiens, towery,
vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, 21
afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge.
Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan
sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis
verkry nie. 22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23
nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.
24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met
al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

6Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God
aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg
gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy
dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. 7As dit
is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee
dan kwaliteitonderrig. 8As dit is om ander op te beur, dóén dit dan
inderdaad. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder
bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit
met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te
staan, doen dit met ’n vrolike hart.

1. 9Moenie veins dat jy ander liefhet nie; doen dit uit jou hart uit.
2. Haat alles wat verkeerd is; kies kant vir wat goed is.
3. 10As broers en susters in God se huisgesin moet julle mekaar in
liefde koester en
4. voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer.
5. 11Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie; wees
entoesiasties; wees werklik diensbaar vir die Here.
6. 12Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan.
7. Volhard in tye van swaarkry;
8. moenie verslap in die gebed nie.
9. 13As medegelowiges in nood verkeer, wees jy die een om ’n
helpende hand na hulle toe uit te steek.
10. Maak ’n gewoonte daarvan om gasvry te wees – maak nie saak
of dit oor kos of slaapplek gaan nie.
11. 14As mense julle op grond van julle Christenskap vervolg,
moenie ’n vloek oor hulle uitspreek nie, maar vra God om hulle te
seën.



4. LEEF: Romeine 12:6-18

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Laat almal in ‘n kring sit of staan. Laat elke groeplid sy/haar regtervoet

oplig en kloksgewys in die rondte draai. Laat elke groeplid nou

tegelykertyd sy/haar regter wysvinger oplig en anti-kloksgewys in die

rondte draai. (Die een wat dit regkry moet ‘n spesiale prys kry!)

Groepbespreking:

Hoekom is dit so moeilik om “teen die stroom in” te gaan of “’n ander

rigting in te slaan”?

AANBIDDING: 5 MIN

dat julle as kleingroep bewustelik in die Here se teenwoordigheid inkom.

- Laat iemand die gebed van Psalm 63:2-9 hardop lees as julle gebed.

Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in 'n

dor en droë land, 'n land sonder water.

Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te

ondervind.

U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys.

Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U Naam te prys.

Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd

roem met jubelende mond.

As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:

U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels.

Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my.
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Watter een is die duidelikste in jou lewe? Met watter een sukkel jy die

meeste? Hoe kan julle mekaar hiermee help?

Volgens vers 24 kruisig ek self my sondige natuur en begeertes en

is dit nie iets wat vir my gedoen word nie. Waarom is dit belangrik om

dit te besef? Hoe doen ek dit dan?

Hoe laat ek die Gees my gedrag bepaal (vers 25)? Wat beteken dit

prakties?

DIENSWERK: 5 MIN

Identifiseer iemand wat jy weet ‘n behoefte aan liefde het.  Besluit hoe

jy hierdie week daardie mens met liefde gaan bedien.  Dalk ‘n bossie

blomme, ‘n besoek, ‘n briefie van waardering, of ‘n telefoonoproep om

waardering of liefde uit te spreek

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Indien nodig, laat elkeen gou weer sê met watter een van die elemente

van die vrug van die Gees hy/sy meeste sukkel, en waarom hulle

daarmee sukkel.  Gaan dan in die kring om en elkeen bid om die beurt

hardop vir die persoon aan sy/haar regterkant en vra die Here om

daardie persoon te help om te groei in die spesifieke “vrug” wat genoem

is.

Dank ook die Here vir die kleingroepbyeenkoms, en dat Hy julle aan

mekaar gee om saam met mekaar deur die lewe te gaan.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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