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  nie? (Doopbelofte, Belydenisaflegging? Gebede?)

  in die koninkryk sal kom. Hoe voel jy oor die stelling?

  Verantwoordelik te hou vir hul optrede en dade?

  mekaar help?

Dienswerk:                    5 min

  Bespreek julle dienswerkprojek. Laat die dienswerk-

  leier voorgaan.

Gebedsriglyn:                                  10 min

  Vra vir 4 mense om te bid. Elkeen bid vir een van die

  dele van die gebed. Bespreek voor die tyd waarvoor

  julle graag wil bid in terme van die volgende:

  1. Dankbaarheid: waarvoor is julle dankbaar

  2. Lofprysing: waarvoor wil julle die Here loof?

  3. Smeking: wat wil julle vir die Here vra?

  4. Voorbidding: vir wie wil julle bid en waarvoor?

 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).

Tema: Gelykenis van die twee seuns.

Verwelkoming                 5 min

Ysbreker:                25 min

 Het jy al ‘n belofte gemaak wat jy nie nagekom het

 nie? Hoekom nie?

 Was dit ‘n geldige rede?

 Het jy al iets belowe wat jy toe jy dit belowe het, al ge-

 weet jy gaan dit nie doen nie?

 Hoekom het jy dit tog belowe?

Aanbidding:                   5 min

 Wees dankbaar dat jy nog ‘n verskil in jou naaste

  se lewens kan maak.

 Gee vir elkeen ‘n vel papier. Vat nou 3 min waarin julle

  kyk met hoeveel eienskappe van God julle gesament-

 lik vorendag kan kom. Begin by een persoon en gaan

 dan in die rondte en laat elkeen een noem. Laat

 die mense die eienskappe hardop noem en dan skryf

 almal dit op hulle eie papiere neer. Gee hierna 2 min

 kans waarin elkeen God in stilgebed aanbid en prys

 vir wie Hy is en wat Hy doen.

Bybelstudie: Lees Mat 21:28-32             35 min

Met watter seun identifiseer jy jouself? Hoekom?
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Vra dat elkeen tot julle volgende byeenkoms elke dag vir beide

papiertjies (eie en ander s’n) bid.

Gee by  julle volgende byeenkoms kans vir terugvoer.

 Administrasie:                  5 min
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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
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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

Het jy al die soort vergifnis ondervind?

Wanneer?

Hoe het dit jou lewe verander/beinvloed?

Is jy iemand vir wie God min of baie afgeskryf het?

 Kan mens dit sien in jou lewe? Hoe kan jy aan God

   liefde bewys in oorstemming met die liefde wat Hy

   aan jou bewys het?

Hoe moet ons 2 Kor 2:14,15 verstaan en uitleef?

Dienswerk:                   5 min

 Bespreek julle dienswerk buite en binne die gemeente

 Bel elke dag 1 persoon in jou kleingroep en laat hom/

 haar spesiaal voel.

Gebedsriglyn:                                      10 min

 Gee elkeen 2 stukkies papier waarop hulle die

 volgende skryf: (op elke papiertjie dieselfde)

 - Hulle naam

 - Hoe hulle hierdie week hulle liefde vir God wil wys

 - Hoe hulle hierdie week hul geur wil versprei

 Laat elkeen een papiertjie vir iemand anders gee ( wat

  nie in dieselfde huis woon nie) en die ander papiertjie hou.

 Gee 5 min vir elkeen om in stilgebed hulle eie voornemens,

  sowel as die persoon s’n aan die Here op te dra
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Tema: ‘n Vrou salf Jesus se voete

Verwelkoming                 5 min

Ysbreker:                 25min

 Watter parfuum gebruik jy? Hoekom dink julle kos

 parfuum so duur?

 Wat is die grootste geskenk wat jy al vir iemand gegee

 het? Hoekom?

 Waarvoor was jy in jou lewe al die dankbaarste?

Aanbidding:                  5 min

  Word vir 5 min stil waartydens almal wat graag wil, kan

 bid. Laat iemand begin en as hulle klaar is, kan enig-

 iemand anders bid. Gaan so aan tot die tyd op is.

 Moenie bang wees vir stiltes nie! Al is dit vir die volle 5

 min stil, is dit steeds die moeite werd.

Bybelstudie: Lees Luk 7:36-50             35 min

Hoe dink jy moes die vrou gevoel het toe sy by Jesus

   kom?

Waarom het sy haar berou in dade getoon ipv

   woorde?

Wat is jou indruk van Simon?

Met wie van die 3 karakters kan jy jouself identifiseer?

Wanneer in jou lewe het jy soos die buitestaander

  gevoel? Hoekom?
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MEKAAR-TEKSTE

6

Watter kwaliteite van die pa het jy die nodigste?

Noem ‘n versoeking wat oor jou pad gekom het en

    hoe het jy dit hanteer?

Wat is God se boodskap met die gelykenis?

Dienswerk:                  5 min

  Maak vrede met jou familielede, vergewe mekaar.

  Bespreek julle kleingroep se dienswerk.

  Bespreek ook of daar nie iets is wat julle in die gemeen-

  te kan doen nie

Gebedsriglyn:                10 min

  Wie is daar wat jy moet vergewe? Wie is daar vir

  wie jy moet gaan bely dat jy verkeerd was/is?

  Gee 2 min van stilte waartydens elkeen hieroor dink,

  bid en ‘n lysie maak op papier.

  Gee nou 3 min kans waar elkeen in gebed bid:

  - Die Here bedank dat Hy ons vergewe HET

  - Die Here vra om my te help om te vergewe

  - Die mense wat ek moet vergewe en voor die Here

     vry verklaar.

  - Die Here vra om te help om my skuld teenoor

     mense te  gaan bely.

 Bespreek  na die tyd hoe dit gevoel het en of daar iets is

 wat julle vir mekaar kan doen om te help.

Administrasie:                  5 min
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Tema: Gelykenis van die verlore seun

Verwelkoming                 5 min

Ysbreker:                25 min

 Het jy al iets kosbaars verloor? Wat was dit? Hoe het jy

  gereageer?

 Waarom is dit vir mense so moeilik om te erken dat

 hulle ‘n fout gemaak het of verkeerd is?

 Watter eienskappe van jou ouers wil jy graag hê en

 watter nie?

Aanbidding:                  5 min

  Laat iemand Efesiërs 1:3-11 stadig voorlees terwyl

 almal met toe oë daarna luister.

 Sing dan “O Heer my God” saam (Lied 464)

Bybelstudie: Lees Luk 15:11-24             35 min

Waarom dink jy het die jonger seun besluit om

  weg te gaan? Waar is ons ook so?

Wat het die seun laat besluit om terug te gaan huis

   toe?

Wat was sy pa se houding? Hoekom?

Wat is die ouer broer se gevoel toe hy hoor sy pa

   gee ‘n partytjie?

Met watter broer identifiseer jy jouself ? Hoekom?
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Tema: Gelykenis van die saaier

Verwelkoming                                      5 min

Ysbreker:                25 min

 Wat is jou gunsteling plant/blom? Hoekom?

 Vir ‘n plant om te groei is water en sonskyn nodig.  Wat

  is die water en sonskyn in jou lewe wat jou laat groei?

 ‘n Plant het ook van tyd tot tyd ‘n snoei nodig. Waar in

  jou lewe moet jy reggesnoei word?

Aanbidding:        5 min

 Laat iemand Psalm 144:9-15 biddend voorlees. Laat

 die persoon dit BAIE stadig lees terwyl die ander

 hulle oë toehou.

 Sing Psalm 100:1 saam.

Bybelstudie: Lees Mat 13:3-23                                             35 min

Watter soorte grond was daar?

Wat het met die saad gebeur in elke soort grond?

Watter grondsoort beskryf jou reaksie die beste die

  eerste keer toe jy die evangelie gehoor het?

Hoe sal jy nou die wortelstelsel van jou geloof beskryf?

  Waar sou jy jouself plaas op ‘n skaal van 1-10?

 0-----------------------------5------------------------------10
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Watter 3 onkruide strem jou geloofsgroei die meeste?

  Onthou, dit kan ook iets wees wat ‘goed’ is, maar jou

  weerhou van groei?

Hoe kan jy die onkruid uitroei?

Op watter manier gaan jy die evangelie (saad)

  versprei?

As kleingroep, hoe gaan julle die saad versprei?

Dienswerk:         5 min

 Een van die projekte van die gemeente is om mense

 wat swaarkry van kos te voorsien. Daarvoor het ons ‘n

 pakhuis wat kos stoor, sowel as ‘n groentetuin waar ons

 kos self kweek. Wat kan julle as kleingroep hiervoor

 doen voor julle volgende byeenkoms? (Bv elkeen bring

 ‘n sakkie saad vir die groentetuin (vind dalk net voor

 die tyd uit wat hulle benodig), elkeen bring iets vir die

 pakhuis (kos, toiletware, komberse, klere), elkeen gee

 ‘n addisionele geldelike bydrae vir die pakhuis.

Gebedsriglyn:                           10 min

 Gee vir elkeen twee stukkies papier waarop hulle die

            volgende skryf: (op elke papiertjie dieselfde)

 -Hulle naam

 -Onkruid waaraan hulle hierdie week wil werk

 -’n Naam van iemand met wie hulle hierdie week

   oor die evangelie wil praat
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Wat verwag Jesus moet Christene met hulle lewe

  doen in afwagting van Sy koms?

Hoe affekteer Jesus se wederkoms die manier waar-

  op jy leef? En saam met jou naaste leef?

Dienswerk:         5 min

 By watter dienswerk kan julle as kleingroep betrokke

 raak? Bespreek met mekaar. Probeer om iemand in die

 kleingroep aan te stel as dienswerkleier wat julle in

 hierdie belangrike aspek sal voorgaan. Oorweeg om as

 kleingroep ‘n dienswerkfonds te begin, waar elkeen

 elke maand geld insit wat julle dan in julle dienswerk

 kan gebruik.

Gebedsriglyn:               10 min

 Verdeel in groepies van 3. Bespreek as groepies die

 volgende en bid dan daarvoor saam. (Hou gerus

 mekaar se hande vas terwyl jule bid.)

 - Wat wil julle vir die Here vra na aanleiding van

    vanaand se byeenkoms?

 - Waar moet die Here julle help in julle dienswerk?

 - Vra die Here om gou te kom!

Administrasie:                   5 min
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Tema: Gelykenis van die tien meisies

Verwelkoming                             5 min

Ysbreker:                 25 min

 Is jy gewoonlik betyds, laat of te vroeg vir ‘n afspraak?

 Is jy gewoonlik voorbereid of “go with the flow” vir ver-

 gaderings? Hoekom?

 As jy nou sou hoor dat die wederkoms verseker môre

 gaan wees, hoe sal jy voel? Wat sal jy doen tussen nou

 en dan?

Aanbidding:                  5 min

 Gee geleentheid vir terugvoer na aanleiding van

 almal se gebede na  die vorige byeenkoms.

 Vra iemand om hierdie byeenkoms aan die Here op

 te dra.

Bybelstudie: Lees Mat 25:1-13                               35 min

Hoe verskil die tien meisies van mekaar?

Wat is die “olie” wat jou “lamp” laat brand?

Wat simboliseer die “slaap”?

Het jy al probeer om van iemand ander se “olie” te

  leef? Wie? Wat was die gevolg?

Wat is die boodskap van die gelykenis?
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Laat elkeen een papiertjie vir iemand anders gee (wat nie in

dieselfde huis woon nie) en die ander papiertjie hou.

Gee 5 min vir elkeen om in stilgebed hulle eie voornemens, sowel

as die ander persoon s’n aan die Here op te dra.

Vra dat elkeen tot julle volgende byeenkoms elke dag vir beide

papiertjies (eie en ander een s’n) bid.

Gee by julle volgende byeenkoms kans vir terugvoer.

Administrasie:                5 min
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Tema: Gelykenis van die arbeiders in die wingerd

Verwelkoming                 5 min

Ysbreker:                25 min

  Wat was jou eerste “regte“ werk?

 Watter werk wil jy nooit hê nie? Watter werk is die

 hardste/mees uitputtend? Hoekom? Regverdig dit die

 grootste salaris?

Aanbidding:        5 min

 Gee 2 min kans vir stilgebed waar elkeen vir hulle

 werk kan bid, sowel as vir hierdie byeenkoms.

 Praat  vir 3 min oor waarvoor mens kan bid en

 behoort te bid oor jou werk.

Bybelstudie:                 35 min

 Lees Mat 20:1-16 Lees elkeen om die beurt 1 vers

Hoe sou jy reageer as jy teen 06:00 gehuur is?

Hoe hanteer jy onregverdigheid by die werk?

Wat sê die gelykenis vir jou oor God en Sy koninkryk?

Hoe voel jy oor bekeerlinge wat dieselfde voordele

   as jy in die koninkryk kry?

Sou jy voorstel dat mense wag tot net voordat hulle

   sterf om tot bekering te kom?

Waarom sê jy so?
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Wanneer laas het julle as kleingroep/individu

   iemand kerk toe genooi?

Dienswerk:        5 min

  Wat gaan jy hierdie week by die werk doen vir iemand

 wat dit oënskynlik nie verdien nie?

Gebedsriglyn:               10 min

 Vra vir 4 mense om vanaand te bid. Elkeen bid een

 van die dele van die gebed. Bespreek voor die

 tyd waarvoor julle graag wil bid in terme van die

 volgende:

 1. Dankbaarheid : waarvoor is julle dankbaar?

 2. Lofprysing: waarvoor wil julle die Here loof?

 3. Smeking: wat wil julle vir die Here vra?

 4. Voorbidding: vir wie wil julle bid en waarvoor?

Administrasie:                  5 min
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