
Tema: Gelykenis van die twee seuns. 

 

Verwelkoming                    5 min 

 

Ysbreker:               25min 

Het jy al ‘n belofte gemaak wat jy nie na gekom het nie? Hoekom nie? 

Was dit ‘n geldige rede? 

Het jy al iets belowe wat jy toe jy dit belowe het al geweet jy gaan dit nie doen nie? Hoekom het jy tog 

belowe? 

 

Aanbidding: Wees dankbaar dat jy nog ‘n verskil in jou naaste se lewens kan maak.          5 min 

Gee vir elkeen 'n vel papier. Vat nou 3 minute waarin julle kyk met hoeveel eienskappe van God julle 

gesamentlik 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 minute 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? 

 

 As die pa God is, wat vra Hy van ons? 

 

 Watter beloftes maak ons aan God wat ons nie hou nie? (Doopbelofte? Belydenisaflegging? 

Gebede?) Wat gaan jy doen? 

 

 In vers 31 sê Jesus dat tollenaar en prostitute eerder in die koninkryk sal kom. 

Hoe voel jy oor die stelling? 

 

 Hoe gaan jy “ja-broers” benader? Hoekom? 

 

 Word dit van ons verwag om ander kleingroeplede verantwoordelikte hou vir hul 

optrede en dade? 

 

 Wat gaan jy verander in jou lewe? Hoe kan julle mekaar help? 

 

Dienswerk:         .          5 min 

Bespreek julle dienswerkprojek. Laat die dienswerkleier voorgaan. 

 

 

Gebedsriglyn:                     10 min 

Vra vir 4 mense om 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 

 


