
Tema: Gelykenis van die twee seuns 

 

Verwelkoming                    5 min 

 

Ysbreker: Het jy al iets kosbaars verloor? Wat was dit? Hoe het jy gereageer?           25min 

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? 

 

 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: Maak vrede met jou familie lede, vergewe mekaar.              5 min 

Bespreek julle kleingroep se dienswerk. 

Bespreek ook of daar nie iets is wat julle in die gemeente 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 minute van stilte waartydens elkeen hieroor dink, bid en 'n lysie maak op papier. 

Gee nou 3 minute 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 voor die Here vry verklaar. (Here, ek vergewe vir …...........) 

 Die Here vra om my 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 

 


