
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 minute stil waartydens almal wat graag wil, kan bid. Laat iemand begin en as hulle klaar is, 

kan enigiemand anders bid. Gaan so aan tot die tyd op is. Moenie bang wees vir stiltes nie! Al is dit vir 

die volle 5 minute 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 buitestander gevoel? Hoekom? 

  

 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 ooreenstemming met die liefde wat Hy aan jou bewys het? 

 

 Hoe moet ons 2 Korintiërs 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 vir elkeen twee 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 minute 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 

Praat ook oor wat julle volgende as kleingroep gaan bespreek. 


