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BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Handelinge 16:11-15 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Watter van die volgende sal jou die meeste beïndruk van Lidia?

1. Sy was ’n sakevrou op ’n tydstip toe daar baie min was.

2. Haar hart was dadelik ontvanklik vir die evangelie.

3. Sy het haar hele huisgesin oorgehaal om hulle te laat doop.

4. Sy was gewillig om haar huis vir vreemdelinge oop te stel.

Lidia het daarin geslaag om vir haar besigheid, geestelike lewe en 

huisgesin te sorg. Hoe sou jy jouself op ’n skaal van 1 tot 10 beoordeel 

in terme van jou (a) professionele lewe, (b) geestelike lewe, (c) 

huislike lewe?

Lidia se aanbiddingsplek was by die rivier. Waar is jou gunsteling plek 

om God te ontmoet?

Die eerste bekeerling in Europa is ’n vrou (soos die eerste persoon 

aan wie Jesus openbaar dat Hy die Messias is (die samaritaanse vrou 

by die put) en die eerste getuie van sy opstanding(Maria Magdalena). 

Hoe sien God vroue?

Wat maak Lidia besonders?

Watter van die 9 vroue in hierdie reeks het die grootste verskil in jou 

lewe gemaak? Hoe?

Wat het hierdie reeks vir jou beteken?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerkprojekte tot dusver vanjaar.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Wat het julle in hierdie studies van God geleer?

Hoe kan julle nou saambid?

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Wie is Wapadrant?Wie is Wapadrant?Wie is Wapadrant?Wie is Wapadrant?

Ons Visie

ELKEEN SAAM OP GOD SE PADELKEEN SAAM OP GOD SE PADELKEEN SAAM OP GOD SE PADELKEEN 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).

9. Lidia

Handelinge 16:11-15

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

As iemand vir jou R100 miljoen gee, hoe sal jou lewenstyl verander?

Waar is die interessantste/vreemdste plek waar jy al kerk gehou het?

AANBIDDING: 5 MIN

Sing Lied 200 saam as julle aanbidding:

1. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie 

wie word daardeur nie diep getref!

Niks anders bring vir ons die heil nie -

ons wil ons hart tot U verhef.

Aan U alleen ons dank en ere 

U wat ons in u liefde lei.

U sal ons nooit vergeet nie, Here -

U wil ons in u waarheid lei.

2. U is die Heer wat ons gemaak het,

voor U kom ons, u skepsels, staan;

U is die Heer wat steeds gewaak het,

deur wie ons gans en al bestaan.

U bring in ons gemoed die vrede,

U sterk ons gees met nuwe krag;

U gee u lig ook oor ons rede -

dis U van wie ons heil verwag.

3. Sou ek, o Heer, U nie vereer nie,

sou ek u goedheid nie verstaan?

Sou U my raad gee, ek nie leer nie,

die weg wat U my wys nie gaan?

Nee, Heer, U rig my wil en strewe;

u Woord bly my gedurig by.

Vul met u liefde ook my lewe

om my in alles U te wy.
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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

verwerf

 God na die wêreld gestuur word

Wat is vir ons belangrik?

3

sommer al die Jode uit Rome verban. Was hierdie gebeurtenis deel 

van God se plan? Hoekom? Hoe het God al skynbaar “slegte” dinge 

in jou lewe gebruik?

Paulus het sy werk as tentmaker gebruik om Priscilla en Akwila (ook 

tentmakers) te bereik en om hom in staat te stel om sy bediening in 

die sinagoges te kan doen. Hoe kan jy jou werk gebruik om mense in 

jou beroep te gebruik en om ’n bediening buite jou beroep te hê?

In vers 24 lees ons dat Apollos ’n deeglike kennis van die Skrif gehad 

het. Tog het Priscilla en Akwila vir hom die leer van God nog 

duideliker gemaak. Is daar ’n verskil tussen om deeglike kennis van 

die Skrif te hê en om duidelik te wees oor die leer van God? Waar sou 

jy graag wil groei? Wie kan jou daarmee help?

Hoe sou jy Priscilla se verhouding en rol beskryf teenoor (a) Akwila, 

(b) Paulus en (c) Apollos? Wat leer jy hieruit?

Wat maak Priscilla besonders?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerkprojek.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gee geleentheid vir stilgebed waar elkeen vir die persoon oorkant 

hom/haar bid. Gee eers vir elkeen kans om te sê waarvoor daar gebid 

kan word na aanleiding van vandag se gesprek, sowel as vir hulle 

persoonlik.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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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

8. Priscilla

Handelinge 18:1-4, 18-28

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Hoe ontspan jy die beste?

Wat is vir jou die beste van jou werk?

Wat is/was goed van jou ouers se huwelik? Wat is/was nie goed nie?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat iemand Psalm 139 in die Bybel voorlees as julle gebed terwyl die 

res hulle oë toe hou.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

  Priscilla: Die vrou van Akwila. In die briewe van Paulus vind ons deurgaans in die suiwerder 

teks die naam “Prisca”, Rm 16:3; 1 Kor. 16:19; 2 Tm. 4:19, in Handelinge die verkleinwoord 

“Priscilla”. Dit is opmerklik dat Priscilla dikwels vóór Aquila genoem word, óf omdat sy voor 

hom gelowig geword het, óf omdat sy meer ywer getoon het.

Lees Handelinge 18:1-4, 18-28 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Priscilla se naam word 6 keer in die Bybel genoem – 4 keer voor haar 

man se naam (wat teen die kultuurgebruik van daardie tyd was), maar 

nooit sonder haar man se naam nie. Waarop dui dit? Hoe kan ons in 

ons huwelike meer so wees?

In vers 2 hoor ons van die bevel van Claudius. Dit is in 50 nC gegee 

ná ’n Joodse opstand in Rome oor die verkondiging van Christus. 

Skynbaar het die Jode hulle Christenbure vervolg. Omdat die 

Romeine die Christene as ’n Joodse sekte beskou het, het Claudius
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MEKAAR-TEKSTE
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In vers 10 en 11 sien ons hoe die dissipels terug gaan huis toe, terwyl 

Maria net staan en huil. Hoe hanteer jy hartseer?

Waarom wou Maria so graag weet waar Jesus begrawe is? Hoe 

hanteer mense vandag die dood van ’n geliefde verskillend? Hoe kan 

ons mense help om dood te verwerk?

Jesus se opstanding is dit waarop ons geloof staan of val. Hoekom 

het God dit beskik dat die eerste getuie daarvan ’n vrou is?

As iemand die opstanding “uitgedink” het, sou hulle as eerste getuie 

’n vrou gekies het? Hoe weet JÝ dat die opstanding waar is?

In vers 17 het Jesus ’n besonderse benaming vir sy dissipels – wat is 

dit? Wat noem Jesus jou? (Lees ook Hebreërs 2:11) Wat beteken dit 

vir jou?

Wat maak Maria Magdalena besonders?

DIENSWERK: 5 MIN

Watter groot projek kan julle kleingroep hierdie jaar aanpak om nood te 

verlig? Wie gaan die leiding neem en dit koördineer?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vra 4 mense om julle voor te gaan in gebed. Bespreek dan waarvoor 

gebid moet word:

1. Vir julle kleingroep

2. Vir julle gemeente

3. Vir die land

4. Vir die wêreld

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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7. Maria Magdalena

Johannes 20:1-18

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Wanneer was jy die hartseerste in jou lewe?

Wat sou jy graag wou hê moet eendag op jou grafsteen staan?

AANBIDDING: 5 MIN

Gee vir elkeen kans om die volgende sin te voltooi: Ek is vandag so bly 

dat God ...........

Vra nou vir iemand om vir julle voor te gaan in gebed

BYBELSTUDIE: 35 MIN

MEKAAR-TEKSTE
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  Maria Magdalena, waarskynlik Maria van Mágdala, ’n dorp suidwes van die see van Tibérias. 

Jesus het haar van 7 duiwels verlos, Mk. 16:9; Lk. 8:2. Van daardie tyd af was Maria 

Magdalena een van Jesus se getrouste dissipelinne, wat saam met ander vroue Hom versorg 

het, Lk. 8:3, en wat veral by sy begrafnis en Opstanding saam met haar vriendinne ’n 

belangrike taak vervul het, Mt. 27:56, 61; 28:1; Mk. 15:40, 47; 16:1, 9; Lk. 24:10; Jh. 19:25; 

20:1, 2, 18. Daar is verskil van mening oor die vraag of die vrou wat Jesus gesalf het, Lk. 

7:36–50, Maria Magdalena was. Lukas noem nie haar naam nie en dit is nie bekend dat Maria 

Magdalena ’n sondares was nie, sodat daar eintlik niks is wat na haar verwys nie. Die Skrif leer 

wel dat Jesus ná sy opstanding aan haar verskyn het en haar as predikster van sy opstanding 

aangestel het, Mk. 16:9; Jh. 20:11–18.

Lees Johannes 20:1-18 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Waarom was Maria Magdalena vroeg Sondag by die graf en die 

dissipels nie? Waar sou jy gewees het?
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Lees weer vers 29. As prostituut wat deur die dorp vermy is, het almal 

in elk geval geweet wat sy doen. Wat het gemaak dat die mense na 

Jesus toe kom? Hoe kan ons manier van leef en praat mense na 

Jesus bring?

Lees weer vers 39. Hoe maklik was dit vir Samaritane, wat Jode haat, 

om deur ’n prostituut, wat deur hulle verwerp is, oortuig te word dat 

die Jood wat by die put sit die Messias is? Wat kan ons daaruit leer?

Wat maak die samaritaanse vrou besonders?

DIENSWERK: 5 MIN

Praat met mekaar oor julle dienswerkprojek in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Maak groepies van 3. Praat met mekaar oor wat julle wil bid, ook na 

aanleiding van vandag se gesprekke. Bid dan saam.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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1. Eva

Genesis 2:15-25; Genesis 3:6-21

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Wat is/was jou ma se beste eienskap? En haar slegste?

Watter van God se opdragte is vir jou die moeilikste om te 

gehoorsaam?

AANBIDDING: 5 MIN

Neem 2 minute en praat oor die volgende:

Hoe is God soos ’n ma? Gee daarna kans vir stilgebed waar elkeen God 

kan aanbid vir daardie eienskappe.

BYBELSTUDIE:                                                                                 35 MIN
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  Eva: Naam wat die eerste mens aan sy vrou gegee het, Gn. 3:10. In Hebreeus lui die naam 

Chawwá = “lewe”. In Gn. 3:20 staan dat die mens sy vrou Eva genoem het omdat sy moeder 

geword het van alles wat lewe. In Gn. 4:1 het die septuagint (Griekse vertaling van die Ou 

Testament): Eua. Die Vulgaat (die Latynse vertaling) het in sowel Gn. 3:20 as 4:1: Heva. So 

het ons aan ons Eva gekom. Septuagint lees in Gn. 3:20 zoé = lewe. Eva is deur die Here God 

geskape uit een van die ribbebene van die mens, nadat Hy ‘n diepe slaap oor die mens laat 

kom het, Gn. 2:21, 22. Sy was ‘n hulp wat by hom gepas het, Gn. 2:18. Nadat sy deur die Slang 

verlei is om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet, het sy op haar beurt haar 

man verlei om van die vrug te eet, Gn. 3:1–7; 2 Kor. 11:3; 1 Tm. 2:13e.v. Die Goddelike vonnis 

was dat die moeite van haar swangerskap grootliks vermeerder sou word, maar 

desnieteenstaande sou haar begeerte na haar man uitgaan en heerskappy van die man oor 

haar, Gn. 3:16. Eva is saam met Adam uit die Paradys verdrywe, maar het die Moederbelofte, 

Gn. 3:15, wat teen die slang uitgespreek is, saamgeneem. Sy het die moeder geword van 

Kain, Abel, en Set, asook van ander seuns en dogters, Gn. 4:1, 2, 25; 5:1–5.



Lees Genesis 2:15-25 deurdat elkeen een vers hardop lees.

God maak vir Eva om Adam se alleenheid weg te vat (vers 18) en vir 

hom “’n helper, ’n gelyke” te wees (vers 20). Wat sê dit vir die rol van ’n 

vrou in die huwelik?

God maak Eva uit Adam se ribbebeen. ’n Teoloog het die betekenis as 

volg beskryf: “Nie uit sy hoof om oor hom te heers, of uit sy voete om 

op getrap te word nie, maar uit sy sy om sy gelyke te wees, onder sy 

arm vir beskerming, en naby sy hart om bemin te word.” Stem julle 

daarmee saam?

In Genesis 2:15-25 hoor ons hoe God die huwelik instel in die paradys 

VOOR die sondeval. Wat beteken dit vir ons dat daar huwelik was vóór 

daar sonde was?

In vers 24 hoor ons dat man en vrou “een” word. Op watter gebiede 

moet mense in die huwelik “een” wees? Wat maak dat mense vandag 

in hulle huwelike “twee” bly? En “drie” word?

Lees Genesis 3:1-20 deurdat elkeen een vers hardop lees.

In vers 2 hoor ons hoe Eva God se bevel bietjie wysig. Hoekom doen 

sy dit? Hoe doen ons dit vandag ook?

In vers 12 en 13 probeer Adam en Eva die skuld af te skuif op iemand 

anders. Hoekom is dit so moeilik om skuld te erken? Wanneer is dit vir 

jou die moeilikste om skuld te erken? Waar skuif jy die skuld op ander?

Wat maak Eva besonders?

DIENSWERK: 5 MIN

Wat kan julle hierdie week doen om julle verhouding/huwelik te versterk?

Wat kan julle doen om mekaar te help?
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6. Die Samaritaanse vrou

Johannes 4:1-42

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Watter plekke moes jy vermy toe jy groot geword het?

Wat is die interessantse drankie wat jy al gedrink het? Wat is jou 

gunsteling drankie?

AANBIDDING: 5 MIN

Praat met mekaar vir 3 minute oor wie Jesus is. Gee dan 2 minute vir 

stilgebed.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Johannes 4:1-42 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Die Jode en Samaritane het mekaar gehaat en mekaar vermy. Die 

meeste Jode het selfs die langpad om Samaria gevat as hulle moes 

reis. Waarom gaan Jesus Samaria toe?

Die Jode het mans gewaarsku om nie met vroue in die openbaar te 

praat nie. Samaritaanse vroue moes hulle totaal vermy. Hierdie vrou 

was waarskynlik nog ’n prostituut ook! (Daarom kom sy alleen en in 

die middel van die dag na die put toe.) Waarom praat Jesus met haar? 

Wie is daar wat ons “geprogrammeer” is om te vermy (ons 

Samaritane/vroue/prostitute)?

Watter eienskap van die Samaritaanse vrou beïndruk jou die meeste?

In vers 26 maak Jesus vir die eerste keer bekend dat Hy die Messias 

is – en dit aan ’n Samaritaanse vrou. Wat beteken dit vir ons?
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DIENSWERK: 5 MIN

Gesels met mekaar oor hoe julle as kleingroep dienswerk in die 

gemeente kan doen. Beplan dan ’n projek in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vra vir drie mense om julle voor te gaan in gebed. Gee dan geleentheid 

vir elkeen om te sê waarvoor hulle die Here kan loof. Laat die drie 

persone dan voorgaan in gebed.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vra vir vier persone om elkeen een van die volgende elemente van 

gebed te hanteer. Bespreek dan as groep wat julle wil bid:

1. Lofprysing: loof God vir wie Hy is

2. Danksegging: bedank God vir wat Hy doen of gedoen het

3. Smeking: vra vir God

4. Voorbidding: bid vir mense/groepe

ADMINISTRASIE: 5 MIN

9



Lees Lukas 1:26-45 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Omdat Maria ’n vrou was, jonk was (waarskynlik tussen 12 en 14) en 

ongetroud was, het sy byna geen sosiale status gehad nie. Tog groet 

die engel haar met ’n besonderse groet (vers 28). Watter effek het die 

engel se verskyning en groet op Maria gehad?

Watter waarhede oor Jesus word beklemtoon? Watter verwagtings is 

by Maria geskep?

In vers 34 bevraagteken Maria die engel. Wanneer in jou lewe het jy 

al die Here bevraagteken?

In vers 37 stel die engel dit dat niks vir God onmoontlik is nie. In watter 

deel van jou lewe is dit die moeilikste om dit te glo?

Hoekom besluit Maria om dadelik vir Elisabet te gaan kuier? Wat kan 

ons doen om ons geloof en vertroue te verstewig?

Wat waardeer jy die meeste van Maria?

In watter opsig sou jy graag meer soos Maria wou wees?

Hoe is Maria ’n besonderse vrou?

19

2. Ragab

Josua 2:1-24

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Wat is die gevaarlikste ding wat jy al in jou lewe gedoen het?

Het ’n ander mens al jou lewe gered/gespaar? Vertel vir die ander.

Wat weet jy van jou oumagrootjies? (Onthou, jy het 4!)

AANBIDDING: 5 MIN

Gee vir elkeen ’n papiertjie. Laat elkeen die name opskryf van die 

mense wat ’n groot invloed op hulle geloof gehad het (ouers, 

grootouers, vriende, ander mense). Gee dan kans vir stilgebed waar 

elkeen die Here kan dank vir daardie mense en hulle aan Hom kan 

opdra.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Josua 2:1-24 deurdat elkeen een vers hardop lees.

In vers 1 lees ons dat Ragab ’n prostituut was. Waarom gebruik die 

Here ’n prostituut om die spioene weg te steek?

Ragab se verlede is vol sonde en tog staan dit nie in die pad van 

haar toekoms nie. Waarom is dit vir ons so moeilik om los te kom van 

dinge wat ons in die verlede verkeerd gedoen het? Hoe kan ons die 

verkeerde in ons verlede agter ons sit?

Ragab – die PROSTITUUT – moes haar familie oortuig om by haar 

huis bymekaar te kom en daar te bly terwyl die Israeliete Jerigo inval. 

Sy moes hulle ook oortuig om haar nie aan die stadsowerheid uit te 

10

 Toe Jesus 12 jaar oud was, het sy Hom gesoek en in die tempel gevind, Lk. 1 en 2.Dan word 

ons nog ’n paar feite uit die lewe van Maria meegedeel: Sy het by ’n bruilof in Kana opgetree, 

Jh. 2:1–10. Saam met haar seuns en dogters het sy probeer om by Jesus te kom en sy sou, 

sonder om dit te bedoel, Hom van sy werk teruggehou het, Mt. 12:46–50. Sy het saam met 

Johannes by die Kruis gestaan en daar is sy deur die Heiland aan die sorg van Johannes, haar 

neef, toevertrou, Jh. 19:26. Dan vind ons nog vir Maria by die apostels ná die Hemelvaart, Hd. 

1:14, maar daarna hoor ons niks meer van haar nie. Van haar dood weet ons niks nie. Wat in 

die geskiedenis van Maria opvallend is, is hoe duidelik dit uitkom dat sy waarlik die moeder 

van die Here Jesus was, wat sy op menslike wyse in die wêreld gebring het.



 lewer nie! En tog het sy dit gedoen en dit reggekry (lees Josua 6:23). 

Hoekom was dit vir haar so belangrik? Dink julle dit was vir haar 

maklik? Is ons net so gestel oor mense se geestelike lewe as hulle 

fisiese lewe?

Laat iemand Matteus 1:5-6 hardop lees. Ragab, die prostituut was 

Dawid se oumagrootjie en een van Jesus se voorgeslagte. Wat 

beteken dit vir ons?

Laat iemand anders Jakobus 2:24-26 hardop lees. Hoe moet ons dit 

verstaan? Wat kom eerste – geloof of dade?

Hoe is Ragab ’n besonderse vrou?

DIENSWERK: 5 MIN

Hoe kan julle werkers van die Here ondersteun?

Hoe kan julle die mense wat julle geloof gevorm het, bedank?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Waar is daar gestuurdes van die Here in ‘vyandige’ lande?

Waar word jy gestuur na ’n ‘vyandige’ plek?

Laat elkeen ’n lysie maak terwyl julle daaroor praat. Vat die lysies saam 

met julle en bid die heel week daarvoor.

Vra nou vir een persoon om namens julle te bid na aanleiding van 

vandag se byeenkoms. Waarvoor moet sy/hy bid?

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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5. Maria  Jesus se ma–

Lukas 1:26-45

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Waar is jy gebore?

Wie kontak jy as jy goeie nuus ontvang het?

Wat is jou gunsteling musiek?

Hoe was Kersfees toe jy ’n kind was?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat iemand Efesiërs 3:16-21 vir julle as gebed voorbid terwyl die res se 

oë toe is.

Wat het julle getref?

BYBELSTUDIE: 35 MIN

  Maria, ma van Jesus: Die geboorte van die Here word taamlik breedvoerig in Matteus en Lukas 

verhaal, en Maria se plek daarby word duidelik aangewys. Volgens die geslagsregister in Lk. 

3:23 e.v. was sy ’n prinses uit die huis van Dawid en het in Násaret gewoon. Die engel Gabriël 

het aan haar verskyn, en toe moes sy verneem dat sy swanger sou word uit die Heilige Gees 

en dat die Kind wat uit haar gebore sou word Seun van God genoem sou word. Maria het toe 

na haar niggie Elisabet gegaan en daar, in aansluiting by die lied van Hanna, haar pragtige 

Lofsang gesing. Toe Josef en Maria op Augustus se bevel insake die Inskrywing na Betlehem 

gereis het, is Jesus in armoedige omstandighede daar gebore. Maria het saam met Josef na 

die Tempel gegaan om haar Seun aan die Here voor te stel, Lk. 2:22 e.v. Die wyse manne uit 

die Ooste is kort of moontlik ’n hele tydjie daarna, in alle geval nog in Betlehem, deur Josef en 

Maria ontvang. Ná die koms van die wyse manne uit die Ooste het Josef, Maria en die Kind na 

Egipte gevlug, waarvandaan hulle na die dood van Herodes die Grote teruggekeer het, Mt. 2.  
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3. Debora

Rigters 4:1-24

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

As jy jouself in drie woorde moes beskryf, wat sou dit wees?

Wie is die mees besondere vrou wat jy al ontmoet het? Hoekom?

AANBIDDING: 5 MIN

Bespreek die volgende: Hoe is die Here soos jou beroep? (Noem 3 dinge)

Sit nou in groepies van 3 en aanbid die Here vir wie Hy is na aanleiding 

van julle gesprek.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Rigters 4:1-24 deurdat elkeen een vers hardop lees.

In vers 4 en 5 sien ons dat Debora ’n regter, ’n profetes en ’n leier was. 

(Die enigste ander mense in die Ou Testament wat al drie was, was 

Moses en Samuel.) Hoe kan jy al drie vir die Here wees? (Lees ook 1 

Korintiërs 14:1-3  Nuwe Testamentiese profesie is nie 

toekomsvoorspelling nie, maar om die Woord van God op vandag van 

toepassing te maak, sodat dit opbou, bemoedig en vertroos.)

Hoekom wil Barak hê dat Debora moet saamgaan (vers 8)? Dink jy 

Barak is ’n “geloofsheld”? (Lees ook Hebreërs 11:32)

Debora gaan saam met Barak sodat hy die Here se opdrag kan 

uitvoer. Waar en hoe kan ons mense help om na die Here te luister? 

Waar het jy mense nodig om jou te help?

12

In vers 9 hoor ons hoe sy die Here prys en vir Hom al die eer gee. Sy 

gaan terug na haar eie land met ’n magdom geskenke en indrukke 

van Salomo en Israel. Waarom kom haar land nie tot bekering nie? 

Waar het jy invloed oor mense? Hoe gebruik jy daardie invloed? 

Laat iemand Matteus 12:41 en 42 hardop lees. Wat sê dit van haar? 

Was sy gelowig?

Wat maak die koningin van Skeba ’n besonderse vrou?

DIENSWERK: 5 MIN

Verlede keer het julle gepraat oor ’n projek waar julle as kleingroep 

betrokke kan raak. Wat het daarmee gebeur? Wat nou? Hoe gaan julle 

dit verder neem?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Bid as groep saam. Begin by een persoon en gee vir elkeen geleentheid 

om te bid. Indien iemand nie wil bid nie, kan hulle bloot “Amen” sê as dit 

hulle beurt is.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Jael gaan teen die kultuurgebruike van daardie tyd in deur ’n man in 

haar tent in te nooi sonder dat haar eie man daar is (vers 18). Hoekom 

het sy dit gedoen? Watter kultuurgebruike is daar vandag waarteen 

ons moet ingaan om God se wil te doen? Watter is die moeilikste om 

te oortree?

Jael het nie ’n wapen om Sisera mee dood te maak nie, maar gebruik 

wat sy het en ken (’n tentpen – vers 21). Wat kan ons hieruit leer? Hoe 

kan ek dit wat ek het beter gebruik?

Israel gaan deur siklusse van verval, swaarkry, bekering, verlossing, 

voorspoed. Wanneer dryf jy die maklikste weg van die Here? Hoe kry 

God jou gewoonlik weer terug by Hom?

Watter eienskap van Debora sou jy die graagste wou hê?

Hoe is Debora ’n besonderse vrou?

DIENSWERK: 5 MIN

As julle dink aan wat julle almal doen vir werk en julle gawes, watter 

dienswerkprojek kan julle as groep aanpak? Wie gaan daarvoor 

verantwoordelikheid neem?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Sit in dieselfde groepies van 3 as aan die begin van die byeenkoms. 

Bespreek die volgende:

Wat het julle tydens die byeenkoms getref?

Waarvoor wil julle dankie sê?

Vir wie wil julle bid en waarvoor?

Wat wil julle vra?

Bid nou in julle groepies

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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BYBELSTUDIE: 35 MIN
4. Die koningin van Skeba

1 Konings 10:1-13

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 25 MIN

Waar beleef jy God se grootheid die beste?

Met watter mens wat vandag leef sou jy ’n dag wou spandeer? Wat 

sou jy vir hom/haar vra?

Wat is die interessantste plek wat jy al besoek het?

AANBIDDING: 5 MIN

Sing lied 464:1 en 2 saam as aanbidding:

1. O Heer my God,

as ek in eerbied wonder -

en al u werke elke dag aanskou:

die son en maan,

die aarde, sterre, wolke,

hoe U dit elke dag so 

onderhou...

Dan moet ek juig, my Redder en 

my God!

Hoe groot is U; hoe groot is U!

Want deur die hele skepping 

klink dit

saam: hoe heerlik, Heer, u grote 

Naam!

2. Ek sien die veld -

die bosse, berge, vlaktes.

Ek hoor hoe fluister grasse, stroom 

en wind.

O Heer, U sorg

vir klein, vir groot, vir alles

en U sorg dag na dag vir my, u kind.

Dan moet ek juig, my Redder en my 

God!

Hoe groot is U; hoe groot is U!

Want deur die hele skepping klink 

dit

saam: hoe heerlik, Heer, u grote 

Naam!

  9:1. Sheba. Suggestions on locating Sheba most often place it in the southwestern corner of 

the Arabian peninsula (possibly Yemen). This would place it in close proximity to the trade 

routes from Mesopotamia, as well as the links, through shipping on the Red Sea, with Africa 

and India. Sheba had contact with Syria-Palestine as early as the mid-second millennium. 

Solomon’s new trading center and harbor at Ezion Geber in the Gulf of Aqaba may have 

threatened Sheba’s camel caravans with competition. It would be only natural that the ruler of 

this area would want to establish friendly relations with a growing commercial power. The queen 

here is not mentioned by name, though Assyrian contacts with Arabia in the first half of the first 

millennium often dealt with powerful queens. She may have been either the ruler or the consort 

of the ruler, dispatched by her husband on this important diplomatic mission. The journey was 

about fourteen hundred miles long and would have taken many weeks.¹

Lees 1 Konings 10:1-13 deurdat elkeen een vers hardop lees.

Watter aspekte van Salomo en sy hoofstad het die koningin van 

Skeba die meeste beïndruk? Watter aspekte van Salomo beïndruk 

jou die meeste?

Die koningin van Skeba het gehoor van wat die Here vir Salomo 

gedoen het en wou self kom uitvind. Sy moes ver reis en vir weke van 

haar werk weg wees. Waarom is mense vandag so huiwerig om op 

te offer om meer van die Here uit te vind? Wat is vir jou die moeilikste 

om op te offer?

Die koningin van Skeba wou Salomo se wysheid hoor. Waar kan jy 

vandag wysheid kry? Hoe kan jy dit doen? Na watter persoon gaan 

jy as jy raad nodig het?

Salomo kon al haar vrae beantwoord? Watter vraag sou jy vir Salomo 

wou vra?

Wie vra vir jou vir wysheid? Hoe kan jy hulle antwoord sodat hulle die 

Here se werk in jou kan raaksien?

1Walton, John H.; Matthews, Victor H.; Chavalas, Mark W., The IVP Bible Background Com-

mentary: Old Testament, (Downers Grove, IL: InterVarsity Press) c2000.
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