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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).

GETUIG: 5 MIN

Wat het julle in hierdie tyd geleer oor getuie wees?

DIENSWERK: 5 MIN

Julle het in hierdie studie dienswerk gedoen teenoor mekaar, in die

gemeente en buite die gemeente. Wat het dit vir julle beteken? Wat het

julle geleer? Waarmee wil julle aangaan?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Julle is nou aan die einde van die studie oor Jesus. Na aanleiding van die

hele studie:

1. Waarvoor wil julle God loof?

2. Waarvoor wil julle dankie sê?

3. Wat wil julle bely?

4. Vir wie wil julle bid?

5. Wat wil julle vra?

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 beleef jy van die Here opnuut in hierdie psalm?

Gee nou vir elkeen geleentheid om dit in een sin in gebed aan die Here

oor te dra.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Handelinge 1:1-11. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Waarom vra die dissipels vir Jesus of Hy nou die koninkryk van Israel

gaan oprig (vers 6)?

Waarom sê Jesus in vers 8 dat hulle krag SAL ontvang as die Heilige

Gees oor hulle kom? (Vgl. ook 2 Timoteus 1:7: “Die Gees wat God

ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met

krag en liefde en selfbeheersing.”

Hoe ervaar jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe?

Waarom sê Jesus dat hulle getuies SAL wees as die Heilige Gees

oor hulle kom (vers 8)? Waarom nie dat hulle getuies MOET wees

nie? Is dit vandag nog waar?

Die dissipels sal getuies wees in:
1. Jerusalem (hulle onmiddellike omgewing)
2. Judea (mense soos hulle wat naby woon)
3. Samaria (ander volke wat deel van hulle land is)
4. Uithoeke van die wêreld (ander lande)

Hoe is jy getuie op hierdie plekke?

As getuie wees kom met die krag van die Heilige Gees, wat verhinder

gelowiges vandag om getuies te wees? Hoe kan dit verander word?

Waar is Jesus vandag? (Vgl. Kolossense 1:27; 2 Korintiërs 13:5)
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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

14. Jesus se hemelvaart

Handelinge 1:1-11

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wie sal die beste persoon wees om oor jou ’n biografie te skryf? Wat

sal die titel van jou lewensverhaal wees?

Hoe sou jy die Heilige Gees aan ’n kind beskryf? Wie is Hy? Wat doen

Hy? Wie het Hom?

AANBIDDING: 5 MIN

Lees die Griekwa Psalm 23 (1983-vertaling regs):

     37

Die Jirre is my skawagter wat my
nou
innie dradewerke van sy proewe
hou.
Hy sal my nooit verloor lat lê nie
en sal ek ok niks oor my hê nie
en al wei ek wyd warie wind begin:
Hy lei my na waterse tissenie deine
in;
Hy sit my siel in my lyf in trig;
Hy breekslat slang se hoepelrig!
U melk my beker vol wa ek loop lê:
in my land wa ek meneer moet sê,
maak u opslagstrale van my
tegeparty,
ma ek en U, ons sal onder die
doringse bly

Die Here is my herder,
ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde.
Hy bring my by waters waar daar
vrede is.
Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie tot die
eer van sy Naam.
Selfs al gaan ek deur donker
dieptes,
sal ek nie bang wees nie, want U is
by my.
In u hande is ek veilig.
U laat my by ’n feesmaal aansit,
terwyl my teëstanders moet
toekyk.
U ontvang my soos ’n eregas,
ek word oorlaai met hartlikheid.
U goedheid en liefde sal my lewe
lank by my bly
en ek sal tuis wees in die huis van
die Here tot in lengte van dae.



MEKAAR-TEKSTE

5

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan ons in ons huise beter getuies wees van Jesus?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Vandag wil ons spesifiek voorbidding doen. Bespreek met mekaar wat

julle wil bid vir:

Ons land

Ons gemeente

Mense wat swaar kry

Mekaar

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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MEKAAR-TEKSTE

6

Die groot opdrag aan ons is: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop
hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en so leer hulle om alles te onderhou
wat Ek julle beveel het.” (Vers 19-20) In die oorspronklike Grieks is daar net een werkwoord en die res
is deelwoorde. ’n Beter vertaling sou wees:

  “Terwyl julle gaan,
MAAK DISSIPELS van alle tipes mense,
  terwyl julle hulle die hele tyd doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees
  en terwyl julle hulle die hele tyd leer om alles te doen wat Ek julle beveel het.”

’n Teoloog vertaal dit as volg:
"I have been given say over all things in heaven and in the earth. As you go, therefore, make disciples
of all kinds of people, submerge them in the Trinitarian Presence, and show them how to do everything
I have commanded. And now look: I am with you every minute until the job is done"

Ons opdrag is om dissipels te maak. Hoe sou jy ’n dissipel beskryf?

Om dissipels te maak behels 2 take:

o Om mense voortdurend in die Drie-eenheid te doop (‘immerse’,

‘omring’)

o Om mense voortdurend te leer om te DOEN wat Jesus geleer het

Hoe omring jy jou voortdurend met God? Wat kan jy meer doen?

Hoe doen jy wat Jesus alles geleer het? Wat kan jy doen om meer te leer?

Watter een van die twee is vir jou die moeilikste?

Hoe kan jy ander mense met God omring?

Hoe kan jy ander mense leer om te doen wat Jesus geleer het?

Hoe is dissipel wees meer as geloof? (Vgl. Matteus 7:21)
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1. Jesus se geboorte

Matteus 1:1-25

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

In watter dorp is jy gebore? In watter opsig verskil dit nou van toe jy

gebore is?

Wat weet jy van jou voorgeslagte? (Bv. Hoe lank is julle in Suid-

Afrika? Is daar iemand bekend in jou voorgeslagte? Van waaraf kom

julle?)

AANBIDDING: 5 MIN

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek verklaar aanbidding as volg:

aanbid´ding. 1. Verering van God. 2. Bewondering.

Bespreek met mekaar die verskillende maniere waarop julle God kan

vereer of bewonder.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Matteus 1:1-25. Laat elkeen in die groep twee verse hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Jode het nooit vroue in hul voorgeslagte genoem nie. Waarom word

die vroue in Jesus se voorgeslag genoem? Wat weet julle van hierdie

vroue? (Tamar – Genesis 38:24-30; Ragab – Josua 2:1-3; Vrou van

Urija – 2 Samuel 11:1-27)

Wat wil die geslagsregister van Jesus vir ons leer?
7

13. Die opstanding en die groot opdrag

Matteus 28:1-20

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Hoe hanteer jy hartseer?

Wat is die verskil tussen ’n Christen en ’n Dissipel?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat elkeen die volgende vraag antwoord:

Die wonderlikste ding van God, is .........................

Sing dan “O Heer my God” saam

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Matteus 28:1-20. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

As Jesus reeds op Goeie Vrydag die verlossing bewerk het, waarom

is die opstanding belangrik vir ons?

Waarom verskyn Jesus eerste aan die vroue?

Jesus het verskeie kere vir die dissipels gesê dat Hy op die derde dag

uit die dood gaan opstaan. Waarom het hulle nie die Sondag by die

graf gewag nie? Waarom dink hulle Hy is dood?

Watter van Jesus se beloftes is vir jou die moeilikste om te aanvaar?
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Wat moes Josef volgens die wet met Maria doen? (Deuteronomium

22:23, 24) Waarom doen hy dit nie?

Maria (en Jesus) bly leef omdat Josef nie doen wat die Ou Testamen-

tiese wet vereis nie. Het Josef sonde gedoen deur nie die Ou Testa-

mentiese wet te gehoorsaam nie? Leef Jesus omdat Josef sonde

doen? Wat beteken dit vir ons?

Josef en Maria is verloof; dan word sy swanger; dan trou hulle skielik.

Wat sou die mense gedink het? Hoe sou jy in Josef se plek gevoel

het?

Wat was Josef en Maria se verwagting oor Jesus? Wat het hulle

gedink beteken Hy vir hulle lewe?

Wat is jou verwagting van Jesus? Watter effek gaan Hy op jou lewe

hê?

Josef en Maria moet skande en verwerping beleef ter wille van Jesus.

Waar moet jy dit beleef ter wille van Hom?

GETUIG: 5 MIN

’n Getuie is iemand wat bevestig wat hy gesien of gehoor het. Watter

getuienis het julle vandag gehoor?

DIENSWERK: 5 MIN

Elke kleingroep is uniek, met unieke mense, unieke gawes, unieke

geleenthede. Elke kleingroep het daarom die verantwoordelikheid om te

dien:

Mekaar

Die gemeente

Die wêreld
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Jesus sê 7 dinge aan die kruis:
1. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

(Lukas 23:34)
2. “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys

wees.” (Lukas 23:43)
3. “Daar is u seun.” ... “Daar is jou moeder.” (Johannes 19:26)
4. “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: “My God, my God, waarom het

U My verlaat?” (Matteus 27:46)
5. “Ek is dors.” (Johannes 19:28)
6. “Dit is volbring!” (Johannes 19:30)
7. “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” (Lukas 23:46)

Wat beteken elkeen vir ons vandag?

Wanneer was Jesus in die hel? Hoe weet ons dit was vóór sy dood?

Watter een van bogenoemde 7 beteken vir jou die meeste?

GETUIG: 5 MIN

Getuienis is nie net om God vir ongelowiges te wys nie, maar ook vir

gelowiges te wys om sodoende mekaar se geloof te versterk. Hoe kan

ons meer teenoor ons kerk se mense getuig?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Bespreek die volgende aanhalings:
Gewone mense bid nie, hulle bedel net. – George Bernard Shaw
Gebed is om te vra dat die wette van die heelal omvergewerp word in belang van 'n enkele,
belydend-onwaardige petisionaris. – Ambrose Pierce

Hoe kan julle nou bid dat julle gebed nie bedel is nie?

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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12. Die kruisiging

Johannes 19:16-30

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wie se dood het die grootste inpak op jou lewe gehad?

Watter deel van die kruisiging is vir jou die aangrypendste?

AANBIDDING: 5 MIN

Een van die maniere om te beleef dat mense EEN is, is deur naby

mekaar te wees en aan mekaar te raak. Staan of sit naby mekaar in ’n

kring en vat mekaar se hande. Word nou stil en beleef net die eenheid

met God en met mekaar.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Johannes 19:16-30. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Waarom sê Jesus vir Maria dat Johannes nou haar seun is en vir hom

dat Maria nou sy ma is (vers 26)?

Wat bedoel Jesus met “Dit is volbring!” (Vers 30)? Waarom kon Hy

dit sê vóór sy dood?

Waar het Jesus gegaan toe Hy dood is? (Vgl. Lukas 23:46) Waarom

kon Hy kies wat met sy gees gebeur? Wat beteken dit?

32

Wat kan julle doen om mekaar te dien? Watter gawes het julle (tyd,

middele, kennis)? Watter nood of behoeftes is daar in julle kleingroep?

Watter geleenthede het julle om mekaar te dien?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gebed bevat gewoonlik 5 elemente:

1. Lofprysing – om God te loof vir wie Hy is

2. Danksegging – om dankie te sê vir wat God doen

3. Skuldbelydenis – om jou skuld te bely, al is dit reeds vergewe

4. Voorbidding – bid vir ander mense

5. Smeking – om jou begeertes aan God bekend te maak

Watter een van hierdie is vir julle die maklikste? En die moeilikste?

Hoekom?

Vra een persoon om julle nou in gebed voor te gaan.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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2. Jesus se doop en versoeking

Matteus 3:13-4:11

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Vertel vir mekaar van julle of julle kinders se doop en wat dit vir jou

beteken het.

Wat is die goed in die lewe waarvoor jy net nie “NEE!” kan sê nie?

AANBIDDING: 5 MIN

Maak julle oë toe en laat iemand Psalm 99:1-6 vir julle voorlees. Bly dan

vir 1 minuut in stilgebed en beleef God.

Die Here regeer: die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die
gerubs: die aarde sidder van ontsag. 2 Groot is die Here, Hy wat in
Sion is, hoog verhewe bo al die volke. 3 Hulle moet U groot en
gevreesde Naam prys: “U is heilig!” 4 U is die magtige Koning, U het
die reg lief; wat reg is, het U tot stand gebring. U het reg en
geregtigheid in Jakob gevestig. 5 Prys die Here ons God. Kom buig
in aanbidding voor Hom: Hy is heilig!

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Matteus 3:13-4:11. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Waarom het Jesus, wat sonder sonde was, na Johannes toe gekom

om gedoop te word? Wat beteken vers 15: “Laat dit nou toe, want só

pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.” (1933/53 vertaling)
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Die Jode in Jesus se tyd wou van die Romeinse oorheersing los kom. Hulle verwagting was dat
die Messias juis dit sou doen. Barabbas was ’n vryheidvegter wat teen die Romeine ’n opstand
gereël het. Toe hulle sien dat Jesus nie die Messias is wat hulle gedink het Hy moet wees nie,
kies hulle eerder vir Barabbas as vir Jesus. Barabbas het ten minste teen die Romeine geveg!

Hoekom lewer Pilatus vir Jesus oor om gekruisig te word as hy niks

verkeerds in Hom vind nie?

Hoe lewer ons vandag vir Jesus uit om eerder mense gelukkig te hou?

Waarom erken Jesus aan Pilatus dat Hy die koning van die Jode is?

Waarom het Hy dit nooit vir die Jode of sy dissipels gesê nie?

Waarom sê Jesus niks meer as dit nie?

Wat kies jy – fisiese veiligheid of geestelike veiligheid? Hoe kom dit in

jou lewe na vore?

Wat leer jy by Jesus in hierdie gedeelte?

GETUIG: 5 MIN

’n Mens getuig nie net met wat jy sê of doen nie, maar ook met wat jy nie

sê of doen nie. Op watter manier kan mens getuig deur nie te sê of te

doen nie?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Laat elkeen die volgende vraag antwoord: “As daar een ding is waarvoor

julle hierdie week vir my kan bid, is dit...”

Bespreek dan met mekaar hoe julle dit hierdie week gaan doen.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Matteus beskryf Jesus se doop as die begin van sy openbare

bediening. Wanneer begin ons openbare bediening?

Hoekom lei die Gees Jesus na die woestyn toe om versoek te word

(4:1)?

Die duiwel versoek Jesus 3 keer:

DIE VERSOEKINGS
Versoeking Werklike

behoeftes waarop
dit gegrond is

Moontlike twyfel
wat versoeking

kon versterk

Potensiële
swakheid wat

Satan wou
uitbuit

Jesus se
antwoord

Eerste
versoeking:Maak
brood

Liggaamlike
behoefte:
honger

Sou God voedsel
voorsien?

Honger, ongeduld
en die behoefte
om te bewys dat
Hy die Seun van
God is

“’n Mens leef nie
net van brood nie
maar van elke
woord wat uit die
mond van God
kom” (vgl Deut
8:3)
’n Mens het nie
net fisiese
behoeftes nie
maar ook
geestelike
behoeftes. God
voorsien in alle
behoeftes.

Tweede
versoeking:Daag
God uit om U te
red (gegrond op
’n verkeerde
interpretasie van
Psalm 91:11-12)

Emosionele
behoefte:
sekuriteit

Sou God
beskerm?

Hoogmoed,
onsekerheid, die
drang om God te
toets

“Jy mag die Here
jou God nie op die
proef stel nie” (vgl
Deut 6:16)
Indien jy God
vertrou, sal jy
Hom nie hoef te
beproef net om
vas te stel of dit
waar is nie.

11. Jesus voor Pilatus

Markus 15:1-15

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wat is jou gunsteling tyd van die jaar? Hoekom?

Op watter maniere beskerm jy jouself en jou gesin?

AANBIDDING: 5 MIN

In 1 Johannes 2:12 hoor ons dat ons sondes vergewe IS in die Naam van

Jesus Christus.

Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die
Naam van Jesus.

In Hebreërs 10:22 lees ons:

Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame
is gewas met skoon water.

Gee vir elkeen nou die geleentheid om in stilgebed vir die Here dankie te

sê dat AL jou sondes vergewe IS. Vra Hom om jou gewete skoon te

maak en beleef hoe Hy jou totaal reinig.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Markus 15:1-15. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.
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Waarom het Jesus 3 keer gaan bid?

Hoe vind jy uit wat God se wil vir jou lewe is?

Wat beteken hierdie gedeelte vir jou as jy deur moeilike tye gaan?

In watter situasie in jou lewe het jy al alleen gevoel? Hoe het jy

gereageer?

GETUIG: 5 MIN

Watter situasies is vir jou die moeilikste om ’n getuie in te wees? Wat kan

jy daaraan doen?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk buite die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gee vir elkeen in die groep ’n stukkie papier. Laat hulle hul naam opskryf,

sowel as dit waarvoor hulle, na aanleiding van vandag se gesprek, wil

dankie sê en dit wat hulle wil vra. Deel die papiertjies dan aan mekaar uit

en vra dat daar die hele week vir mekaar gebid word.

Vra dan vir iemand om namens julle, na aanleiding van vandag hardop

te bid.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Derde
versoeking:Aan
bid my! (Satan)

Geestelike
behoefte:
belangrikheid,
mag, prestasie

Sou God ly? Die drang om
vinnig mag in die
hande te kry,
maklike
oplossings te
vind, en te bewys
dat Hy aan God
gelyk was

Die Here jou God
moet jy aanbid en
Hom alleen
dien(Deut 6:13 vry
aangehaal).
Daar is slegs een
God wat waardig is
om aanbid te word.

Hoe gebruik die duiwel liggaamlike behoeftes vandag as versoekings?

Watter emosionele behoeftes buit die duiwel uit?

Watter geestelike behoeftes lei vandag tot versoekings?

Hoe kan ons staande bly in al hierdie versoekings?

Wat het jou al gehelp om staande te bly in versoekings?

Wanneer is jy op jou swakste vir versoekings?

GETUIG: 5 MIN

Om te getuig is nie om ’n lesing te gee of om iemand te probeer oorreed nie.

Dis eenvoudig om te vertel hoe God in jou lewe werk. Watter getuienisse het

julle vandag van mekaar gehoor?

DIENSWERK: 5 MIN

Verlede keer het julle gepraat oor hoe julle mekaar kan dien. Bespreek dit

verder en besluit op praktiese aksies.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Lofprysing is om God te loof vir wie Hy is. Hoe kan ons dit deel van elke gebed

maak? Waarvoor kan julle God loof? Bid saam deurdat elkeen die volgende

sin voltooi as sy/haar gebed:

“Here, ek loof U ........”

ADMINISTRASIE: 5 MIN

12



3. Jesus begin in sy tuisdorp

Lukas 4:14-30

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Vertel vir mekaar waar julle grootgeword het.

Hoe is jy vandag anders as toe jy op skool was?

As jy een ding in jou tuisdorp kon verander, wat sou dit wees?

AANBIDDING: 5 MIN

Ons kan God vereer vir wie Hy IS. Maak ’n lys van die eienskappe van

God. Laat een persoon in gebed dan vir God eer hiervoor. Vra ook een

persoon om die lys met eienskappe vir almal beskikbaar te stel (bv. met

e-pos of kopieë om te bêre).

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Lukas 4:14-30. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Wat is Jesus se vyfvoudige roeping en sending (4:18-19)? Hoe het

Jesus dit destyds uitgevoer?

Hoe voer Hy dit vandag uit? (Wie is die “armes”? Waaraan is mense

gevange? Wat sukkel mense vandag om te sien? Wat onderdruk

ons? Waar is genade nodig?)

Waar kan jy betrokke wees in elke element van hierdie bediening?

Waarom was dit vir die mense van Kapernaum moeilik om te aanvaar

wie Jesus regtig is?

Waar is Jesus in ons lewe te “bekend”?
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10. Jesus in Getsemane

Markus 14:32-42

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Waarvoor is jy die bangste in die lewe?

Watter mense sal jy graag by jou wil hê as jy deur moeilike tye gaan?

Hoekom hulle?

AANBIDDING: 5 MIN

Ons maak in vandag se lewe so min tyd om na God te luister. Selfs

wanneer ons bid, praat ons eerder as om te luister. Gee nou 3 minute

van stilte waar elkeen net luister na God. Laat iemand begin met die

bede: “Here, ons wil nou net na U luister. Praat met ons Here!” Vertel vir

mekaar na die tyd wat julle ‘gehoor’ het.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Markus 14:32-42. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

God wil dat Jesus ly, ter wille van ander. Hoe wil God vandag dat

mense ly ter wille van ander? Het jy al gely en besef dat dit God se wil

is?

Hoekom is dit vandag moeilik vir mense om te aanvaar dat God soms

swaarkry oor my lewe bring omdat Hy wil? Waarom is daar mense wat

dink dat God net wil dat ek gesond is en gelukkig is en alles goed

gaan met my?
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In vers 18 sê Jesus dat Hy nie weer wyn sal drink voor God se koninkryk

gekom het nie. Wanneer het Hy weer wyn gedrink? (Vgl. Johannes 19:29-

30) Wat beteken dit vir ons?

In vers 27 wys Jesus ons dat dit die beste is om te dien eerder as om bedien

te word. Wat is jou gesindheid teenoor God se gesin, die kerk? Hoe kan julle

dien?

In vers 33 sê Petrus dat hy bereid is om vir Jesus dood te gaan. Wat is vir

jou makliker: om vir Jesus dood te gaan of om vir Jesus te lewe? Hoekom?

Hoe kan jy meer maak van Nagmaal? Hoe kan jou gemeente meer maak

van Nagmaal?

GETUIG: 5 MIN

’n Mens dink so maklik dat jy net oor suksesse kan getuig. Hoe kan mens oor

mislukkings en worstelings getuig?

DIENSWERK: 5 MIN

Gelowiges is God se geskenk aan die wêreld om die wêreld lief te hê en te dien.

Watter dienswerk kan julle kleingroep buite die gemeente doen? Dink aan julle

onmiddellike omgewing – sê binne 10 kilometer. Wie kan gedien word? (Polisie

/ brandweer / ambulanse / skole / ouetehuise / werkloses / armes / leiers /

besighede / gemeenskappe) Hoe kan julle kleingroep dien?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

As julle kan, sit of staan en hou mekaar se hande vas. Begin op een punt en

gaan twee keer in die rondte sodat elkeen geleentheid het om te bid. Die eerste

rondte sê ons dankie en die tweede rondte vra ons vir die Here.

(Indien iemand nie iets wil sê nie, kan hy/sy net die volgende persoon se hand

druk om dit aan te dui.)

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Hoe kan ons Jesus se opdrag uitvoer by mense wat ons baie goed ken?

Hoekom is dit moeiliker by hulle as by ander mense?

Waarom wou die mense van Nasaret Jesus doodmaak?

Watter van Jesus se woorde maak mense vandag ook só kwaad?

GETUIG: 5 MIN

Om te getuig is nie net om te praat nie. Hoe kan ons oor Jesus getuig

sonder om te praat? Hoe sien julle Jesus in mekaar?

DIENSWERK: 5 MIN

Kry julle dit al reg om mekaar te dien? Bespreek julle dienswerk aan

mekaar verder.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Danksegging is om vir God dankie te sê vir wat Hy doen. Op watter

maniere kan julle vir God dankie sê? Wat is daar waarvoor julle as

kleingroep vir God kan dankie sê? Bid saam deurdat elkeen die volgende

sin voltooi as sy/haar gebed:

“Here, ek dank U ........”

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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9. Die eerste nagmaal

Lukas 22:7-34

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Watter spesiale etes is daar in julle gesin?

Hoe werk etes in julle huis? Wie maak die kos? Wie bedien? Wie ruim

op? Wie sit waar en hoekom?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat elkeen die volgende sin hardop voltooi as sy/haar gebed vandag:

“Here, ek ervaar U liefde veral wanneer...”

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Lukas 22:7-34. Laat elkeen in die groep twee verse hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Laat iemand ook Eksodus 12:21-28 vir julle voorlees.

Die Paasfees word as gesinne gevier. Hier vier Jesus dit saam met

sy dissipels. Wat leer Matteus 4:48-50 vir ons hieroor?

Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: “Wie is my
moeder, en wie is my broers?” Toe wys Hy met sy hand na sy
dissipels en sê: “Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die
wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my
suster en my moeder.”
Hoe kan Nagmaal meer gevier word as ’n maaltyd van God se “gesin”?

Waarom het Jesus uitgesien na hierdie ete saam met sy dissipels?

26

4. Jesus Genees en bid

Markus 1:29-39

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wat is die siekste wat jy al was?

Wat herlaai jou batterye die beste?

AANBIDDING: 5 MIN

Ons kan God vereer vir wat Hy DOEN. Maak ’n lys van alles wat God doen.

Laat een persoon in gebed dan vir God eer hiervoor. Vra ook een persoon

om die lys met eienskappe vir almal beskikbaar te stel (bv. met e-pos of

kopieë om te bêre).

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Markus 1:29-39. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Wat het die mense by Jesus gesoek? Wat soek mense vandag van

Jesus?

Wat het Jesus by mense gesoek? Wat soek Hy vandag by ons?

Waarom het Jesus nodig om te bid?

Waarom gaan Jesus eenkant alleen om te bid? Waarom bid Hy nie

sommer tussen die mense nie?

Wat maak jou die moegste: laat aande (vers 32), mense se eise (vers

33), lang ure se werk (vers 34)? Hoe herstel jy?
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Hoe maak kerke dit vandag moeilik vir heidene om by God uit te kom?

Wat maak dat ’n goeie gebruik (om reisigers van ver in staat te stel

om te aanbid) so skeefdraai?

Jesus word kwaad, maar vleg eers ’n sweep (wat ’n ruk vat om te

doen). Dan tree Hy op. Hoe kan ons sorg dat ons nie impulsief optree

as ons kwaad is nie?

Waaroor sou Jesus vandag kwaad geword het?

“Ons is immers die tempel van die lewende God.” (2 Korintiërs 6:16)

Hoe kan ons die tempel van God weer ’n plek van aanbidding maak?

GETUIG: 5 MIN

Om te kan getuig moet jy kan sien of kan hoor. Hoe kan ons God meer

in elke dag raaksien en hoor? Hoe kan ons daarvan getuig?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gee tyd vir stilgebed vir elkeen om die 5 elemente van gebed te bid.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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Waarom gaan Jesus nie na die mense toe wat Hom soek nie (vers 37)?

Het sy stiltetyd iets daarmee te doen?

Hoe hou jy stiltetyd? Wat sou jy wou verander?

Mense wou baie van Jesus hê. Soms het Hy hulle gehelp, soms het Hy

eenkant toe gegaan om alleen te wees, soms het Hy weggegaan

sonder om hulle te help. Kan ons iets hieruit leer vir ons omgaan met

mense?

GETUIG: 5 MIN

Hoe kan ons getuies wees dat ander kan sien dat geloof lekker is?

DIENSWERK: 5 MIN

’n Kleingroep moet mekaar dien, maar ’n kleingroep is ook deel van ’n

gemeente. Hoe kan julle kleingroep die gemeente dien?

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Skuldbelydenis is om teenoor die Here jou oortredinge te bely. Ons doen

dit nie omdat ons vergifnis daarvan afhanklik is nie – ons is klaar vergewe!

Ons doen dit om te bekeer sodat ons kan ophou om dit te doen. Op watter

manier kan skuldbelydenis ons help met bekering? Gee nou 3 minute van

stilte sodat elkeen sy/haar skuldbelydenis voor die Here in gebed kan doen.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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8. Jesus reinig die tempel

Johannes 2:13-22

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wat maak jou regtig kwaad?

Hoe tree jy op as jy regtig kwaad is?

Wat help jou om weer rustig te word?

AANBIDDING: 5 MIN

Gee vir elkeen geleentheid om die volgende vraag te antwoord: “Ek

weet daar is ’n God, want...”

Gee dan geleentheid vir stilgebed om onder die indruk van God te kom.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Johannes 2:13-22. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Pelgrims moes diere koop om die voorgeskrewe offers te bring omdat hulle nie offerdiere van vêr
kon saambring nie. Hiervoor moes hulle eers hulle geld omruil vir die geldeenheid van die tempel.
In beide transaksies (geldomruil en koop van offers) is hulle gruwelik uitgebuit. Boonop het
hierdie aktiwiteite in die tempelplein plaasgevind, die enigste gedeelte van die tempel waar
heidene kon aanbid en bid.

Waarom het Jesus so kwaad geword?

Waar buit kerke vandag mense uit?
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5. Botsings met die Fariseërs

Markus 2:23-3:6

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Hoe rus jy die beste?

Watter van jou ouers se reëls het jy die meeste as kind oortree?

Hoe was Sondag vir jou as kind? Watter beperkings was daar?

AANBIDDING: 5 MIN

Een manier om God te vereer is deur lofliedere te sing. Wat is julle

gunsteling lofliedere aan God?

Sing dan Psalm 146 saam:
1936:

1. Prys die Heer met blye galme,

o my siel, daar 's ryke stof!

'k Sal, solank ek leef, my psalme

vrolik toewy aan sy lof

en Hom, wat sy guns my bied,

altyd groot maak in my lied.

8. Dis die God der leërmagte,

troue Bondsgod van weleer,

God van wordende geslagte,

tot in ewigheid die Heer.

Sion, sing dié God ter eer,

prys sy grootheid, loof die Heer!

2001:

1. Prys die Here, loof en prys Hom.

Ek wil God se lof besing.

Hy is magtig; loof en prys Hom.

Ek wil God my loflied bring,

en so lank ek leef Hom eer.

Loof die groot en troue Heer.

4. Gans sy skepping sonder grense

word deur Hom steeds onderhou.

So bly Hy ook aan die mense

as sy maaksels steeds getrou.

Hy die bron van wat bestaan,

is ook oor die mens begaan.
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Waaroor sal Jesus vandag huil?

Waaroor huil jy vandag?

Waar verskil mense se verwagting vandag van Jesus en dit waarvoor

Hy regtig gekom het?

Watter tipe koning het die skare gedink is Jesus (vers 38)?

Hoe sien jy Jesus as koning?

Waarom was die Fariseërs ontsteld oor die skare?

Wat is vandag nodig vir jou vrede? (Vgl. Vers 42)

GETUIG: 5 MIN

Wie ken julle wat ’n goeie getuie van Jesus in hulle lewe is? Wat kan julle

daaruit leer?

DIENSWERK: 5 MIN

Praat oor julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Gebed bestaan uit lofprysing, danksegging, skuldbelydenis, voorbidding

en smeking. Vra vir 5 mense in die kleingroep om julle voor te gaan in

gebed deurdat elkeen een element van gebed hanteer. Bespreek met

mekaar waarvoor julle wil bid in elke element.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Markus 2:23-3:6. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Die Fariseërs kla die dissipels aan dat hulle op die sabbatdag werk

(hulle oes). Watter verband het die verhaal van Dawid met hierdie

situasie? (1 Samuel 21:1-6)

Hoekom maak Jesus die man op die sabbatdag gesond?

Waarom was die Fariseërs so ontsteld oor Jesus?

Waarom was Jesus so ontsteld oor die Fariseërs?

Hoe sou die Fariseërs vandag gewees het?

Die vroeë kerk het sabbatdag op Saterdag gehou as ’n dag om te rus (vir

die mens) en die dag van die Here op Sondag gehou as ’n dag vir

erediens, gemeenskap en diens (vir die Here).

Hoe rus jy liggaamlik, verstandelik, emosioneel en geestelik? Wat doen

jy elke week om genoeg te rus?

Hoe rig jy jou Sondag in? Is dit ’n dag vir die Here of ’n sabbatdag vir

rus?

Wat leer hierdie twee verhale ons van Jesus? En van ons?

GETUIG: 5 MIN

Ons dink so maklik dat ’n mens opleiding of gawes nodig het om ’n getuie

vir Jesus te wees. Tog is getuie vir Jesus meer soos getuie vir kleinkinders

– ek kan nie anders as om oor hulle te getuig nie. Hoe kan ons die hele

week in die klein dingetjies getuies vir Jesus wees.
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7. Die intog in Jerusalem

Lukas 19:28-44

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Wat maak jy as jy hartseer is? Wat help jou?

Hoe wys jy vir mense dat jy hulle waardeer? Hoe wil jy hê moet

mense vir jou wys dat hulle jou waardeer?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Bid

dit dan almal hardop saam:
Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg
is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig;
waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om
getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word
nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons
vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word. Amen.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Lukas 19:28-44. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Waarom was die mense so opgewonde oor Jesus?

Waarom het Jesus oor die mense van Jerusalem gehuil?
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DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Voorbidding is om ander mense aan die Here op te dra. Dit sluit in

mense wat swaarkry, mense met wie dit goed gaan, mense in

regeerposisies, mense vir wie ons lief is, mense aan wie ons dink. Vir

wie wil julle as kleingroep voorbidding doen? Bespreek met mekaar en

bid dan vir hulle.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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6. Die verheerliking op die berg

Markus 9:2-13

VERWELKOMING: 5 MIN

YSBREKER: 20 MIN

Watter 3 mense sal jy vir ’n ete bymekaar wil hê en hoekom?

Waar in die natuur voel jy die naaste aan God?

AANBIDDING: 5 MIN

Laat een persoon julle gebed begin met die woord: “Here, ons dank U

vir U...”

Laat elkeen dan die sin voltooi. Gaan in die rondte totdat elkeen 2 beurte

gehad het.

BYBELSTUDIE: 35 MIN

Lees Markus 9:2-13. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees.

Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het.

Hoe het die dissipels geweet dat dit Moses en Elia was? (Onthou,

daar was nie foto’s nie!)

Waarom verskyn juis Moses en Elia aan Jesus? Waarom nie

Abraham of Dawid nie?

Waarom wil Petrus vir hulle huise bou?

Waar het jy al Jesus se heerlikheid op ’n besondere manier ervaar?

Hoe vorm die beeld van ’n Messias wat ly en verag word jou siening

van ’n gelowige se lewe?

Hoe ly jy ter wille van jou geloof? Hoe word jy verag?
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Hoe sal jy jou verhouding met die Here vandag beskryf? Op die berg

van verheerliking? In die donker vallei? Op pad op? Op pad af?

GETUIG: 5 MIN

Vir ’n getuie om betroubaar te wees, moet sy/haar getuienis altyd

dieselfde wees. Hoe kan ons sorg dat ons getroue getuies is wie se

getuienis nie teenstrydig is nie?

DIENSWERK: 5 MIN

Bespreek julle dienswerk in die gemeente.

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN

Smeking is om ons begeertes aan die Here op te dra. As die Here weet

wat ons nodig het en wat ons wil hê, hoekom moet ons nog vra? Wat sou

regte en verkeerde maniere wees om vir die Here te vra? Gee nou vir

elkeen geleentheid om vir die Here te vra.

ADMINISTRASIE: 5 MIN
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