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Wie is Wapadrant?
Ons Visie

ELKEEN SAAM OP GOD SE PAD
ELKEEN

SAAM

OP GOD SE PAD

Ek is ’n unieke mens

God skep ons om in

God het ons gemaak

met unieke gawes,

verhoudinge te leef.

vir ’n doel – sy doel.

passies, persoonlikheid,

Ook as gelowiges bind

Daarom gaan ons

ervarings,

Hy ons aanmekaar vas

lewe nie oor wat ek

omstandighede. Daarom

in EEN liggaam.

wil en wat my pad is

moet EK ook op my eie

Daarom MOET ek ook

nie, maar om op God

op God se pad wees.

in verhouding met

se pad te wees en op

ander gelowiges op

God se pad te groei

God se pad groei.

(beweeg).

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
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o
DIENSWERK:

Hy het doodgegaan en op die derde dag weer lewend

15 MIN

geword

Bespreek hoe julle die week betrokke gaan sou ‘n mede-lidmaat te

o

GEBEDSRIGLYN :

daar ’n ewige lewe is

10 MIN

Hy is nou by God, waar Hy ons verteenwoordig

Oswald Chambers het gesê: “Die betekenis van gebed is dat dit ons by
God uitbring, nie noodwendig by antwoorde nie.” Hoe kan julle gebed

kan laat verwerf

vanaand dit bewerk?
ADMINISTRASIE:

5 MIN

God na die wêreld gestuur word

Wat is vir ons belangrik?

wêreld

22

3

8. Opwekking van Lasarus

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
hê. 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
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__________________
Datum

Joh 11:1-44
VERWELKOMING:

5 MIN

YSBREKER:

25 MIN

Vertel van iemand na aan jou wat jy aan die dood moes afstaan
Hoe hanteer jy die dood van ’n geliefde? Hoe wil jy hê moet
mense teenoor jou optree?
AANBIDDING:

5 MIN

wil lewend maak. Lees 1Kor 10:13 “Geen versoeking wat meer is as wat

toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom,
sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”
BYBELSTUDIE:

25 MIN

Lees Joh 11:1-44
Waarom dink jy het Jesus nie dadelik vir Lasarus gaan help nie?
Voel dit partykeer dat Jesus nie jou gebed hoor nie? Hoe hanteer
jy dit?
Waarom dink jy het Jesus Lasarus uit die dood opgewek?
Hoe sou jou lewe verander as jy uit die dood opgewek word?
Wat keer dat jy nou so leef?
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MEKAAR-TEKSTE
GEBEDSRIGLYN :

10 MIN

Vra God dat Hy julle die nood sal uitwys en julle dienswerkprojek sal seën.
ADMINISTRASIE:

5 MIN
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MEKAAR-TEKSTE

7. Vyf duisend gevoed
Matt 14:13-22, Mark 6:30-44, Luk 9:10-17, Joh 6:1-14
VERWELKOMING:

5 MIN

YSBREKER:

25 MIN

Wat is jou gunsteling kos?
Wat is die meeste wat jy al geëet het? Waar was dit?

hanteer?
AANBIDDING:

5 MIN

Lees Matt 6:25-34 in stilte. Laat een persoon dit weer hardop lees. Gee
1min om hieroor na te dink.
BYBELSTUDIE:

25 MIN

Lees Matt 14:13-21, Mark 6:30-44, Luk 9:10-17, Joh 6:1-14
Watter boodskap kry ons hier?
Het jy al gesien dat Jesus jou bronne baie wyer gebruik as wat jy
voorsien het?
Is jy mededeelsaam?
Bespreek wat julle maak met oorskiet.
DIENSWERK:

15 MIN

Bespreek hoe julle groep die week behoeftiges gaan bedien met voedsel.

6
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BYBELSTUDIE:

1. Petrus se skoonma

25 MIN

Matt 8:14-17, Mark 1:29-34, Luk 4:38-41

Lees Matt 8:28-34, Mark 5:1-20, Luk 8:26-39
Behandel jy almal dieselfde?

VERWELKOMING:

Het jy al soos die verworpene gevoel?

5 MIN

Wat maak dat mense verworpe voel?
YSBREKER:

Hoe kan jy keer dat ander so voel?

25 MIN

Hoe kry jy weer vrede in jou hart?
Vertel van ’n wonderwerk in iemand wat jy ken se lewe
DIENSWERK:

15 MIN

Vertel hoe jy jou kollega bedien het. Bespreek hoe jy die week almal by

AANBIDDING:

5 MIN

die werk dieselfde gaan behandel, van skoonmaker tot direkteur. Het jy
al ooit vir die skoonmaker koffie aangebied? Weet jy wanneer sy/hy

Hy dit laat geskied het uit genade.

verjaar?
BYBELSTUDIE:
GEBEDSRIGLYN :

10 MIN

25 MIN

Lees Matt 8:14-17, Mark 1:29-34, Luk 4:38-41
Waarom dink jy het Jesus, Petrus se skoonma genees?

jy die gebedsversoek van die persoon aan jou linkerkant opdra aan die

Waarom het sy Hom bedien?

Here.

Hoe voel jy as jy lank siek was?
Wat keer dat ek mense dien as jy nie lekker voel nie?

ADMINISTRASIE:

5 MIN

Hoe kan ons die mense wat ons genees/versorg bedien?
DIENSWERK:

15 MIN

Bespreek hoe jy die week jou ouers/bejaardes gaan bedien.
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GEBEDSRIGLYN :

10 MIN

6. Man van Gadara

Vra 4 mense om vanaand te bid. Elkeen bid een van die dele van die

Matt 8:28-34, Mark 5:1-20, Luk 8:26-39

gebed. Bespreek voor die tyd waarvoor julle graag wil bid in terme van die
volgende:

VERWELKOMING:

5 MIN

1. Dankbaarheid: Waarvoor is julle dankbaar?
2. Lofprysing: Waarvoor wil julle die Here loof?

YSBREKER:

25 MIN

3. Smeking: Wat wil julle van die Here vra?

Laat een persoon buite die vertrek staan, terwyl julle jolig gesels,

4. Voorbidding: Vir wie wil julle bid en waarvoor?

koffie drink en ietsie eet. Laat die persoon julle nou vergesel en
bespreek hoe hy/sy moes voel.

ADMINISTRASIE:

5 MIN

Vertel van ’n keer wat jy totaal verwerp gevoel het.
AANBIDDING:

5 MIN

Laat eenpersoon die gebed hardop lees terwyl die ander aandagtig luister.
Here,
as ek vandag my rug op U gedraai het;

as ek my wil wou afdwing
terwyl ek geweet het wat U wil is;
as ek ongeduldig was om op U te wag;
as ek hartseer veroorsaak het
vir hulle wat my liefhet;
as ek woedend geword het
omdat ek nie my sin kon kry nie
-Here, vergewe my vanaand
uit genade alleen.

8
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GEBEDSRIGLYN :

2. Tien melaatses

10 MIN

Luk 17:11-19

Draai twee-twee na mekaar en vra die Here om ons te help om so te
lewe dat almal rondom ons Sy teenwoordigheid in ons lewe kan sien en
ervaar.

VERWELKOMING:

ADMINISTRASIE:

5 MIN

5 MIN

YSBREKER:

25 MIN

Watter siekte maak jou die bangste en hoekom?
Mense met watter siekte wil jy nie naby jou hê nie?

gehad het.
AANBIDDING:

5 MIN

Staan in ’n kring en laat elke persoon een sinnetjie bid waarvoor hy
dankbaar is.
BYBELSTUDIE:

25 MIN

Melaatsheid is 'n aansteeklike siekte wat gekenmerk word deur sere aan die hande,
gesig en lyf. Melaatsheid
bakterieë, Mycobacterium leprae en Mycobacterium lepromatosis. Melaatsheid
val die periferale senuwee en die slymvliese van die boonste lugweg aan en kom
voor as 'n velletsel. Anders as wat leke wysheid vertel, word melaatsheid nie
geassosieer met die spontane verlies van ledemate nie. Ledemate word wel
gedisfigureer deur die siekte en mag dalk geamputeer as gevolg van die simptome
van die siekte.
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5. Twee blindes

Lees Luk 17:11-19
Hoe sou dit voel om melaats (ongeneeslike siekte) te wees?

Matt 9:27-31

Wat sou dit vir jou beteken om gesond te wees?
VERWELKOMING:

Wat het verhoed dat die ander nege Jesus bedank?

5 MIN

Hoe kan ons meer dankbaar wees vir wat God vir ons doen?
YSBREKER:
DIENSWERK:

15 MIN

25 MIN

Wat is die mooiste plek wat jy al gesien het?

Bespreek die dankbaarheid van die mense wat jy bedien het. Bespreek

Blinddoek almal, behalwe een persoon. Laat hy/sy die ander lei.

ook hoe jy jou dankbaarheid gaan betoon teenoor jou gesin.

Wat sal die grootste uitdaging vir jou wees as jy blind was?

GEBEDSRIGLYN :

10 MIN

Maak ’n lys van mense wat julle ken met ’n gevreesde siekte. Dra

AANBIDDING:

5 MIN

God is ’n ongelooflike leier/voorbeeld vir ons. Gee elkeen ’n geleentheid

hom/haar in gebed aan God op.
U..............”
ADMINISTRASIE:

5 MIN
BYBELSTUDIE:

25 MIN

Lees Matt 9:27-31
Wat wys die gedeelte ons van die blindes se geloof?
Hoekom vra Jesus dat hulle vir niemand mag vertel nie?(2de keer)
Wat keer ons om van Jesus se wonderwerke te getuig? Hoekom
hoor ons dit so min?
Hoe kan ons getuig van Jesus se wonderwerke in ons lewe?
DIENSWERK:

15 MIN

Bespreek hoe jy en jou gesin hierdie week in geloof gaan lewe. Bedien
die week een kollega met opregte komplimente.

10
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BYBELSTUDIE:

3. Die verlamde man

25 MIN

Lees Matt 15:29-31, Mark 7:31-37

Matt 9:1-8, Mark 2:3-12, Luk 5:18-26

Wat is die geluid wat jy die meeste sal mis as jy sou doof wees?
Wat maak dat gelowiges wat kan praat, soms eerder stilbly en

VERWELKOMING:

5 MIN

“stom” is? Hoe kan jy in jou lewe “praat”?
Somtyds wil ons iets sê, maar het nie die moed nie. Is daar iets

YSBREKER:

25 MIN

wat jy graag vir iemand wou sê? Bespreek.

Hardloop resies sonder om jou bene te gebruik, slegs hande.

Dade spreek meer as woorde. Bespreek?

Bespreek hoe uitputtend dit was.
Wat dink julle is die moeilikste: om verlam te wees, blind te wees

DIENSWERK:
Bespreek

hoe

15 MIN
jy

die

week

deur

jou

dade

liefde

aan

of doof te wees?

jou

huis/tuinhulp/motorwag gaan bewys.

AANBIDDING:

5 MIN

Laat een persoon die volgende lees terwyl almal biddend luister.
GEBEDSRIGLYN :

10 MIN

“Die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry.

Elke familie vorm ’n groep en dra julle huishulp/tuinhulp en hul families

Hulle vlieg soos arende.

persoonlik op aan die Here.

Hulle sal hardloop en nie moeg word nie.
Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie.”

ADMINISTRASIE:

5 MIN

Jesaja 40:31
BYBELSTUDIE:

25 MIN

Lees Matt 9:1-8, Mark 2:3-12, Luk 5:18-26
Wat is die 2 struikelblokke in die man se lewe?
Wat is vir jou die belangrikste: liggaamlike genesing of vergifnis?
Hoekom?
Wat is die regte balans tussen fokus op my fisiese en fokus op
my geestelike? Wat kan jy doen om beter balans te kry?
Is vergifnis vir jou moeilik? Bespreek.
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4. Doofstomme
DIENSWERK:

15 MIN

Matt 15:29-31, Mark 7:31-37

Bespreek hoe jy die week van jou laste gaan afstand doen. Vergewe
jouself en die wat teen jou te nagekom het.
GEBEDSRIGLYN :

VERWELKOMING:
10 MIN

5 MIN

YSBREKER:

25 MIN

Jy weet watter laste in jou pad staan. Maak tyd vir stilgebed waar jy jou
laste opdra aan die Here asook die mense wat jy moet vergewe of
vergifnis moet vra.
ADMINISTRASIE:

5 MIN

AANBIDDING:

5 MIN

Uit dankbaarheid vir gehoor en stemme prys die Here uit volle bors met
LOOF HOM MET DIE TROMME
Loof Hom met die tromme
Loof Hom met die harp
Loof Hom met die klinkende simba - le
Alles wat asem het
Loof loof die Here
Alles wat asem het
Loof loof die Heer.

Prys Hom met jul stemme
Prys Hom met die Hart
Prys Hom in die hemel en op aar - de
Alles wat asem het
Loof loof die Here
Alles wat asem het
Loof loof die Heer.
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