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Iets wat ek onlangs weer raakgelees het. Weet nie wie om die krediet te gee vir 

hierdie skrywe nie maar dit het my opnuut weer baie laat nadink. Ek hoop jy kan 

ook iets daaruit put: 

 

How is your spiritual life going? 

 

I used to answer this question by looking at the state of my 

devotional activities: Did I pray and read the Bible enough today. The 

problem is that by this measure the Pharisees always win. People can 

be very disciplined but remain proud and spiteful. How do we 

measure spiritual growth so that the Pharisees don’t win? 

I asked a wise man:” How do you assess the well-being of your soul?” 

He immediately said:” I ask myself two questions.” 

“Am I growing more easily discouraged these days?”  

“Am I growing more easily irritated these days?” 

At the core of a flourishing soul are the love of God and the peace of 

God. If peace is growing in me, I am less easily discouraged. If love is 

growing, I am less easily irritated. It was a brilliantly helpful 

diagnostic to assess the health of my soul. 

How would you answer those two questions? 

 

 



 

 

 

8 Julie 2019                                                                                       Les 1  

Deur Samaria 

 
A. YSBREKER  
 

Watter mense is jy gewaarsku om te vermy terwyl jy grootgeword het? 
 

B. AANBIDDING 

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here.  Kolossense 3:16 (OAV) 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofsang en gebed.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 

 
 

C. WOORD  
 

• Lees die  Skrifgedeeltes hardop voor, of dit kan in die voorafgaande week 

deur elkeen op sy eie gelees word ter voorbereiding. Gee genoeg tyd om 

die inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur en 

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle 

spreek.  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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1. Dié waarmee jy niks te doen wil hê nie 

 
Lees die aanhaling van Moeder Teresa en Aartsbiskop Desmond Tutu hieronder. 
 

 “Daar is Calcuttas orals, ons moet net oë hê om te sien. Vind jou 

Calcutta” – Moeder Teresa 

“When we see others as the enemy, we risk becoming what we hate. 

When we oppress others, we end up oppressing ourselves. All of our 

humanity is dependent upon recognizing the humanity in others.” – 

Desmond Tutu 

 

 

 

Vraag: 
 

1. Op watter ‘nuus’/ hedendaagse gebeurtenisse dink jy is hierdie bogenoemde 
aanhalings van toepassing? 

 

Lees nou die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Johannes 4:4-10 (NLV) – Hy moes deur Samaria reis. Hy kom toe in ’n dorp in 
Samaria wat Sigar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan 
sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, 
omdat Hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was 
omtrent twaalfuur die middag. ’n Samaritaanse vrou kom toe daar aan om 
water te skep. Jesus vra haar: “Gee vir My asseblief water om te drink.” Sy 
dissipels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou 
sê toe vir Hom: “Hoe op aarde vra jy wat ’n Jood is, van my wat ’n Samaritaanse 
vrou is, water om te drink?” Jode wou immers niks met Samaritane te doen 
hê nie. Jesus het daarop reageer: “As jy maar net hierdie gawe van God vir jou 
geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou vra: ‘Gee vir My water om te 
drink,’ sou jy Hóm gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” 
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Romeine 5:8 (NV) – Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus 
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 
 

Vrae: 
 

2. Wie is die mense in ons gemeenskappe wat gewoonlik vermy word? 
3. Wat sal vandag ‘n Samaria (plek wat vermy word) in jou lewe wees? Wat leer 

Jesus ons met Samaria? 
4. Wat beteken dit om mede-liefdeswerkers in God se koninkryk te wees? 
5. Hoekom het Jesus vir die gebrokenes en uitgeworpenes so ‘n spesiale plek in 

Sy hart? 
6. Is jy bereid om ongemaklik te wees deur grense oor te steek?                                                           
7. Wat sê Jesus alles oor ons vyande en wat beteken dit prakties in jou lewe? 

 

2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Gebruik hierdie week om te bid vir die mense wie jy gewoonlik vermy.  Vra vir God 
om jou te vul met sy liefde en om jou hart te verander en moontlik verhoudings te 
begin bou. 
 

3. Seëngebed 

 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy krag en liefde ontvang om oor grense liefde te kan wys. Mag jy hierin diep 

vreugde ervaar soos God jou aanhou leer van sy hart vir die geringstes. Amen. 
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15 Julie 2019                                                                                       Les 2  

Wie sluit jy in en wie sluit jy uit? 

 
A. YSBREKER  
Waarvan hou jy die meeste in verband met die dorp/stad waar jy grootgeword het? 
 

B. AANBIDDING 

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here.  Kolossense 3:16 (OAV) 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofsang en gebed.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 

 

C.       WOORD   

• Lees die  Skrifgedeeltes hardop voor, of dit kan in die voorafgaande week 

deur elkeen op sy eie gelees word ter voorbereiding. Gee genoeg tyd om 

die inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur en 

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle 

spreek.  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 

1. ‘n Tyd van die Here se goedheid? 
 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Lukas 4:16-19 (NLV) - Toe Hy kom in sy tuisdorp Nasaret waar Hy grootgeword het, 
het Hy soos gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge gegaan en opgestaan om die 
Skrif te lees. Die boekrol wat Jesaja die profeet bevat, is aan Hom gegee en Hy het 
dit oopgerol tot by die plek waar dit sê: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy 
My aangestel het om die Goeie Nuus vir die armes aan te kondig. Hy het My gestuur 
om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tyd van die Here se 
goedheid gekom het.” 
 
Jesaja 61:1-2 (Die Boodskap) – Die Gees van my Heer, die Here, het in my lewe 
gekom. Die Here het my die krag gegee om goeie nuus te bring vir dié wat 
moedeloos is. Ek tel dié op wat neerslagtig is. Vir hulle wat in die tronk sit, sê ek dat 
hulle vrygelaat gaan word. Vir hulle wat toegesluit is, kondig ek aan dat hulle sal 
uitkom. Hy stuur my om hulle wat sit en huil te troos. Hy laat my aankondig dat die 
tyd gekom het dat die Here sy volk gaan bevry en sy vyande gaan straf. 
 

 

Vrae:  
1. Jesus is gereeld besig om mense te probeer insluit, wat ander wil uitsluit.  

Hoekom?     
2. Wie is jou vyande en kan jy dink dat God vir hulle ook lief is?  
3.  Is daar vergelding/ ‘’revenge’’ wat jy in jou hart koester, wat God wil hê jy aan 

Hom moet oorgee?    
4. Wat gebeur wanneer almal in jou lewe net soos jy dink en lyk?     
5. Na wie stuur God jou om hulle in te sluit? 

 
 

 

2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 
oefening van die vorige week. 
 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Koop ‘n koerant wat jy nie gewoonlik koop nie. Lees dit biddend. Luister na die 
stories van ander mense wat vertel word. Dink aan Jesus en hoe sy genade die  
mense ook omarm. Bid terwyl jy lees. 
 

3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag God se inklusiewe liefde jou inspireer om ook jou sirkel van liefde groter te 
maak.  Mag jy krag en gewilligheid ontvang om jouself in ander gebrokenes se 
skoene te plaas soos jy ook liefde in jou eie gebrokenheid ervaar. Amen. 

 



 
     

6 
 

22 Julie 2019                                                                                     Les 3  

Luister na die sugtinge 

 

A.  YSBREKER  

Watter tekens van veroudering merk jy by jou op? 
 

B.  AANBIDDING 
Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here.  Kolossense 3:16 (OAV) 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofsang en gebed.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 

 

C. WOORD  

• Lees die Skrifgedeeltes hardop voor, of dit kan in die voorafgaande week 

deur elkeen op sy eie gelees word ter voorbereiding. Gee genoeg tyd om 

die inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur en 

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle 

spreek.  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 
1. Versugtinge 

 
Romeine 8:22-27 (NV) - 22Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne 
van verwagting. 23En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang 
het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend 
maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid 
bevry. 24Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, 
hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? 25Maar as ons hoop 
op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. 26Die Gees staan ons ook 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees 
self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27En God, wat 
die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens 
die wil van God, vir die gelowiges.  
 
Paulus gee vir ons leidrade oor die plekke waar ons na die sugtinge kan luister: 

- In die skepping (natuur) vers 22 
- Mense sug vers 23 
- Die Gees sug vers 26 

 
 

Vrae: 
1. Watter sugtinge van die natuur hoor jy in jou omgewing en is daar iets wat jy 

daaraan kan doen?  
2. Watter sugtinge van jou medemens in ander lande, kan jy hoor en is daar iets 

wat jy daaraan kan doen?     
3. Watter sugtinge van jou mede-Suid-Afrikaner kan jy hoor en wat kan jy daaraan 

doen?     
4. Waar hoor jy die sugtinge van God se Gees?    
5. Wat kan jy doen om te sorg dat jy nie self moedeloos raak oor die sugtinge nie? 

 

 

2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 
oefening van die vorige week. 

 
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

 

In hierdie week luister ons na die sugtinge – spesifiek in die skepping. Identifiseer 
die natuurskoon in jou omgewing waar daar sugtinge is. Dalk is dit ‘n stukkie natuur 
in jou omgewing wat skoongemaak kan word. 

 

3.   Seëngebed 
 

Mag God se stem vir jou bekend wees. Mag jy hoor wat God hoor en mag dit jou 
hart en hande roer. Amen. 
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29 Julie 2019                                                                                       Les 4  

Jou hele lewe 

 
A. YSBREKER  
 

Watter gespreksonderwerp laat verseker die vonke spat in jou 
gesin/famlie/vriendekring? (Sport, politiek, godsdiens, iets anders?) 
 

B. AANBIDDING 

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here.  Kolossense 3:16 (OAV) 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofsang en gebed.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 

 
 

C. WOORD  
 

• Lees die  Skrifgedeeltes hardop voor, of dit kan in die voorafgaande week 

deur elkeen op sy eie gelees word ter voorbereiding. Gee genoeg tyd om 

die inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur en 

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle 

spreek.  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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2. Die belangrikste gebod 

 
Markus 12:28-31 (NLV) - Een van die skrifkenners het nadergestaan en geluister na 
die argument. Beïndruk deur Jesus se goeie antwoord aan die Sadduseërs, vra hy 
Hom toe: “Watter gebod is die heel belangrikste?” Jesus het hom geantwoord: “Die 
belangrikste gebod is die volgende: ‘Luister, o Israel, die Here ons God is die énigste 
Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou ganse siel, 
met jou totale verstand en met al jou krag.’ Die tweede gebod is net so belangrik: 
‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Hierdie twee vorm saam die 
allerbelangrikste opdrag.” 
 
Markus 12 :28-31 (Bybel vir almal) - Een van die skrifgeleerdes (mense wat die Ou 
Testament goed geken het) het gehoor Jesus en die Sadduseërs (’n groep Jode wat 
aan die belangrikste families behoort het in die tyd toe Jesus gelewe het. Die 
Sadduseërs het nie geglo dat mense weer sal lewe nadat hulle gesterf het nie) praat 
met mekaar en hy het nader gekom. Toe hy hoor dat Jesus hulle goed geantwoord 
het, vra hy vir Jesus: “Wat is die belangrikste wet in die Ou Testament?” Jesus het 
geantwoord: “Julle moet luister, mense van Israel, die Here ons God is die enigste 
Here, en jy moet vir jou God die Here lief wees met jou hele hart en met jou hele 
lewe en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede belangrike wet is: ‘Jy 
moet lief wees vir jou naaste (die mens wat naby jou is) soos jy lief is vir jouself.’ 
Daar is nie ’n ander wet wat belangriker is nie.” 
 

Vrae: 
 
1. In watter deel van jou lewe ervaar jy tans goeie nuus?   
2. Watter deel van jou lewe wil jy wegsteek vir ander, of vir God?   
3. Watter dimensie van jou lewe hunker na God se Nuwe Lewe?   
4. Hoe gaan dit tans met jou selfliefde en aanvaarding?    
5. Waar het jy tans bemoediging en krag nodig? 

 

2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

In hierdie week bid ons, terwyl ons in die oggend aantrek. Elke dag van die weeksdag 
bid ons vir verskillende dimensies van ons lewens: Maandag (geestelik), Dinsdag 
(intellektueel), Woensdag (finansieel), Donderdag (sosiaal), Vrydag (emosioneel), 
Saterdag (fisies) en Sondag (werk). 
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3. Seëngebed 

 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy God se Goeie Nuus in elke dimensie van jou lewe ervaar.   Mag jy leer hoe 

om jouself te aanvaar en lief te hê sodat daar Lewende Water deur jou kan vloei.   

Amen. 

 

5 Augustus 2019                                                                               Les 5  

Shalom 

 
A. YSBREKER  

Is dit vir jou moeilik om kritiek te aanvaar? Wat maak dit vir jou moeilik, of makliker 
om kritiek te aanvaar? 
 

B. AANBIDDING 

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here.  Kolossense 3:16 (OAV) 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofsang en gebed.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 

 
 

C.       WOORD   

• Lees die  Skrifgedeeltes hardop voor, of dit kan in die voorafgaande week 

deur elkeen op sy eie gelees word ter voorbereiding. Gee genoeg tyd om 

die inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur en 

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle 

spreek.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 
 

2. Ek beplan voorspoed vir julle 
 
Lees die onderstaand gebed van Francis van Assisi: 
 

Francis van Assisi se gebed: “Here, maak my ’n instrument van U 

vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings 

is, vergifnis, waar daar twyfel is, geloof, waar daar wanhoop is, 

hoop, waar daar duisternis is, lig, waar daar droefheid is, vreugde. 

O, Heilige Meester, gee dat ek, in plaas daarvan om vertroosting te 

soek, ander sal vertroos; om begrip te soek, andere sal verstaan; om 

liefde te soek, andere sal bemin. Want dit is deur te gee, dat ek 

ontvang; deur te vergewe, dat ek vergewe word. En dit is deur te 

strewe, dat ek die ewige lewe beërwe.” 

Vraag: 
 

1. Watter gedagtes laat hierdie gebed by jou opkom? 
 
Lees nou die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Jeremia 29:4-11 (NLV) - Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê vir al die 
mense wat Hy uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het: “Bou huise en woon 
daarin. Plant tuine en eet die kos wat dit oplewer. Trou en verwek kinders. Sorg dat 
julle kinders ook trou sodat julle baie kleinkinders sal hê! Sorg dat julle getalle daar 
vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir vrede in Babel waarheen 
Ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here sodat dit goed sal gaan met die 
stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan.” 
Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê: “Moenie toelaat dat die profete en 
die waarsêers by julle julle bedrieg nie. Julle moet julle ook nie aan hulle drome 
steur nie. Hulle verkondig leuens aan julle en sê hulle praat namens My. Ek het hulle 
beslis nie gestuur nie!” sê die Here.  
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So sê die Here: “Julle sal 70 jaar lank in Babel wees. Maar as die tyd verstryk het, sal 
Ek al die goeie beloftes begin vervul. Ek sal julle na julle land toe terugbring. Ek weet 
wat Ek vir julle beplan het,” sê die Here. “Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed 
nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê.” 

 

Vrae:  
2. Waar hunker jy na God se shalom (vrede)?    
3. Watter gedeeltes van jou lewe voel in balans?     
4. Watter gedeeltes van jou lewe voel uit balans uit?     
5. Wat gebeur wanneer God se shalom binne jou heers?    
6. Wat wil jy vir God vra? 

 
 

 

2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 
oefening van die vorige week. 
 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

In hierdie week bid ons vir shalom in ons lewens en die plekke waar ons woon. Ons  
bid Francis van Assisi se gebed: “Here, maak my ’n instrument van U vrede. Waar 

daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis, waar daar  

twyfel is, geloof, waar daar wanhoop is, hoop, waar daar duisternis is, lig, waar  
daar droefheid is, vreugde. O, Heilige Meester, gee dat ek, in plaas daarvan om  

vertroosting te soek, ander sal vertroos; om begrip te soek, andere sal verstaan; om 
liefde te soek, andere sal bemin. Want dit is deur te gee, dat ek ontvang; deur te  

vergewe, dat ek vergewe word. En dit is deur te strewe, dat ek die ewige lewe  
beërwe.” 
 

3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy shalom, God se vrede, diep ken en verstaan en uitleef. Amen. 
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