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22 April 2019                                                                               Les 1  

Genade vir bekragtiging      

 
A. YSBREKER  
 

Watter punt uit 10, sal jy jou week gee? Hoekom? 
 

B. AANBIDDING 

Sing vir die Here ‘n nuwe lied! Sing vir die Here, almal op aarde! Sing vir die Here, 

loof sy Naam! Verkondig sy verlossing dag na dag.  Psalm 96:1-2 (NLV) 

 

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. Skrifgedeeltes en bespreking – God se genade is nie tevergeefs 

Lees die volgende aanhaling van Dallas Willard: 
 

“Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Earning is an 

attitude. Effort is an action. Grace, you know, does not just have to 

do with forgiveness of sins alone.” – Dallas Willard 

 

Vraag: 
 

1. Wat beteken Dallas Willard se aanhaling vir jou? 
 

Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
2 Petrus 1:3-8 (NLV) - Deurdat ons Hom regtig ken, het sy Goddelike krag ons alles 
laat kry wat ons nodig het om naby aan Hom te lewe. Hy het ons geroep om sy 
heerlikheid en goedheid te ontvang! Deur hierdie selfde krag het Hy sy kosbaarste 
en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel 
gekry het aan sy Goddelike natuur. Só het julle vrygekom van die proses van 
agteruitgang wat, as gevolg van die neigings van ons menslike natuur, oral alles en 
almal laat sleg word.  
Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie 
beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl 
goed is. ‘n Goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter leer ken. As ‘n mens God 
ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat ‘n mens kan uithou 
en aanhou, en hierdie volharding loop uit op ‘n lewe naby aan God. ‘n Lewe naby 
aan God skep liefde vir ander gelowiges, en uiteindelik is dit hierdie positiewe 
houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Hoe meer julle 
op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, 
veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. 
 
1 Korintiërs 15:9-10 (NLV) - Ek is werklikwaar die geringste van die apostels, een 
wat die naam van ‘n apostel nie werd is nie omdat ek God se kerk vervolg het. Maar 
deur God se genade is ek wat ek vandag is. Hy het sy goedheid nie vergeefs aan my 
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bewys nie. Ek het harder gewerk as al die ander – en tog was dit ook weer nie ek 
nie, maar God se goedheid wat my gedra het. 
 

Vrae: 
 

2. Voel jy soms dat jy nog God se genade moet verdien? 
3. Hoe lyk ‘n verhouding met God, wat gebaseer word op daaglikse genade? 
4. Hoe lyk ‘n verhouding met God, wat gebaseer word op verdienste? 
5. Waarvoor het jy tans ‘n genade-bekragtiging in jou lewe nodig? 

 
2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Hierdie week bid ons vir God se bekragtigende genade in ‘n area van jou lewe, wat 
jy in ‘n nouer ritme met God se koninkryk wil bring. Spandeer daagliks ten minste  
5 minute waarin jy die bekende Jesus-gebed oor en oor bid: “Jesus Christus, Seun 
van God – wees my genadig.” 
 

3. Seëngebed 

 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy altyd onthou dat God se genade verniet is. Mag jy elke dag Sy genade 

ervaar, deur Sy bekragtiging vir jou alledaagse lewe en diep bewus wees dat God 

beskikbaar is in elke oomblik.  Amen. 

 

29 April 2019                                                                               Les 2  

Jou liggaam – ‘n Tempel van die Heilige Gees 

 
A. YSBREKER  

Indien jy op nasionale televisie kon verskyn om jou volksgenote te vra om 
drie goed te vermy – watter drie goed sou dit wees? 

B. AANBIDDING 

Sing vir die Here ‘n nuwe lied! Sing vir die Here, almal op aarde! Sing vir die Here, 

loof sy Naam! Verkondig sy verlossing dag na dag.- Psalm 96:1-2 (NLV) 
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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_IrRgrF3IAjSfw
ubWSck 
 

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. Skrifgedeeltes en bespreking – ‘n Nuwe lewe, ‘n nuwe liggaam 
 

Romeine 6:11-14 (NLV) – Julle moet dus ook vir seker weet dat julle vir die sonde 
dood is, en nou vir God lewe deurdat julle met Christus Jesus één is. Julle moet dus 
nie toelaat dat sonde julle aardse lewe beheer nie; moenie toegee aan sy 
verleidelike begeertes nie. Julle is betrokke in ‘n geestelike oorlog. Moenie langer 
julle liggaamlike vermoëns as wapens van ongeregtigheid vir die sonde beskikbaar 
stel nie, maar stel julleself voortdurend vir God beskikbaar omdat julle uit die dood 
weer lewendig geword het. Stel al julle liggaamlike vermoëns as wapens van 
geregtigheid tot God se beskikking. Die sonde mag hoegenaamd nie oor julle 
heerskappy voer nie. Julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die 
wet nie, maar onder die bevrydende mag van die genade. 
 
Kolossense 3:1-4 (DB) – Onthou dit altyd: toe julle Christene geword het, het julle 
saam met Christus ‘n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam 
en vir die Here leef. Julle moet al meer so leef dat Jesus daarmee tevrede sal wees. 
Onthou, Hy is die Een met die mag. Hy sit op die oomblik op die ereplek langs God 
self in die hemel. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle 
te belangrik word nie. Ek praat van tydelike, aardse dinge waarmee julle julle 
partymaal so kan besig hou. Bestee liewer al julle tyd aan dinge wat vir Jesus 
belangrik is. Dink daaroor na, praat daaroor en doen dit! Onthou, julle waardes het 
verander toe julle Christene geword het. Julle ou belangstellings en lewenstyl is 
dood en begrawe. Julle het ‘n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God vir julle. Christus 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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gee julle daardie nuwe lewe. Wanneer Christus eendag weer kom, sal julle almal by 
Hom kan gaan staan as mense wat Hy lewend gemaak het. Almal sal julle saam met 
Hom sien. Dan sal hulle ook sien hoe belangrik julle regtig vir God is.  
 
 

 

Vrae:  
1. Watter rol speel jou liggaam in jou lewe? 
2. Hoe kan jy jou liggaam, bv. jou oë, tong, hande, ens. gebruik, om God te 

verheerlik? Die Bybel het vir elke liggaamsdeel ‘n opdrag; ‘n manier hoe jy 
die Here daarmee kan dien: 

  Jou oë – Spreuke 10:10 
   Jou mond – Jakobus 3:1-8 
   Jou ore – Jakobus 1:19 en Openbaring 2:7 
   Jou hande – Prediker 9:10 en Spreuke 31:20 
   Jou eetgewoontes – Filippense 3:19 en Romeine 16:18 
   Jou seksuele drange – Hebreërs 13:4 en 1 Tessalonisense 4:4-8 

   Jou voete – Efesiërs 6:15 
 Jou tyd – Efesiërs 5:16 

3. Watter dissiplines, betreffende jou liggaam, is tans vir jou moeilik?      
4. Watter dissiplines, betreffende jou liggaam, help jou tans om te groei? 

 
 

 

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. 

Hierdie week gaan ons daagliks tien minute se stilte beoefen. Kies ‘n plek waar jy 
nie onderbreek sal word nie. Nooi God in jou stilte in. Kies ‘n woord wat jou 
gedagtes wat dwaal weer op God gefokus kan kry – dalk “Jesus,” “genade,” ens. 
Skryf jou ervarings na elke tien minute se stiltetyd neer. 

 

3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy ervaar dat jou liggaam ‘n instrument van groei en goedheid is. Mag jy op 
nuwe maniere van God krag ontvang en die vreugde van Sy koninkryk ervaar, deur 
dit wat in jou te voorskyn kom. Amen. 

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.timemanagementworkshops.com/images/moving_watch.gif&imgrefurl=http://www.timemanagementworkshops.com/task-it.htm&h=183&w=156&sz=16&tbnid=UOj5RzywKDa8KM:&tbnh=90&tbnw=77&prev=/search?q=animated+watch&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=animated+watch&usg=__Xitbn6EUUG8np76kkL5-GYm05Lk=&docid=cEa-fmGG5dRLaM&sa=X&ei=GTblUbGEFsHIhAeypYGwDA&ved=0CC8Q9QEwAg&dur=4789
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6 Mei 2019                                                                                     Les 3  

Wil jy gesond word? 

 

A.  YSBREKER  

Noem die dinge op, waaroor/ -voor jy dankbaar is. 
 

B.  AANBIDDING 

Sing vir die Here ‘n nuwe lied! Sing vir die Here, almal op aarde! Sing vir die Here, 

loof sy Naam! Verkondig sy verlossing dag na dag. - Psalm 96:1-2 (NLV) 

 

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_IrRgrF3IAjSfw
ubWSck 
 

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. Skrifgedeeltes en bespreking: Jou gesondheid – belangrik genoeg? 
 

Johannes 5:1-8 (NV) - Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het 
daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die Skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad 
met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, waar daar baie 
gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. (Sommige manuskripte voeg 
hierby: ... wat gewag het dat die water in beweging kom.) Van tyd tot tyd het 'n 
engel van die Here in die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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wat dan eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter 
siekte hy ook al gely het. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al ag en dertig 
jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. 
Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, 
ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl 
ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel 
jou goed op en loop.” 

 

Romeine 3:23 (NV) - Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van 
God nie, … 

 

                 “The path starts where we are and as we are” - Dallas Willard 

 

Vrae: 
1. Watter gedagtes oor jou eie lewe, kom by jou op, na aanleiding van Dallas 

Willard se aanhaling? 
2. Wat verhoed mense soms, om in hulle areas van gebrokenheid gesond te 

word? 
3. Is daar tans iets wat jóú verhoed om in jóú gebrokenheid gesond te word? 
4. Wat kan jou tans help om ten volle te kan lewe?       

 

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 die Alcoholics Anonymous-beweging is die eerste stap erkenning. Aan die begin 

van elke byeenkoms stel sprekers hulself voor met hulle naam en die stelling: “Ek is 

‘n alkoholis, op die pad na herstel.”  

Hierdie week gaan ons oefen om ook eerlik met ons herstelpad om te gaan. Jy kan 

begin met die frase: “Ek is (jou naam) en op die pad na herstel in die volgende 

area(s) van my lewe.” Skryf dan ‘n brief aan die Here en indien jy met iemand in ‘n 

vertrouensverhouding staan, kan jy jou brief met daardie persoon deel. 
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3.   Seëngebed 
 

Mag jy God se aanraking in jou gebrokenheid ervaar. Mag jy bewus wees van dinge 
wat jou terughou en aanhou om in karakter te groei.  Amen. 

 

13 Mei 2019                                                                                        Les 4 

God mors geen seer nie  
 

 

A. YSBREKER  

Wat het jy die afgelope week as swaar/moeilik beleef? 
 

B. AANBIDDING 
 

Sing vir die Here ‘n nuwe lied! Sing vir die Here, almal op aarde! Sing vir die Here, 

loof sy Naam! Verkondig sy verlossing dag na dag.- Psalm 96:1-2 (NLV) 

 

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_IrRgrF3IAjSfw
ubWSck 
 

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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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1. Skrifgedeeltes en bespreking – Uitkoms in tye van versoeking 

 

Korintiërs 10:13 (OV) - Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike 

nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word 

nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal 

kan verdra. 

Kolossense 3:1-10 (NLV) - Aangesien julle saam met Christus tot ’n nuwe lewe 
opgewek is, streef na die dinge wat daarbo by Christus is, waar Hy aan die 
regterhand van God sit. Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, 
nie deur dinge op die aarde nie. Julle het mos saam met Christus gesterf en julle 
lewe is saam met Hom veilig by God weggesteek. Wanneer Christus, wat julle lewe 
is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom in heerlikheid verskyn. 
Daarom moet julle die volgende wêreldse dinge afsterf wat deel van julle lewe is: 
seksuele sondes, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid, wat van geld 
’n god maak. Dit is oor sulke goed dat God se straf ongehoorsame mense tref. 
Vroeër was hierdie dinge ook deel van julle leefstyl. Maar nou moet julle ook nog 
van al die volgende ontslae raak: kwaad wees, woedebuie, gemeenheid, gevloek. 
Vuil taal moenie uit julle mond kom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het mos 
die vorige mens en sy praktyke soos klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek. 
Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word só verander en nuut gemaak 
om al meer soos sy Skepper te lyk.  

 

 

Vrae: 
1. Bespreek julle sienings van wat julle uit Korintiërs 10 :13 verstaan?    
2. Hoe gaan dit met jóú, na aanleiding van Kolossense 3:1-10?     
3. Waar in jou lewe het jy al bevryding beleef?  
4. Was jou bevryding al tot seën vir iemand anders? 

 

 
 

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. 
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“God mors geen seer nie.” Neem hierdie week tyd om na te dink oor die seer wat jy 

saam met jou dra. Praat met God oor die seer wat jy identifiseer het. Offer jouself 

as ‘n bevryde “geneesheer” aan God. 

 

Nota: Vir volgende week se ysbreker moet elke groeplid ‘n vrug saambring. 

 

3.   Seëngebed 

Hierdie kan in die afsluitingsgebed ingesluit word. 
 

Mag jy ervaar dat geen seer vir God te groot is nie. Mag jy ervaar dat God die dooie 
dele in jou lewe kan aanraak en nuwe lewe bring. Mag jy intens beleef dat God se 
weë goed is. Amen. 
 

 

20 Mei 2019                                                                                        Les 5 

Vrugte  
 

A. YSBREKER  

Ken vooraf die week aan elke groeplid ‘n vrug toe en vra dat hy/sy dit saambring na 
die byeenkoms. Met die aankoms plaas elkeen sy vrug in ‘n sak deur jou voorsien. 
Vrugte soos appels, piesangs, perskes, pruime, lemoene, kwepers, appelkose, 
pynappels, spanspek, papaja, aarbeie, lietsjies, granate, naartjies, pere, kiwivrugte, 
druiwe, ens. 
Om te begin, stuur jy die sak in die rondte sodat elkeen ‘n vrug kan neem. Sodra 
elkeen sy vrug getrek het, vra jy hulle om te beskryf hoe hulle op twee maniere 
dieselfde is as die vrug wat hulle vashou.  
 

B. AANBIDDING 
 

Sing vir die Here ‘n nuwe lied! Sing vir die Here, almal op aarde! Sing vir die Here, 

loof sy Naam! Verkondig sy verlossing dag na dag.- Psalm 96:1-2 (NLV) 
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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_IrRgrF3IAjSfw
ubWSck 

 

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. Skrifgedeeltes en bespreking 

 

Lukas 13:6-9 (OV) - En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ’n Man het ’n 
vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte 
daaraan gesoek en niks gekry nie. 
Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te 
soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog 
onvrugbaar? 
Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat 
ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan 
kan u hom anderjaar uitkap. 
 
Johannes 15:1-2 (DB) – “Laat Ek ’n beeld gebruik om die verhouding tussen My, 
my Vader en my volgelinge te verduidelik. Stel julle voor my Vader is ’n 
druiweboer. Ek kan dan vergelyk word met ’n spesiale druiwestok. My Vader 
bewerk die wingerd goed en hou die lote wat uit die druiwestok groei goed dop. 
As daar takkies is wat net groei, maar nie ’n enkele druiwetros dra nie, sny Hy dit 
af. Die takkies wat druiwetrossies maak, versorg Hy mooi. Hy snoei hulle en maak 
hulle skoon sodat daar baie plek vir die druiwetrossies is. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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Galasiërs 5:16-23 (NV) - Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees 
van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige 
natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en 
wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee 
staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. 
Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. 
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, 
onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, 
rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike 
dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke 
dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. 
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen 
sulke dinge het die wet niks nie.  
 

Vrae:  
1. Wat dink jy, as jy aan God dink as ‘n Tuinier?  
2. Wat van God se Tuinier-werking ervaar jy tans in jou lewe?  
3. Hoe sal jy die huidige seisoen van jou liefde beskryf?  
4. Watter sigbare vrugte van Galasiërs 5:22, word tans in jou gekweek?  
5. Is daar vrugloosheid, of negatiewe vrug wat jy uit jou lewe wil snoei? 
6. Indien jy aan jou hart as ‘n tuin dink – hoe lyk jou “tuin” tans? 

 
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. 

 

Skryf Galasiërs 5:19-23 neer. Dink aan die tipe lewe wat jy graag wil hê terwyl jy dit 

skryf. Indien jy so voel, kan jy in ‘n gebed tot God hieroor skryf. Hou die uitgeskryfde 

skrif elke dag byderhand. Lees dit ten minste een keer per dag en vra God se vrug 

in jou lewe. 
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3. Seëngebed 
 
Hierdie kan in die afsluitingsgebed ingesluit word. 
 
Mag jy ervaar dat God as Skepper versigtig en moeisaam in die tuin van jou lewe 
werk. Mag jy nuwe vrug sien, soos jy die Heilige Gees vertrou.  Amen. 
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