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27 Januarie 2020                                                                       Les 1  

Vol van myself 

 
A. YSBREKER  
 

Indien jy die koning van ‘n land was – sou jy na jou en jou gesin se belange 

omgesien het, of sou jy eerder die fokus op jou landsburgers geplaas het?  
 

B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 
expression of emotion. Through music we express our joy, our 
thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 
unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 
serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 
spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 
calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 
spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 
we forget that worship should include the body as well as the mind 
and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline) 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak, of 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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Vrae: 
1.  Wat dink jy beteken dit om vol van jouself te wees? 
2.  Wat veroorsaak hoogmoed? 
3. Gee ‘n definisie vir die volgende in die praktyk: 

• Hoogmoed 

• Nederigheid 
 

1. Hoogmoed en nederigheid. 
 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
2 Kronieke 26: 15-21  (OAV) 15 Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaak, 'n 
uitvinding van 'n kunstenaar, wat op die torings en op die hoeke moes staan om 
met pyle en groot klippe te skiet; en sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik 
gehelp totdat hy sterk geword het. 16 Maar toe hy sterk geword het, was sy hart 
hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here 
sy God; want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan 
op die reukaltaar. 17Maar die priester Asárja het hom gevolg en tagtig priesters van 
die Here, flukse manne, saam met hom, 18en teen koning Ussía opgetree en aan 
hom gesê: Dit kom u nie toe, Ussía, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, 
maar aan die priesters, seuns van Aäron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit die 
heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die Here 
God nie tot eer strek nie. 19Maar Ussía het woedend geword; en terwyl hy, met die 
wierookpan in sy hand, woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy 
voorhoof uit voor die oë van die priesters, in die huis van die Here langs die 
reukaltaar. 20Toe Asárja, die hoofpriester, en al die priesters na hom kyk en sien dat 
hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan weggedrywe, en 
hy het ook self gou gemaak om weg te kom, want die Here het hom aangetas. 21En 
koning Ussía was melaats tot die dag van sy dood toe, en hy het in 'n afgesonderde 
huis as melaatse gewoon, want hy was van die huis van die Here uitgesluit; en sy 
seun Jotam, wat oor die paleis van die koning was, het die volk van die land 
geregeer. 
 
Matteus 23: 5-12 (OAV) 5 En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te 
word, en hulle maak hul gedenkseëls breed en die some van hul klere groot. 6En 
hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die 
sinagoges 7en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te 
word: Rabbi, Rabbi! 8Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is 
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julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders. 9En julle moet niemand op die 
aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is. 10Julle 
moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: 
Christus. 11Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. 12 Wie homself 
verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. 
 
Daniel 4: 27-37 (NAV) 27Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde 
en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in 
nood is. Dan sal u voorspoed aanhou.” 
28Maar alles het oor koning Nebukadnesar gekom. 29Na twaalf maande, terwyl hy 
op die dak van die paleis geloop het, 30het hy gesê: “Kyk net hoe groot is Babel! Deur 
my groot mag het ek daarvan 'n koningstad gemaak, tot my eer en roem.” 
31Sy woorde was nog nie koud nie toe kom daar 'n stem uit die hemel: “Daar is 
besluit, koning Nebukadnesar, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. 32Jy sal 
uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef 
en gras moet eet soos beeste. Dit sal sewe tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy 
moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dit gee 
aan wie Hy wil.” 
33Op dieselfde oomblik het oor Nebukadnesar gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit 
die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur 
die dou van die hemel natgemaak, en sy hare het so lank geword soos die vere van 
'n arend en sy naels soos dié van 'n voël. 
34“Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadnesar, na die hemel opgekyk 
om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het 
Hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie, sy 
koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. 35Teenoor Hom is al die bewoners van 
die aarde soos niks; Hy doen soos Hy besluit met die hemelse magte en met die 
mense op aarde. Daar is niemand wat Hom daarvan kan weerhou en vir Hom kan 
sê: ‘Wat doen U?’ nie. 
36“Ek het in dié tyd my verstand teruggekry, en my koninklike waardigheid, my eer 
en majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofamptenare het my 
opgesoek, my koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. 37Ek, 
Nebukadnesar, prys en eer en loof die Koning van die hemel. Alles wat Hy doen, is 
reg, sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder.” 
1 Petrus 5: 5-7 (OAV) 5Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; 
en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God 
weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 6 Verneder 
julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte 
tyd. 7 Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 
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Vraag: 
4. Wat leer die Bybel oor hoogmoed en nederigheid? 

 
Jakobus 4:6 (OAV) 6Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 
 

Vrae: 
5. Wat is die gevolg van hoogmoed? 
6. Hoe oorwin mens hoogmoed? 

 

2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Maak plakkers wat sê “Myne” en “God s’n” en dra dit saam met jou. Soos wat jy 
met jou verskillende besittings te doen kry, plak jy die toepaslike plakker daarop. 
Gebruik hierdie oefening deur die week om te kyk watter besittings vir jou moeilik 
is om vir God te gee. Reflekteer in jou joernaal oor die oefening. 
 

3. Seëngebed 

 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy elke goeie gawe en geskenk uit God se hand raaksien en geniet. Mag jy 
verwonderd wees oor die rol wat jy in sy koninkryk kan speel. Mag jy onthou dat 
alles wat jy het aan God behoort en mag jy sy koninkryk soek bo alle ander dinge. 
Amen. 
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3 Februarie 2020                                                                    Les 2  

Vormgodsdiens vs. ‘n Persoonlike verhouding 

A. YSBREKER  

Het jy tans ‘n persoon in jou lewe met wie jy jou hele lewe kan deel? (Jou 

eggenoot uitgesluit) 

 

B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline) 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak, of 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. 

 

Vraag: 
1. Wat volgens jou is die verskil tussen iemand met vormgodsdiens en iemand 

wat ‘n persoonlike verhouding met God het? 
 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
Matteus 7:21-23 (OAV) 21”Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die 
koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die 
hemele is. 22Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam 
geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen 
nie?” 
23En dan sal Ek aan hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle 
wat die ongeregtigheid werk!” 
 
Markus 7:1-8 (NAV) 1’n Klomp baie belangrike Jode uit Jerusalem kom toe na Jesus 
toe. Party van hulle was deel van die streng godsdienstige groep van die Fariseërs 
en daar was ook ’n paar wie se werk dit was om te sê hoe ’n mens die Skrif en veral 
die wet moes verstaan. 2Hulle het Jesus en sy volgelinge fyn dopgehou. Hulle sien 
toe dat ’n paar van sy volgelinge kos eet sonder om hulle hande te was, wat 
ingedruis het teen die wet van die Jode. 3(Daar was baie streng Joodse wette wat ’n 
mens moes volg om jouself rein en reg te kry om te eet. Die Jode sou nie eet voor 
hulle eers hulle hande gewas het nie. Hulle het dit van die ou tyd af so gedoen. 
4Byvoorbeeld, as hulle van die winkel af kom, sal hulle niks eet voordat hulle eers 
hulle hande op ’n spesifieke manier gewas het nie. En dit is nie al nie. Daar is hope 
sulke gebruike, soos om jou koppies, bekers, panne en selfs stoele op die 
voorgeskrewe manier te was.) 5Juis daarom vra die besoekers uit Jerusalem toe vir 
Jesus: “Vir wat doen jou volgelinge nie wat ons mense nog al die jare doen nie? 
Hoekom was hulle nie hulle hande voor hulle eet nie? Nou eet hulle met hande wat 
nie voor God skoon is nie.” 6Jesus sê toe: “Jesaja was reg toe hy gesê het wat God 
van ’n klomp skynheilige mense soos julle dink. Daar staan geskryf: ‘God sê: Hierdie 
mense sê al die regte dinge voor God, maar hulle dien Hom nie uit hulle hart 
nie. 7Hulle gebruik mooi godsdienstige woorde asof dit God is wat so sê, maar dit is 
’n klomp reëls wat hulle sommer self uitgedink het.’ 8“Julle steur julle nie meer aan 
wat God van julle vra nie. Julle stel net belang in wat julle tradisies en voorouers sê. 
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Vrae: 
2. Hoe het Jesus die verskil verduidelik van iemand wat besig is met 

vormgodsdiens en iemand wat ‘n persoonlike verhouding met God het? 
3. Hoekom beland mense in vormgodsdiens? 

 
Johannes 14:16-20 (OAV) 16En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster 
gee om by julle te bly tot in ewigheid: 17die Gees van die waarheid wat die wêreld 
nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken 
Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 18Ek sal julle nie as wese agterlaat 
nie; Ek kom weer na julle toe. 19Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer 
nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe. 20 In dié dag sal julle weet 
dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 
 

Vraag: 
4. Watter belofte het Jesus vir sy volgelinge gegee wat bang was omdat hulle 

alleen, en sonder Hom gaan agterbly? 
 
2 Korintiërs 13:5 (NAV) 5Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in 
die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het 
julle die toets nie deurstaan nie. 
 

Vrae: 
5. Wat behels die opdrag in bogenoemde vers? 
6. Lees Johannes 1:12. Wie almal leef in ‘n vader-kind-verhouding met God? 
7. Hoe benader jy ‘n persoon wat jy uit vormgodsdiens wil help tot ‘n 

persoonlike verhouding met God? 
  

Vir verdere studie:  

Johannes 3:1-21           Jesus help ‘n man met vormgodsdiens 

Jesaja 29:13-15             Godsdiens uit die mens 

Openbaring 3:14-22     Verwerplike godsdiens  

Eksodus 33:7-11            Moses se verhouding met God 

Maleagi 1:6-10              Jou dankoffer is die toets 
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1.  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. 

Skeduleer ‘n ete met iemand wat vir jou baie beteken op jou daaglikse lewenspad. 
Gebruik die tyd saam om jou waardering uit te spreek. 
 

2. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy die misterie van die Drie-enige God in jou verhoudings ontdek. Mag God 
jou seën met opbouende naby-verhoudings. Mag jy dan dapper genoeg wees om 
jou ware self met ander te deel en diep geken te word. Amen. 

 

10 Februarie 2020                                                                             Les 3  

Die belangrikheid van stiltetyd 

 

A.  YSBREKER  

Wat is gewoonlik jou gesin se reaksie wanneer hulle sien hoe jy jou toon teen die 
bed se poot stamp en jy erge pyn beleef? 

B.  AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 
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we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration. 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie  musiek- of sangkeuse maak, of 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. 

Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
Genesis 3:8-9 (OAV) 8En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl Hy 
wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir 
die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. 9Toe roep die Here God 
na die mens en sê vir hom: “Waar is jy?” 
 
Matteus 11:28 (OAV) 28Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal 
julle rus gee. 
 
Johannes 15:5 (OAV) 

5Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, 
hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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Vrae: 
1. Wat is stiltetyd? 

2. Waarom moet ons stil word by God? 

3. Hoekom word ons lewens so maklik deur ons sondige en selfsugtige ou natuur 

beheer? 

Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 

Lukas 10:38-42 (OAV) 38EN op hulle reis het Hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou 

met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang. 39En sy het 'n suster gehad 

met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord 

geluister. 40Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar 

staan en sê: “Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan 

vir haar dat sy my moet help.” 41Maar Jesus antwoord en sê vir haar: “Martha, 

Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; 42maar een ding is nodig; en Maria 

het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.” 

Matteus 5:3 (NAV) 3“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want 

aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” 

Matteus 16:24 (NLV) 24Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil 

wees, moet julle julle eie ek prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My 

aan kom.”  

Markus 4:18-19 (AOV) 18En hulle by wie in die dorings gesaai word — dit is hulle 

wat die woord hoor, 19en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die 

rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die 

woord, en dit word onvrugbaar. 

Vrae: 
4. Hoekom hou alle Christene nie stiltetyd nie? 

5. Wat leer ons uit die bogenoemde tekste oor die redes vir versuim om stiltetyd 

te hou? 

6. Hou hou jy prakties stiltetyd? 
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1.  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 is geneem vanaf 

https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen/how-can-i-

pray/ 

Probeer dit gerus en mag dit tot ‘n verdere verdieping in jou stiltetyd lei. 
 

A great way to pray is to look for God’s presence in your life. More than 400 
years ago St. Ignatius Loyola encouraged prayer-filled mindfulness by 
proposing what has been called the Daily Examen. The Examen is a technique 
of prayerful reflection on the events of the day in order to detect God’s 
presence and to discern his direction for us. Try this version of St. Ignatius’s 
prayer. 
1. Become aware of God’s presence. Look back on the events of the day in 
the company of the Holy Spirit. The day may seem confusing to you—a blur, a 
jumble, a muddle. Ask God to bring clarity and understanding. 
2. Review the day with gratitude. Gratitude is the foundation of our 
relationship with God. Walk through your day in the presence of God and note its 
joys and delights. Focus on the day’s gifts. Look at the work you did, the people you 
interacted with. What did you receive from these people? What did you give them? 
Pay attention to small things—the food you ate, the sights you saw, and other 
seemingly small pleasures. God is in the details. 
3. Pay attention to your emotions. One of St. Ignatius’s great insights was 
that we detect the presence of the Spirit of God in the movements of our emotions. 
Reflect on the feelings you experienced during the day. Boredom? Elation? 
Resentment? Compassion? Anger? Confidence? What is God saying through these 
feelings? 
God will most likely show you some ways where you fell short. Make note of 
these sins and faults. But look deeply for other implications. Does a feeling of 
frustration perhaps mean that God wants you consider a new direction in 
some area of your work? Are you concerned about a friend? Perhaps you 
should reach out to him/ her in some way. 
 
 
4. Choose one feature of the day and pray from it. Ask the Holy Spirit to 
direct you to something during the day that God thinks is particularly important. It 
may involve a feeling—positive or negative. It may be a significant encounter with 

https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen/how-can-i-pray/
https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen/how-can-i-pray/
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another person or a vivid moment of pleasure or peace. Or it may be something 
that seems rather insignificant. Look at it. Pray about it. Allow the prayer to arise 
spontaneously from your heart—whether intercession, praise, repentance, or 
gratitude. 
5. Look toward tomorrow. Ask God to give you light for tomorrow’s 
challenges. Pay attention to the feelings that surface as you survey what’s coming 
up. Are you doubtful? Cheerful? Apprehensive? Full of delighted anticipation? Allow 
these feelings to turn into prayer. Seek God’s guidance. Ask him for help and 
understanding. Pray for hope. 
 
St. Ignatius encouraged people to talk to Jesus like a friend. End the Daily 
Examen with a conversation with Jesus. Ask forgiveness for your sins. Ask for 
his protection and help. Ask for his wisdom about the questions you have and 
the problems you face. Do all this in the spirit of gratitude. Your life is a gift, 
and it is adorned with gifts from God. End the Daily Examen with the ‘Our 
Father.’ 

 

2.   Seëngebed 
 

Mag jy weet dat God se liefde oneindig is.    Mag jy ervaar dat jy sy geliefde is en dat 
God jou geniet.  Mag jy weet Hy wil jou ken en deur jou geken word.  En Mag jy altyd 
onthou dat daar niks is wat jou van sy liefde kan skei nie.   Amen. 
 
 

17 Februarie 2020                                                                             Les 4  

Die Skrif gee vir ons gesag 

 

A.  YSBREKER  
Het jy al ooit voor die dae van “GPS” verdwaal?  Hoe het jy die situasie hanteer? 
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B.  AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline) 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie  musiek- of sangkeuse maak, of 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 – 

 

Vrae: 
1.  Bespreek die stelling: ”Die kultuur en mense van ons dag ontneem die 

Skrif van sy gesag”. 
2. Noem voorbeelde van hoe die Skrif in ons dag afgewater word. 
3. Hoekom is dit belangrik dat die Woord van God steeds die fondasie van 

ons lewens/gemeente moet bly? 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck


 
     

14 
 

Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
2 Timoteus 3:12-14 (OAV) 12En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, 
sal vervolg word. 13Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad 
tot erger, hulle wat verlei en verlei word. 14Maar bly jy in wat jy geleer het en 
waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, … 
 
2 Timoteus 4:1-5 (OAV) 1Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die 
lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy 
koningskap: 2verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, 
bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, 3want daar sal 'n tyd kom 
wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie 
begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle 
graag wil hoor. 4Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels 
wend. 5Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as 
verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. 
 
1 Petrus 1:10-16 (OAV) 10Aangaande hierdie saligheid het die profete wat 
geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 11en 
hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle 
was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom 
en die heerlikheid daarna. 12Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, 
maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die 
evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is 
— dinge waarin die engele begerig is om in te sien. 13DAAROM, omgord die lendene 
van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel 
word by die openbaring van Jesus Christus. 14Soos gehoorsame kinders moet julle 
nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid 
bestaan het nie. 15Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul 
hele lewenswandel heilig word, 16omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is 
heilig. 
 
Psalm 1:1-6 (OAV) 1WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die 
goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van 
die spotters nie; 2maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag 
en nag. 3En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte 
gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy 
voorspoedig uit. 4So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind 
verstrooi. 
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5Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die 
vergadering van die regverdiges nie. 6Want die Here ken die weg van die 
regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. 

 
Vrae: 

4. Waarom is die Woord as fondasie ononderhandelbaar en mag ons nie 

toegee nie? 

5. Wat kan ons doen om die Skrif beter te leer ken in: 

• Ons persoonlike lewe? 

• Ons kleingroep? 

 
Nehemia 10:28-29 (NAV) 28Die res van die gemeente, priesters, Leviete, 
poortwagte, sangers, tempelslawe en al die ander wat hulle van die heidenvolke 
afgeskei het met die oog op die wet van God, vrouens, seuns, dogters, almal wat 
reeds die nodige begrip gehad het, 29het hulle aangesluit by hulle ampsgenote en 
leiers. Hulle het 'n dure eed afgelê om te leef volgens die wet van God wat deur 
Moses, die dienaar van God, aan die volk gegee is, en om gehoorsaam te wees aan 
al die gebooie van die Here, ons Here, en aan sy bepalings en voorskrifte.  

 

Vir verdere studie:  

Psalm 119:101-106         Die seën van Bybelstudie 

Psalm 94:12-23                Die beste raad 

Johannes 14:5-11            Jesus is die Woord 

Matteus 22:23-33            Die gesag van die Woord 

Matteus 4:1-11                Jesus staan op die Woord 
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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. 

 

Skep geleentheid vir die volgende: 
 
✓ Maak as Kleingroep ‘n verbintenis met God om sy Woord stiptelik te 

gehoorsaam 
✓ Kom deel met die groep iets oor jou persoonlike Bybelstudie (Hoe? Waar? 

Wanneer? Wat?) 
 

3.   Seëngebed 
 

Mag jy hierdie week verwonder word deur God se karakter.   Mag jy bewus wees 

van hoe Hy Homself op nuwe maniere en deur verrassende bronne openbaar.    Mag 

jy dieper in God se misterie delf.   Amen. 

 

24 Februarie 2020                                                                       Les 5  

Gebed as ‘n vertrekpunt 

 
A. YSBREKER  

Kan jy jou lewe onthou voordat jy tot wedergeboorte gekom het. Vertel! 
 

B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 
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calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak, of 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. 
 

Vraag: 
1. Hoekom is gebed een van die fondasies van ‘n gemeente? 

 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
 Lukas 11:1 (OAV) 1EN toe Hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy 
dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy 
dissipels geleer het.” 
 
Lukas 11: 9-13 (OAV) 9En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle 
sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 10Want elkeen wat bid, ontvang; en 
hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 11En vir watter vader 
onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n vis, en hy sal 
hom in plaas van 'n vis 'n slang gee; 12of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck


 
     

18 
 

13As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te 
meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? 
 
Jakobus 4:2-3 (OAV) 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig 
en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle 
nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle 
welluste deur te bring. 
 
Jakobus 5:16-18 (OAV) 16Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle 
gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. 17Elía was 'n 
mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op 
die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie; 18en hy het weer gebid, en 
die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. 
 
Handelinge 12:5-7 (OAV) 5So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het 
'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. 6En toe 
Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen twee soldate geslaap, 
met twee kettings geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. 7En 
meteens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. 
Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: Staan gou op! En die boeie 
het van sy hande afgeval. 
 
 

Vrae: 
2. Wat leer die bogenoemde Skrifgedeeltes oor gebed as fondasie?   
3. Hoekom het gebed so min plek in sommige se lewens?     
4. Watter verband is daar tussen gebed en die bereiking van ons visie; om God 

en mens liewer te hê? 
5. Wat kan ons doen om intersessie vir verlore mense meer tot sy reg laat kom 

in: 

• Ons persoonlike lewe? 

• Ons kleingroep? 
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Vir verdere studie:  
 
Daniël 3:16-30                Die krag van gebed 

Johannes 16:23-27        Gewaarborgde gebedsverhoring 

1 Samuel 1:9-19             Onvrugbaarheid genees 

Handelinge 9:36-43      ‘n Wonderwerk 

Jeremia 29:10-14           Voorwaarde vir verhoring 

   

2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Doen by name intersessie vir groei van verlore mense, asook dié wat reeds dissipels 
is. 
 

3. Seëngebed 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy hierdie week God se liefde vir die hele wêreld op ‘n spesiale manier ervaar. 

Mag jy sy vingerafdrukke op elke mens sien en krag ontvang om lief te wees vir 

mense vir wie dit moeilik is om hulle lief te hê.  Amen 

 

2 Maart 2020                                                                       Les 6  

‘n Geesvervulde lewe 

 
A. YSBREKER  

Watter bynaam(e) het jy al gehad? Op skool en /of nou. 
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B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline 

 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak, of 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. 

 
 

Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Galasiërs 5:22-23 (OAV) 22Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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23 Teen sulke dinge is die wet nie. 
 
 

Vrae:  
1. Watter verandering bring die Heilige Gees in ‘n Christen se lewe? 

 
Handelinge 2:1-18 (OAV) 1EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was 
hulle almal eendragtig bymekaar. 2En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 
van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3Toe is 
deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle 
gaan sit. 4En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander 
tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 5En daar het in Jerusalem 
Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 6En toe 
hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen 
het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; 7en hulle was almal verbaas en 
verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galiléërs nie? 8En 
hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9Parthers en Meders 
en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en 
Asië, 10Frígië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat 
hier vertoef, Jode en Jodegenote, 11Kretense en Arabiere — ons hoor hulle in ons 
eie taal oor die groot dade van God spreek. 12En hulle was almal verbaas en radeloos 
en sê die een vir die ander: “Wat kan dit tog wees?” 13Maar ander het gespot en 
gesê: “Hulle is vol soetwyn.”  14MAAR Petrus het opgestaan met die elf en sy stem 
verhef en hulle toegespreek: “Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit 
moet julle weet, en luister na my woorde. 15Hierdie mense is tog nie dronk soos julle 
dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16Maar dit is wat deur die 
profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 
uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge 
sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18En ook op my diensknegte en 
diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.” 
 

2. Wat het die dissipels se lewens verander na die uitstorting van die Heilige 
Gees? 
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3. Hoe kan ons meer plek maak vir die Heilige Gees in: 

• Ons persoonlike lewe? 

• Die selgroep? 

• Die eredienste? 

• Ons werk? 

• My bediening? 

• My stiltetyd? 
 
Galasiërs 5:16-18 (OAV) 16MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit 
die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 17want die vlees begeer teen die Gees, 
en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen 
wat julle wil nie. 18Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die 
wet nie. 
 

4. Wat leer Galasiërs 5:16-18 vir ons oor die lewe van ‘n Christen? 
5. Hoe kan ‘n mens weet of jy vervul is met die Heilige Gees? 

 
 
Vir verdere studie:  
 
Johannes 7:37-39               Die Heilige Gees gee lewe 

1 Korintiërs 12:1-11           Die Gees rus ons met gawes toe 

Handelinge 9:26-31           Die Gees versterk die kerk 

Johannes 16:5-15               Die Gees is ons Voorspraak 

Efesiërs 1:11-14                  Die Gees maak ons God se eiendom            

 
 

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. 

Maak tyd om hierdie week spesifiek te bid vir ‘n nuwe beheer deur die Heilige Gees 
in ons lewe en in ons gemeente. Bid ook spesifiek vir elkeen wat ‘n begeerte het om 
volkome onder die beheer van die Heilige Gees te lewe. 
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3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag jy ‘n diepe besef ervaar dat God se Gees in jou woon. Mag jy sensitief wees vir 
die bekragtiging en leiding van die Heilige Gees en Sy vrug en gawes in jouself en 
ander raaksien.  Amen. 
 

9 Maart 2020                                                                       Les 7  

Gawes van die Gees 

 
A. YSBREKER  
Noem een iets waarvan jy regtig van jouself hou. 
 

B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 

spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak,  of ons speellys gebruik deur die volgende 

skakel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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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. 
 

 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Handelinge 5:12-20 (OAV) 12En deur die hande van die apostels het daar baie 
tekens en wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam 
in die pilaargang van Salomo. 13En daar was niemand van die ander wat dit gewaag 
het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. 14En daar is 
meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, 
15sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op beddens en draagbare gelê het, 
met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van 
hulle sou val. 16En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem 
bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; 
en hulle is almal genees. 17EN die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met 
hom was — dit is die party van die Sadduseërs — en hulle was met nydigheid vervul, 
18en hulle het die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbare 
gevangenis gesit. 19Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die 
gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê: 20Gaan heen, staan en vertel in die 
tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. 
 

Vrae:  
1. Hoe het die lewens van die apostels verander nadat hulle op Pinksterdag met 

die Heilige Gees vervul is? 
 
1 Korintiërs 12:1-11 (OAV) 1EN wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie 
hê dat julle onkundig moet wees nie. 2Julle weet dat julle heidene was, weggevoer 
na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is. 3Daarom maak ek julle bekend 
dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie; 
en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 4Daar is 
wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5en daar is 
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verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; 6en daar is 
verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 
7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat 
nuttig is. 8Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en 
aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 9aan 'n ander 
weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking 
deur dieselfde Gees; 10aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 
'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n 
ander uitleg van tale. 11Maar al hierdie dinge werk deur een en dieselfde Gees wat 
aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 
 

2. Waaraan gaan ‘n Geesvervulde mens herken word? 
3. Waarom gee die Gees genadegawes? 
4. Vir wie gee die Gees gawes? 
5. Verduidelik wat elke gawe behels. (v8-10) 

a. Openbaring (Iets weet) 
✓ Wysheid 
✓ Kennis 
✓ Onderskeiding 

b. Kragte (Iets doen) 
✓ Geloof 
✓ Wonders 
✓ Genesing 

c. Inspirasie (Iets sê) 
✓ Profesie 
✓ Tale 
✓ Uitleg 

6. Vertel vir die groep watter gawes jy al leer ken het. 
 

 
Vir verdere studie: 

1 Korintiërs 14:1-19               Gawes moet geestelik opbou  

1 Korintiërs 14:26-40             Riglyne vir gawefunksionering 

1 Timoteus 4:6-16                  Moenie jou gawes verwaarloos nie 

Romeine 12:3-8                      Nog gawes 

Handelinge 4:24-31                Gebed vir gawes 
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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. 

Bid en vra die Heilige Gees om sy gawes in en deur ons te laat werk. Gee tyd vir 
stilte en wag op die werking van die Heilige Gees. Deel enige indruk, woord, teks, 
prentjie of gedagte wat spontaan opgekom het. Doen die opdrag, wat by jou 
opgekom het, nadat jy dit met die groep getoets en bevestig het. 
 

3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag die Gees nuwe lewe in die droë gedeeltes van jou hart skep en mag jy 
aangenaam verras word wanneer jy die Gees vra om die vrug van vreugde in jou 
lewe te vorm.  Amen. 

 

16 Maart 2020                                                                       Les 8  

Wees soos Jesus 

 
A. YSBREKER  
Gee vir elkeen in die groep geleentheid om kortliks te deel wat die afgelope agt 
weke in sy/haar lewe verander het om meer soos Jesus te word. 
 

B. AANBIDDING 

Singing is meant to move us into praise. It provides a medium for the 

expression of emotion. Through music we express our joy, our 

thanksgiving. No less than forty-one psalms command us to “sing 

unto the Lord.” If singing can occur in a concentrated manner it 

serves to focus us. We become centered. Our fragmented minds and 

spirits flow into a unified whole. We become poised toward God. God 

calls for worship that involves our whole being. The body, mind, 
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spirit, and emotions should all be laid on the altar of worship. Often, 

we forget that worship should include the body as well as the mind 

and the spirit. (Richard Foster – Celebration of Discipline 

Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus. Julle 

kan julle eie musiek- of sangkeuse maak,  of 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. 
 

 
Lees die volgende skrifgedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 

Romeine 8:28-30 (OAV) 28Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié 
wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 29Dié wat Hy lank tevore 
verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, 
sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. 30Dié wat Hy daartoe 
bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. 
En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. 
 

Vrae:  
1. Wat is God se doel met elkeen wat Hy red? 
2. Wat beteken dit om gelykvormig te wees aan die beeld van die Seun? 
3. Hoe verander en vorm God ons na Jesus se beeld? 

 
 
1 Johannes 2:6 (OAV) 6Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel 
soos Hy gewandel het. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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Vrae: 
4. Hoe belangrik is dit om soos Jesus te wees? 
5. Noem 5 uitstaande kenmerke van Jesus se lewe. 

 
Efesiërs 5:1-5 (OAV) 1 WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders; 
2en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee 
het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. 3Maar hoerery en allerhande 
onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die 
heiliges betaam; 4ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, 
maar liewer danksegging. 5Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine 
of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en 
van God nie. 
 

Vrae: 
6. Wat beteken dit prakties om Jesus se voorbeeld na te volg? 
7. Wat is die geheim om al meer soos Jesus te word? 

 
 

Vir verdere studie: 

Esegiël 33:7-16                    Help mekaar om heilig te word 

Psalm 25:6-21                      Kom los van die sonde 

1 Petrus 3:8-12                    Hoe lyk Jesus se lewe? 

1 Petrus 4:1-11                    Christus se lewe is in die praktyk 

1 Tessalonisense 4:3-8       Heiligmaking is God se wil    

 

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. 

Bid en vra die Heilige Gees om sy gawes in en deur ons te laat werk. Gee tyd vir 
stilte en wag op die werking van die Heilige Gees. Deel enige indruk, woord, teks, 
prentjie of gedagte wat spontaan opgekom het. Doen die opdrag, wat by jou 
opgekom het, nadat jy dit met die groep getoets en bevestig het. 
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3. Seëngebed 
 

Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word. 

Mag die Gees nuwe lewe in die droë gedeeltes van jou hart skep en mag jy 
aangenaam verras word wanneer jy die Gees vra om die vrug van vreugde in jou 
lewe te vorm.  Amen. 
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