2

week 1

week 1

week 1

week 1
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4

week 1

week 1

week 1

week 1
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Ons is opgewonde oor vanjaar se tema: “Sewe Weke wat geloof laat
groei”. Die doel van die proses is om as individue, maar ook as gemeente
saam dieper te groei in ons geloof in God. Baie lidmate getuig daarvan
dat dit vir hulle telkens ‘n tyd van fokus en groei is wat die res van die jaar
se toon aangee. Iets wat ons die afgelope jare saam al meer ontdek het,
is dat Bybelse geloof nie primêr gaan oor kennis van God nie, maar oor
God ken. Daarom is geloofsgroei om God elke dag persoonlik in jou lewe
te leer ken en te leer hoe om elke dag met God te leef. Vanjaar se sewe
weke proses wil ons juis saam as gemeente hierin laat groei: in ons elke
dag se praktiese leef met die Here.
Die sewe temas is:
1.

Ons onthou (Josua 4:1-24)

2.

Ons kyk met sagte oë (2 Korintiërs 5:14-19 en Markus 8:22-26)

3.

Ons droom God se droom (Jesaja 65:13-25)

4.

Ons vra Godsvrae (Lukas 10:38-42 en Filippense 1:9-12)

5.

Ons gee om (Johannes 6:1-15)

6.

Ons ontmoet God (Genesis 28:11-22)

7.

Ons leef dankbaar (Lukas 17:11-19)

Jy word uitgenooi om saam te kom op hierdie opwindende reis van
geloofsgroei.

6

week 1

week 1

inleiding

Elke week se Skrifgedeelte(s) wil
geloofsgewoonte wat ‘n verskil kan
maak aan jou daaglikse leef met
God.
Jy word aangemoedig om daagliks
individueel stil te word voor God aan
die hand van die teks en met behulp
van hierdie handleiding.
Ons kom weekliks in kleingroepe
en/of as families bymekaar en help
mekaar om saam die teks(te) te
lees en God se stem daarin te hoor.
Ons word ook uitgedaag om saam
bepaalde gewoontes in te oefen wat
ons in ons geloofsverhouding met
God sal laat groei.
Sondae tydens die erediens kom ons
bymekaar om die teks verder saam
te oordink en die Here te loof vir sy
pad met ons as gemeente en met
ons elkeen persoonlik.

week 1

week 1

7

Lectio Divina
Die Bybel wil gelees en gehoor word as die lewende stem van God.
Daarom moet ons luisterend, wagtend wees. Lectio Divina is ‘n ou luistermetode vanuit die vroeë kerk, wat ons kan help:

Die vloei van die Lectio Divina:
1.

Gaan sit vir ‘n oomblik rustig. Sit jou selfoon af en gee die tyd vir die Here
om deur Sy Woord met jou te praat.

Om te help met die stilword-oomblik stel ons voor dat jy die “palms
op, palms af-gebed” bid.
Begin deur jou handpalms na onder te sit as simbool daarvan dat jy al
jou bekommernisse wat jy mag hê, oorgee aan God. Praat met God
oor alles wat swaar op jou hart lê.
Draai dan jou handpalms na bo as teken van jou behoefte om van
God te ontvang.

8

week 1

week 1

1.
2.

Lees die teks rustig deur. Probeer verstaan wat jy lees. Moet egter nie
vashaak by dinge wat jy nie verstaan nie.

3.

Lees die teks ‘n tweede keer deur:
Lees luisterend, wagtend, om God se stem vir jou te hoor.
Is daar ‘n woord, beeld of sin wat vir jou uitstaan?
Gaan “sit” in daardie woord, beeld of sin wat vir jou uitstaan en hoor wat
die Gees vir jou wil sê.

inleiding

Bestee 75% van jou tyd aan hierdie punt 3.
4.

In ‘n kort gebed, antwoord op wat jy gehoor het.

5.

Skryf neer wat jy gehoor het. (Jy sal nie elke dag iets hoor of iets nuuts hoor
nie - dis normaal.)

Visualisering

Verbeel jou dat jy deel is van die gebeure van die teks.
Stel jou voor dat jy een van die karakters in die verhaal is.
Wat gebeur?
- Wat sien jy?
- Wat hoor jy?
- Waaraan kan jy vat?
- Wat ruik jy?
- Wat proe jy?

week 1

week 1
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week 1

week 1

Ons lees die week: Josua 4:1-24

Die Christelike geloof is ‘n “onthou
geloof”. Herinnering speel ‘n sleutelrol
in die Christelike geloof. Daarom
word die Christelike kerk ook soms
‘n “vertel gemeenskap” genoem: ‘n
gemeenskap wat hulle gesamentlike
storie oor en oor vertel en onthou, op
so ‘n manier dat dit hulle saambind,
hulle oriënteer, hulle rigting en krag
gee. In hierdie “onthou” ontdek ons
telkens weer wie God is, wie onsself is
en wat die lewe is.

Josua 4:1-24
1 Nadat die hele nasie deur die Jordaan

Wanneer julle kinders julle eendag vra:

is, het die Here vir Josua gesê:

‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’

2 “Neem nou die twaalf man uit die volk,

7 moet julle vir hulle sê die Jordaan

een uit elke stam,

se water is voor die verbondsark van

3 en sê vir hulle: Vat hier uit die Jordaan,

die Here afgesny; toe die ark deur die

op die plek waar die priesters gestaan

Jordaan moes gaan, is die rivier se water

het, twaalf klippe en neem hulle saam

afgesny; daarom is hierdie klippe vir

met julle deur en sit hulle neer op die

die Israeliete ‘n blywende herinnering

plek waar julle vannag oorbly.”

daaraan.”

4 Josua roep toe die twaalf man wat hy

8 Die Israeliete het gemaak soos Josua

uit die Israeliete aangewys het, een uit

gesê het. Hulle het die twaalf klippe in

elke stam,

ooreenstemming met die getal stamme

5 en hy sê vir hulle: “Gaan by die ark van

van Israel gevat soos die Here vir Josua

die Here julle God verby tot in die middel

gesê het, dit met hulle saam deurgeneem

van die Jordaan en tel elkeen ‘n klip op

na die plek toe waar hulle sou oornag en

die skouer, in ooreenstemming met die

dit daar neergesit.

getal stamme van die Israeliete.

9 Josua het ook twaalf klippe binne-

6 Dit moet onder julle as ‘n teken dien.

in die Jordaan opgerig, op die plek

11

waar die priesters gestaan het wat die

Soos tevore het hy weer al sy oewers

verbondsark gedra het. Die klippe is

oorstroom.

vandag nog daar.

19 Die volk het op die tiende dag van die

10 Die priesters wat die verbondsark

eerste maand uit die Jordaan gekom en

gedra het, het in die Jordaan bly staan

kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Jerigo.

tot alles afgehandel was wat die Here vir

20 Josua het die twaalf klippe wat hulle

Josua opgedra het om vir die volk te sê in

uit die Jordaan saamgebring het, in Gilgal

ooreenstemming met alles wat Moses vir

opgestel

Josua beveel het. Die volk was haastig om

21 en vir die Israeliete gesê: “As julle

deur te gaan.

kinders eendag hulle pa’s vra: ‘Wat

11 Toe die volk klaar deur is, het die ark

beteken daardie klippe?’

van die Here deurgegaan. Die priesters

22 moet julle die kinders inlig en sê:

was voor die volk.

Israel het op droë grond deur hierdie

12 Die stamme Ruben en Gad en die

Jordaanrivier gegaan.

halwe Manassestam het, soos Moses

23 Die Here julle God het die Jordaan

hulle beveel het, in formasie voor die

se water voor julle laat opdroog sodat

Israeliete getrek.

julle kon deurgaan, net soos Hy met

13 Omtrent veertig duisend gewapende

die Rietsee gemaak het toe Hy dit voor

manne het vir die oorlog die rivier

ons laat opdroog het sodat ons kon

deurgegaan voor die ark van die Here uit

deurgaan.

na die Jerigovlakte toe.

24 Hy het dit gedoen sodat al die volke

14 Die Here het daardie dag aan Josua

van die aarde kan besef dat die mag van

hoë aansien gegee in die oë van die hele

die Here groot is, en sodat julle die Here

Israel. Hulle het sy lewe lank aan hom

julle God altyd sal dien.

eerbied betoon soos aan Moses.
15 Die Here het vir Josua gesê:
16 “Sê vir die priesters wat die ark met die
getuienis dra, hulle moet uit die Jordaan
kom.”
17 Josua het toe die priesters beveel om
uit die Jordaan te kom,
18 en toe die priesters wat die
verbondsark van die Here dra, uit die
Jordaan kom en hulle voetsole die
grond aan die kant raak, het die rivier se
waters weer op hulle ou plek begin loop.

12

”daarom is hierdie klippe
vir die Israeliete ‘n blywende
herinnering daaraan.”

Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

13

Dink hierdie week na oor
jou eie lewensstorie.
Gebruik die onderstaande gebed
om jou te help kyk na jou eie
lewensverhaal:
Gebed:
Merciful and loving God, I begin to look at the story of my life, to discover its
plot, its themes.
Help me celebrate the joy and honestly face the sorrow.
Open my eyes so that I can see your footsteps and interventions throughout
my life’s journey. Help me to see the story as a story of redemption. Enfold me
in your tenderness as I look at the pain.
May the healing that comes to me bring me new strength to love and serve
your people and your world. As I heal, enable me to help others heal. Amen

Verdeel jou lewe in ‘n klompie

Dink ook na aan sleutelverhoudings

hoofstukke.

in hierdie tyd en hoofstuk van jou

Gee ‘n naam vir elke hoofstuk.

lewe - mense wat ‘n groot invloed op

Dink na oor die groot gebeure in elke

jou lewe gehad het.

hoofstuk/bepaalde tyd.

Wie was God vir jou in die bepaalde

Skryf dit neer.

tyd en hoofstuk van jou lewe?
Hoe en waar het jy God beleef?

14

LEWENSHOOFSTUK

Bv.:
Laerskooljare

SLEUTELGEBEURE

Bv.:
Laingsburgvloed
Ouma dood
Sportprestasie

SLEUTELVERHOUDINGS

Bv.:
Ouers
Maats
Sportafrigter

WIE WAS GOD
VIR JOU? / HOE HET JY
GOD BELEEF?
Bv.:
Groot, Almagtig
In die hemel

Hoërskooljare:

Studentejare:

15

Laat die groep hulleself aan mekaar bekendstel. Noem enige drie dinge wat die
res van die groep van jou moet weet om jou nou die beste te verstaan.

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees Josua 4:1-24. Gee geleentheid dat elkeen op hulle eie rustig die verhaal weer
deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal hoor …

16

Lees die volgende paragraaf en deel in die groep die betekenis en waarde van

Di

“onthou” in mens se geloofslewe:

om

Ge

Die Christelike geloof is ‘n “onthou geloof”. Herinnering speel ‘n
sleutelrol in die Christelike geloof. Daarom word die Christelike kerk
ook soms ‘n “vertel gemeenskap” genoem: ‘n gemeenskap wat hulle
gesamentlike storie oor en oor vertel en onthou, op so ‘n manier
dat dit hulle saambind, hulle oriënteer, hulle rigting en krag gee. In
hierdie “onthou” ontdek ons telkens weer wie God is, wie onsself is
en wat die lewe is.

M

its

He

O

lif

yo

M

pe
Dink aan ander soortgelyke verhale in die Bybel wat ons wil help om God se storie
met ons lewens te onthou, byvoorbeeld Deuteronomium 6:4-13, Lukas 22:17-21.
Deel dit met mekaar …

M

Dink na oor maniere (rituele en simbole) wat ons kan help om God se storie

-

met ons lewens te onthou en deel dit met mekaar … (Dink bv. aan hoe ‘n mens
jou doopherinnering jaarliks kan vier. Hoe vier julle Kersfees en Paasfees?

-

Huweliksherdenkings?)

ne

Laat elkeen dink aan hulle eie lewensverhaal en van ‘n tyd waarin hy/sy veral

-

bewus was van God se teenwoordigheid in hulle lewe. Dié wat gemaklik is

le

daarmee, deel iets hiervan met die groep.

-

w
Laat elke persoon ‘n kersie by die Christuskers aansteek as herinnering van
God se betrokkenheid in sy/haar lewe. Gee geleentheid vir kort spontane
dankgebede.
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Kry ‘n klompie foto’s van die familie en deel as familie met mekaar die storie van
julle familie. Deel die verhaal op in ‘n paar hoofstukke en gee vir elke hoofstuk
‘n naam. Laat die kinders help met heerlike kreatiewe name vir elke hoofstuk.
Voorbeelde wat kan help:

1.

Iets van die oupas en oumas (Waar pa en ma vandaan kom)

2.

Hoe pa en ma mekaar ontmoet het

3.

Troufoto’s

4.

Geboorte en doopfoto’s

5.

Foto’s van goeie tye saam en ook dalk van moeiliker tye saam

6.

Die mees onlangse foto’s

18

Dink as gesin saam oor waar en hoe God in julle storie teenwoordig
is en was. Vertel hoe God in die moeilike tye vir julle gesorg het of
sommer net hoe julle sy betrokkenheid in julle lewe al beleef het, ook in
die goeie tye.

Gee ‘n naam vir julle familie-storie …

Doen saam ‘n gebed waar elkeen in die gesin vir die Here kan dankie sê
vir iets uit julle storie.

Notas:
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?

20

John Gottmann het gesê: “The only way
you can change is if you feel safe and
you can’t feel safe if you feel critisized.”
In die lig hiervan sny Moeder Theresa
se waar woorde diep in ‘n mens se
hart in: “As jy mense oordeel, het jy geen
tyd om hulle lief te hê nie.” Die taal van
sagte oë is eintlik die hemelse taal. Dit
is hoe God in Jesus na sy kinders kyk
en oor hulle praat.

Ons lees die week: 2 Korintiërs
5:14-19 en Markus 8:22-26
2 Korintiërs 5:14-19
14 Die liefde van Christus dring ons,

het gekom.

omdat ons tot die insig gekom het dat

18 Dit alles is die werk van God. Hy het

een vir almal gesterwe het, en dit beteken

ons deur Christus met Homself versoen

dat almal gesterwe het.

en aan ons die bediening van die

15 En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié

versoening toevertrou.

wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe

19 Die boodskap van versoening bestaan

nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf

daarin dat God deur Christus die wêreld

het en uit die dood opgewek is.

met Homself versoen het en die mense

16 Ons beoordeel dus van nou af

hulle oortredinge nie toereken nie. Die

niemand meer volgens menslike maatstaf

boodskap van versoening het Hy aan ons

nie. Al het ons Christus vroeër volgens

toevertrou.

menslike maatstaf beoordeel, nou
beoordeel ons Hom nie meer so nie.
17 Iemand wat aan Christus behoort, is
‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe

21

Markus 8:22-26

22 Hulle het in Betsaida aangekom, en

24 Hy het sy oë geknip en gesê: “Ek sien

toe bring die mense ‘n blinde man na

mense, iets soos bome. Ek sien hulle

Jesus toe en vra Hom om hom aan te

loop.”

raak.

25 Daarna het Jesus weer sy hande op sy

23 Hy het die blinde man aan die hand

oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak,

gevat en hom uit die dorp uit gelei.

en hulle was reg. Hy het alles duidelik

Toe het Hy op sy oë gespoeg, sy hande

gesien.

daarop gesit en vir hom gevra: “Sien jy al

26 Jesus het hom huis toe gestuur en

iets?”

gesê: “Moenie by die dorp aangaan nie.”

Hy het die blinde man aan die hand gevat
en hom uit die dorp uit gelei. Toe het Hy op
sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir
hom gevra: “Sien jy al iets?”

22

Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

Dag 3

Dag 4

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

Dag 5

Dag 6

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

Probeer vandag spesiale waardering
uitspreek teenoor een persoon …

23

Verlede week het ons saam nagedink oor die waarde van “onthou” en die invloed
daarvan op ons geloofsgroei. Gee geleentheid dat persone kortliks kan deel
hoe verlede week se teksgedeelte, nadenke en die erediens hulle gehelp het met
die waarde van “onthou” in hulle geloofslewe.

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees nou saam 2 Korintiërs 5:14-19 en Markus 8:22-26. Gee geleentheid dat
elkeen ook op hulle eie die gedeeltes weer rustig kan deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor …

24

en jouself kan wees. Wat is die kenmerke van die verhouding? Dink ook aan ‘n
verhouding wat jou gespanne maak en waar jy glad nie veilig voel nie. Wat is die
redes daarvoor? Wat is die verskil tussen die twee soorte verhoudinge. Bespreek
dit in die groep
Lees die volgende paragraaf en deel in die groep hoe julle daaroor dink:

John Gottmann het gesê: “The only way you can change is if you feel safe
and you can’t feel safe if you feel critized.” In die lig hiervan sny Moeder
Theressa se waar woorde diep in ‘n mens se hart in: “As jy mense oordeel,
het jy geen tyd om hulle lief te hê nie.” Die taal van sagte oë is eintlik die
hemelse taal. Dit is hoe God in Jesus na sy kinders kyk en oor hulle
praat.

Bespreek die volgende stelling: “Hoe mens na jouself kyk, bepaal ook hoe jy na
ander kyk. As jy jouself beoordeel met kritiese oë en sukkel om jouself lief te hê en
te aanvaar, gaan jy ook krities wees op ander en sukkel om ander lief te hê en te
aanvaar. Om met sagte oë na ander te kyk, veronderstel dus dat ek in die eerste plek
met sagte oë na myself kyk.”
Laat elke groepslid die volgende oefening op hulle eie in stilte doen: Dink aan
verhoudinge waarbinne jy staan waar jy met sagter oë moet leer kyk. Indien die
groep mekaar baie goed ken, kan julle in pare iets van die oefening deel. Anders
kan julle as groep na die stil oefening bloot net afsluit met gebed.

Bid vir sagte oë. Bid ook dat die Here jou oë sal oopmaak vir mense teenoor wie
jy juis sagter en meer genadig kan optree.

25

Wys vir die kinders ‘n “daisy” blommetjie. Vra of hulle al gesien het dat ‘n seun of
‘n meisie die blaartjies een vir een uitpluk. Verduidelik dat hulle dit doen omdat
hulle die “He loves me, He loves me not”-speletjie speel. Verduidelik dan dat die
Bybel ons help om te verstaan dat dit anders met God werk: “He loves me, He
loves me, He loves me” - altyd “He loves me”, want ek is vir Hom spesiaal. Lees
die versie in Jesaja 43:1: “Ek het jou op jou naam geroep en jy is Myne”. Laat elkeen
in die gesin dit hardop sê.

Laat die gesin elkeen op ‘n stoel sit. Sit ‘n spesiale stoel neer en elke persoon kry
kans om op die spesiale stoel te gaan sit. Wanneer die persoon op die spesiale
stoel sit, kry die res van die gesin kans om 5 redes te gee hoekom die gesin die

Lees nou as gesin 2 Korintiërs 5:14-19.

Hoe kan ons as gesin groei om ‘n gesin te wees wat met sagte oë na mekaar kyk?
Wat kan ons prakties doen om daarin te groei?

26

wat hy/sy die week wil gaan bevestig deur woorde van waardering of
positiewe terugvoer te gee.

Laat een persoon in die familie ‘n gebed doen om vir die Here dankie te
sê vir mekaar. Bid dat die Here vir ons sagte oë sal gee vir mekaar en
ander.

Notas:

27

Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?

28

Ons leef in tye waarin mense maklik vasgevang kan raak in uitsigloosheid
verhoed ons om oor ‘n nuwe toekoms en ‘n ander soort samelewing te
droom nie. Dit is ook nie verkeerd om te beweer dat die Bybel oor so ‘n
moontlikheid droom nie. Die enigste verskil met ons eie fantasieë en dié
van die Bybel is natuurlik dat die Bybelse fantasie ‘n beroep doen op die
vastigheid van God se eie beloftes. Jesaja 65:13-25 is ‘n gedeelte waarin
die geloofsdroom van die profeet al die eienskappe vertoon van ‘n verhaal
wat een of ander droom beskryf. Die vertrekpunt van hierdie droom is
egter God se beloftes: dié God wat die onmoontlike kan moontlik maak.
Om God se droom te bly droom, is daarom ‘n Geesvervulde fantasie wat
weier om in die bestaande, in die feitlikhede van die dag, tot rus te kom.
Om God se droom te bly droom, is om jouself te verset teen onreg en
uitbuiting. Dit is om biddend, wagtend, volhardend mee te werk aan God
se droom vir hierdie wêreld en al sy mense.

29

Ons lees die week: Jesaja 65:13-25
Jesaja 65:13-25
13 Daarom, so sê die Here my God,

om hulp roep nie.

sal my dienaars genoeg hê om te eet,

20 Daar sal geen kind sterf wat maar ‘n

maar julle sal honger ly; my dienaars sal

paar dae oud is nie en geen grysaard wat

genoeg hê om te drink, maar julle sal

nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op

dors ly; my dienaars sal bly wees, maar

honderdjarige leeftyd sterf, sal dit beskou

julle sal teleurgestel staan.

word asof hy jonk gesterf het; as hy nie

14 My dienaars sal jubel omdat dit met

honderd word nie, sal hy beskou word as

hulle goed gaan, maar julle sal skreeu van

iemand wat vervloek is.

pyn, julle sal huil van hartseer.

21 Dan sal mense huise bou en self

15 Dié wat Ek uitverkies het, sal julle

daarin woon, hulle sal wingerde plant en

naam gebruik om mense mee te

self die druiwe eet.

vervloek. Die Here my God sal júlle

22 Hulle sal nie huise bou waarin ander

ombring, maar aan dié wat Hom dien,

sal woon nie, hulle sal nie wingerde plant

gee Hy ‘n nuwe toekoms.

waarvan ander die druiwe sal eet nie. My

16 Elkeen in die land wat om voorspoed

volk sal so oud word soos ‘n boom. Dié

bid, sal dit doen in die Naam van die

wat Ek uitverkies het, sal self die vrug van

God wat getrou is, en elkeen in die land

hulle handewerk geniet.
23 Hulle sal hulle nie tevergeefs vermoei

van die God wat getrou is. Die swaarkry

nie, hulle sal nie kinders hê vir wie daar

van vroeër sal vergeet wees, Ek laat dit

rampe wag nie, want hulle sal ‘n volk

verdwyn.

wees wat deur die Here geseën word,

17 Ek gaan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe

hulle en hulle afstammelinge.

aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal

24 Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord,

daar nie meer gedink word nie, hulle sal

terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed

nie onthou word nie.

verhoor.

18 Wees bly, en jubel sonder ophou oor

25 Die wolf en die lam sal saam wei, die

wat Ek gaan skep: Ek gaan ‘n Jerusalem

leeu sal strooi vreet soos ‘n bees, en stof

skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal

sal die kos van die slang wees. Op my

vreugde hê.

heilige berg sal niks verkeerds gedoen

19 Ek sal jubel oor Jerusalem, Ek sal bly

word nie, niks vernietig word nie, sê die

wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem

Here.

nie meer iemand gehoor word wat huil of
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Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6
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Verlede week het ons saam nagedink oor die waarde daarvan “om met sagte
oë te kyk” en die waarde daarvan vir ons geloofsgroei. Gee geleentheid dat
elke persoon kan deel wat hulle vanuit verlede week onthou en met hulle wil
saamneem op hulle geloofspad.
Vandag gaan ons saamdink oor “droom”. Gee geleentheid dat elkeen op ‘n papier
eers vir ‘n tydjie “droom”. Wat droom jy vir jouself en jou familie? Wat droom jy
vir ons dorp, gemeente en gemeenskap? Wat droom jy vir ons land en sy mense?

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees Jesaja 65:13-25. Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie rustig die
verhaal weer deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal hoor … Waaroor droom die profeet Jesaja?
(Neem ‘n groot papier en skryf hierdie droom van Jesaja neer soos julle dit hoor …)
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Dink aan ander soortgelyke verhale in die Bybel waar daar gedroom word oor ‘n
ander toekoms? Bv. Openbaring 12:12-21, 2 Petrus 3:13 en Lukas 14:7-14.

Droom mense nog vandag soos en saam met Jesaja of is ons drome lamgelê en
vernietig deur verlammende skeptisisme? Is hierdie drome en fantasieë maar
net “a pie in the sky when we die”? Hoe ervaar ons dit in die samelewing?

Dink saam na oor die verskil tussen enersyds menslike drome en fantasieë en
andersyds om God se droom te bly droom?

Na die voltooiing van Disney World het iemand gesê: “Dit is darem so sleg dat Walt
Disney nie leef om dit te sien nie. Mike Vance van Disney Studios het geantwoord: ‘He
did see it - that’s why it’s here’.” Hoe sou hierdie aanhaling ons as gelowiges ook
kan help en inspireer?

Watter uitnodiging is opgesluit in die teksgedeelte en hoe kan ons as gelowiges en
as gemeente hierop reageer?

Plaas die papier met die droom van Jesaja 65 op ‘n tafel in die middel van die
groep. Sit die Christuskers op die papier. Bid saam dat God sy droom vir hierdie
wêreld in ons harte sal wakker maak. Bid dat Hy ons ook sal gebruik om sy
droom vir die wêreld waar te maak.
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Gee geleentheid dat elke gesinslid vertel van een lekker droom wat hy of sy
onlangs gehad het.

Help die kinders om te verstaan dat God ook droom oor ons en sy wêreld en dat
Jesaja 65 so ‘n droom is oor God se wêreld. Lees die gedeelte en skryf wat is God
se droom in die gedeelte.

Laat die gesin dink aan geleenthede waar hulle die tipe gesin was wat hulle graag
wil wees (bv. toe ons gaan kamp het en almal lekker “fun” gehad het; of toe
mamma siek was en ons almal in die huis gehelp het).

Voltooi as gesin die volgende sin op soveel moontlike maniere: “Ons wil ‘n gesin
wees … / Ons droom om ‘n gesin te wees …” (bv. waar ons tyd maak vir mekaar,
waar ons mekaar help …, waar ons omgee vir ander mense …).

Skryf dit op ‘n bladsy en lees dit hardop saam deur.
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As ons as gesin kyk na Jesaja 65, hoe help die gedeelte ons? Hoe dink
ons droom God oor ons gesin? Skryf dit ook neer.
Bid nou as gesin saam en vra die Here om julle te help om so ‘n gesin te
wees.
Plak die bladsy op die yskas of iewers waar julle dit gereeld kan sien en
mekaar daaraan kan herinner.

Notas:
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?
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Ons onderskei God se wil deur “Godsvrae” te vra. ‘n Godsvraag is ‘n vraag
waarin veronderstel word dat God die handelende Een is, nie ons nie.
God is die Een wat optree. God is die Een wat inisiatief neem. Ons vra
dus: “Waarmee is God besig?” en “Waar is God aan die werk?”. Hoewel
die antwoorde nie altyd klinkklaar is nie, dwing die vrae ons om te probeer
onderskei waarmee God moontlik rondom en in ons besig is.

Ons lees die week: Lukas 10:38-42 en Filippense 1:9-12
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Lukas 10:38-42
38 Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp
gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas
ontvang het.
39 Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan
die voete van die Here gaan sit en na sy
woorde geluister het.
40 Maar Marta was baie bedrywig om
alles klaar te maak. Sy kom toe daar
staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat
my suster my alleen laat bedien nie? Sê
sy moet my kom help!”
41 Maar die Here antwoord haar: “Marta,
Marta, jy is besorg en bekommerd oor
baie dinge,
42 maar net een ding is nodig. Maria het
die beste deel gekies, en dit sal nie van
haar weggeneem word nie.”

Filippense 1:9-12
9 Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer
sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,
10 sodat julle die dinge sal kan onderskei
waarop dit werklik aankom. Dan sal
julle op die dag wanneer Christus kom,
onberispelik en sonder blaam wees,
11 en deur Jesus Christus sal julle geheel
en al in die regte verhouding met God
wees, tot sy lof en eer.
12 Ek wil hê julle moet weet, broers,
dat wat my oorgekom het, juis die
verkondiging van die evangelie bevorder
het.
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Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6
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Verlede week het ons saam nagedink oor God se droom vir ons en hoe ons in
uitdagende tye saam God se droom kan bly droom. Wat is die uitnodiging of
uitdaging wat dit vir jou bied op jou eie geloofspad?

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees die teksgedeeltes saam: Lukas 10:38-42 en Filippense 1:9-11.
Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie rustig die verhaal weer deurlees.
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Op watter wyse help die twee teksgedeeltes, die een in Lukas sowel as die een in
Filippense, ons om na te dink oor die proses van geloofsonderskeiding.

Dink na oor watter rol geloofsvrae in ons alledaagse lewe speel - of miskien nie
speel nie?

Laat almal wat wil, deel hoe hulle gewoonlik besluite neem en na God se wil soek.
Dit kan baie betekenisvol wees om ook raak te sien hoe ons verskillend hierna
kyk.

Ignatius van Loyola skryf: “If we are to discern well (“discern” = “onderskei”) , we must
come to know Christ deeply, personally, intimately, so that we may love him more and
follow him more closely in our choices.” Wat beteken hierdie aanhaling vir ons lewe
van geloofsonderskeiding?

Laat elkeen vir homself/haarself neerskryf wat hy/sy uit die gesprek met hul wil
saamneem.

Laat twee persone saam afsluit en ook vir mekaar bid.
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Neem ‘n leë glasbak en gooi hom halfvol met smarties. Verduidelik dat die
smarties al die klein dingetjies in ons lewens is waarmee ons ons besig hou. (Dit
is ook belangrike goed, maar dit is die gewone alledaagse goed.)

Neem nou 2 pakke marshmallows en gooi dit in die bak met die smarties.
Die marshmallows, wat groter is as die smarties, dui op die belangrikste goed in
ons lewens.

Niks van die marshmallows mag oor die rand uitsteek nie, dit is veronderstel
om net gelyk met die rand van die bak te lê. Daar is egter te veel en dit is nie
moontlik nie, want dit steek oor die rand en val dan selfs uit.

Haal nou die marshmallows uit. Gooi die smarties oor in ‘n kleiner bak. Gooi nou
die marshmallows eerste in die glasbak en daarna, die smarties, terug saam met
die marshmallows. Als behoort nou mooi in die bak te pas. (Oefen dit voor die
tyd.)
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Die les wat ons leer: As ons eers die belangrike goed in ons lewens in
plek het, dit doen, daaraan aandag gee en tyd daaraan spandeer het
ons krag en energie om ook by die alledaagse dinge uit te kom en dit af
te handel.

Lees nou as gesin die week se teksgedeelte in Lukas 10:38-42. Hoe hou
dit verband met die oefening wat julle as gesin so pas gedoen het?

Notas:
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?
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“There is no happiness in having or
getting, but only in giving. Reach out.
Share. Smile. Hug. Happiness is a
perfume you cannot pour on others
without getting a few drops on yourself.”
Og Mandino

Ons lees die week: Johannes 6:1-15
Johannes 6:1-15
1 Hierna het Jesus na die oorkant van die

proef te stel, want Hy het self goed

See van Galilea toe gegaan, wat ook die

geweet wat Hy gaan doen.

See van Tiberias genoem word.

7 Filippus antwoord Hom toe: “Twee

2 ‘n Groot klomp mense het agter

honderd mense se dagloon is nie eers

Hom aan gekom omdat hulle die

genoeg om elkeen van hulle ‘n stukkie

wondertekens gesien het wat Hy aan die

brood te laat kry nie.”

siekes gedoen het.

8 ‘n Ander dissipel, Andreas, die broer

3 Jesus het toe teen die berg opgegaan

van Simon Petrus, sê toe vir Hom:

en met sy dissipels daar gaan sit.

9 “Hier is ‘n seuntjie met vyf garsbrode en

4 Die paasfees van die Jode was naby.

twee vissies; maar wat is dit vir so baie

5 Toe Jesus rondkyk en sien dat ‘n groot

mense?”

klomp mense na Hom toe aankom, sê Hy

10 Toe sê Jesus: “Laat die mense gaan

vir Filippus: “Waar kan ons brood gaan

sit.” Daar was baie gras op daardie plek

koop sodat die mense kan eet?”

en die mense het gaan sit. Die mans

6 Dit het Hy net gesê om hom op die

alleen was omtrent vyf duisend.
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11 Daarna het Jesus die brood geneem,
God daarvoor gedank en dit uitgedeel
aan die mense wat daar gesit het, en net
so ook soveel van die vis as wat hulle
wou hê.
12 Nadat die mense versadig was, sê
Hy vir sy dissipels: “Maak die stukke
bymekaar wat oorgebly het sodat daar
niks verlore gaan nie.”
13 Hulle het dit toe bymekaargemaak.
Daar was twaalf mandjies vol met
die stukke wat van die vyf garsbrode
oorgebly het nadat die mense klaar geëet
het.
14 Toe die mense die wonderteken sien
wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hy
is werklik die Profeet, die Een wat na die
wêreld toe moes kom.”
15 Toe Jesus merk dat hulle Hom met
geweld wil kom koning maak, het Hy
verder die berg op gegaan, Hy alleen.

Daarna het Jesus die brood geneem, God
daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die
mense wat daar gesit het
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Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?

Dag 3

Dag 4

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?

Dag 5

Dag 6

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?

Waar was jy vandag uitgenooi of
uitgedaag om om te gee?
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Dink weer na oor ons tema en teksgedeeltes van verlede week. Wat het jy gehoor
wat jy vermoed jou veral kan help op jou pad van geloofsgroei. Deel dit met
mekaar.

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.

Lees Johannes 6:1-15. Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie rustig die
verhaal weer deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal hoor …

48

Daar word vandag gereeld verwys na mense wat ly aan “compassion fatigue”: ons
is so oorweldig deur die nood om ons dat dit ons verlam. Laat die groep saam
hieroor praat …

“There is no happiness in having or getting, but only in giving. Reach out. Share.
Smile. Hug. Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few
drops on yourself.” Og Mandino. Bespreek as groep die aanhaling …

“Om om te gee vir ander, is ‘n geloofsgewoonte wat geloof laat groei.”
Bespreek die stelling en hoe julle dink dit werk.

Laat elkeen by homself/haarself dink waar of teenoor wie hy/sy die week spesiaal
kan gaan omgee. Gee tyd dat elkeen op hule eie dit oordink en hulle tot een
persoon of situasie verbind vir die volgende week. Die groepslede sou met
mekaar kon deel as hulle wil. Die groep kan dalk ook besluit hoe hulle as groep
iewers in die komende week saam wil gaan omgee.

Bid vir omgee harte in onsself en dat die Here ons sal wys hoe en waar ons in die
week spesiaal kan gaan omgee.

49

Blinddoek een van die kinders en bind ‘n ander kind se hande vas met tou.

Die een wat geblinddoek is, moet ‘n toebroodjie maak. Die een wie se hande
vasgebind is moet vir hom/haar verduidelik wat om te doen.

Laat die kinders deel wat hulle leer uit die oefening.

Verduidelik dat ons daar is om mekaar te help. Ons is ook daar om ander te
help en op so ‘n manier kan die Here ons gebruik om sy wêreld ‘n mooier plek te
maak. Lees die teksgedeelte van Johannes 6:1-15 saam en deel wat die verhaal
vir julle sê …

Dink na waar en hoe julle as gesin saam of as individue by die skool of in die
omgewing die week vir iemand anders kan omgee. Gaan doen dit en kom vertel
dan vir die gesin hoe jy dit beleef het.
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voorbidding nodig het.

Notas:
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?

52

Frederick Beuchner skryf: “Morning, afternoon, evening - the hours of the
day, of any day, of your day and my day. The alphabet of grace. If there is
a God who speaks anywhere, surely he speaks here: through waking up and
working, through going away and coming back, through people you meet and
books you read, through falling asleep in the dark.”

you will only enjoy them to the extent of your faith and love … To discover God
in smallest and most ordinary things, as well as in the greatest, is to possess a
rare and sublime faith.”

Ons lees die week: Genesis 28:11-22
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Genesis 28:11-22
11 Teen sononder het hy by ‘n plek

18 Die volgende môre het Jakob

gekom waar hy kon oornag. Hy het daar

opgestaan en hy het die klip wat sy

‘n klip vir ‘n kopkussing gebruik en gaan

kopkussing was, gevat en dit regop gesit.

lê en slaap.

Toe giet hy olie op die bopunt daarvan

12 Hy het gedroom: ‘n leer staan op die

uit.

aarde en die punt van die leer raak aan

19 Hy het die plek Bet-El [die naam “Bet-

die hemel, en engele van God klim op en

El” beteken “huis van God”] genoem. Die

af met die leer.

stad was voorheen bekend as Lus.

13 Toe kom staan die Here by Jakob

20 Jakob het toe ‘n gelofte afgelê en gesê:

en sê: “Ek is die Here die God van jou

“As U, o God, by my is en my beskerm op

voorvader Abraham, die God van Isak. Ek

my reis en vir my kos en klere gee,

sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou

21 sodat ek behoue terugkom by my

nageslag gee.

ouerhuis, sal U, Here, my God wees.

14 Hulle sal so baie wees soos die stof

22 Hierdie klippilaar wat ek regop gesit

van die aarde, en jy sal jou gebied na

het, sal ‘n tempel wees, en van alles wat

alle kante toe uitbrei, en in jou en jou

U my gee, sal ek vir U ‘n tiende gee.”

nageslag sal al die volke van die aarde
geseën wees.
15 Ek is by jou en Ek sal jou beskerm
waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie
land toe terugbring. Ek sal jou nie in die
steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou
beloof het.”
16 Jakob het wakker geskrik en gesê: “Die
Here is op hierdie plek, en ek het dit nie
besef nie.”
17 Jakob het bang geword en gesê: “Hoe
skrikwekkend is hierdie plek! Dit is niks
anders nie as die huis van God; dit is die
poort van die hemel.”
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Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:

Dag 1

Dag 2

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?

Dag 3

Dag 4

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?

Dag 5

Dag 6

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?

vandag (of gister) bewus van die Here
se teenwoordigheid?
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Deel met mekaar dit wat jy veral met jou op jou geloofsreis wil saamneem na
aanleiding van verlede week se tema oor omgee.

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees Genesis 28:11-22. Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie rustig die
verhaal weer deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal hoor …

Dink aan ander verhale in die Bybel waar God mense op bepaalde maniere
ontmoet het. Dink aan Moses, Jona, Paulus … Wat sien ons en leer ons uit hierdie
Godsontmoetings?
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Ons almal se ervaringe van God verskil en ons beleef God ook op verskillende
maniere. John Ortberg skryf die volgende hieroor:
“Our individual uniqueness means we will all experience God’s presence and learn to
Hy noem dan 7 verskillende “pathways” waarlangs
mense God veral beleef. Kyk daarna en laat elke groepslid die 2 “pathways” noem
wat by hom/haar die beste pas:
1.

Intellectual Pathway - People on the intellectual pathway draw closer to
God as they learn more about him.

2.

Relational Pathway
that they have a deep sense of God’s presence when they’re involved in

3.

Serving Pathway
tangible when they are involved in helping others.

4.

Worship Pathway - Something deep inside them feels released when praise
and adoration are given voice. Some of their most formative moments
occur during times of worship.

5.

Activist Pathway - You have a passion to act. When you are in a group that
hears a story about injustice, other people in the group shake their heads in
sadness. You are vibrating for action.

6.

Contemplative Pathway - You love large blocks of uninterrupted time
distractions and noises are removed. Images and metaphors and pictures
help you as you pray. If you get too busy, or spend too much time with too
many people hanging around, you begin to feel drained and stretched thin.

7.

Creation Pathway
to connect with God when they are experiencing the world he made. For
people on the creation pathway, there is something deeply life-giving and
God-breathed about nature.
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Geloofsgroei vind egter ook plaas as ek myself uitdaag om God te soek en raak
te sien op plekke waar ek Hom nie noodwendig sou verwag het nie - soos Jakob
in die Genesisverhaal. Bespreek hierdie stelling en deel ook sulke verrassende
momente in julle lewens.

Iemand het eenkeer gesê: “Every moment is pregnant with God”. Wat beteken dit
vir ons daaglikse leef met God en ons verwagtinge om God te ontmoet? Praat as
groep hieroor.

Gee geleentheid vir kort spontane gebede in die groep.
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Lees as gesin saam die verhaal in Genesis 28:11-22.

Laat elkeen in die familie deel hoe en waar hy/sy onlangs iets van God beleef het.
Help die kinders om God raak te sien in die gewone en selfs op die onverwagse
plekke.

Laat elkeen ‘n kersie aansteek en sê saam vir die Here dankie dat ons hom elke
dag kan beleef en sien.
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?
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Die Griekse term vir dankbaarheid
is “Eucharistos”, ook die woord
wat gebruik word vir nagmaal.
Dankbaarheid is gegrond in die wete
dat God werksaam is in my lewe. Die
nagmaal is die teken en waarborg van
God se werk in ons lewens.

Ons lees die week: Lukas 17:11-19
Lukas 17:11-19
11 Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus

16 Hy het voor die voete van Jesus

al met die grens tussen Samaria en

neergeval en Hom gedank. Hierdie man

Galilea langs gegaan.

was ‘n Samaritaan.

12 Net toe Hy ‘n sekere dorpie wou

17 Toe sê Jesus: “Was daar nie tien wat

binnegaan, kom tien melaatse mans Hom

gesond gemaak is nie? Waar is die ander

tegemoet, maar hulle bly op ‘n afstand

nege dan?

staan

18 Is daar niemand anders wat

13 en roep hard: “Jesus, Here, ontferm U

omgedraai het om God die eer te gee

oor ons!”

behalwe hierdie man wat nie eers ‘n Jood

14 Toe Hy hulle sien, sê Hy: “Gaan wys

is nie?”

julle vir die priesters.” Op pad daarheen

19 En vir hom sê Hy: “Staan op en gaan

het hulle gesond geword.

huis toe. Jou geloof het jou gered.”

15 En een van hulle het, toe hy sien dat
hy genees is, omgedraai en God hardop
geprys.
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Lees elke dag die teksgedeelte en
maak ‘n paar aantekeninge oor
wat jy in die gedeelte hoor:
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Dag 1

Dag 2

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Dag 3

Dag 4

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Dag 5

Dag 6

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

Skryf drie dinge neer waaroor jy
vandag dankbaar is …

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Deel met mekaar wat julle uit verlede week se tema, teksgedeelte en erediens
met julle wil saamneem op julle geloofsreis.

Steek ‘n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Iemand kan nou
‘n gebed doen.
Lees Lukas 17:11-19. Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie rustig die
verhaal weer deurlees.

Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal hoor …
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Melody Beady skryf: “Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into
enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity.
It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude
makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow.”
Bespreek as groep hierdie aanhaling van Melody Beady.

Watter rol speel dankbaarheid in ons lewens?

Hoe wys ons ons dankbaarheid teenoor die Here? Deel maniere hoe jy jou
dankbaarheid vier.

Hoe kan die geloofsgewoonte van “dankbaarheid” my help om te groei in my
geloofslewe?

Gee geleentheid dat elke persoon in die groep ‘n lysie maak van dit waarvoor
hulle nou dankbaar is. Deel met mekaar wat die oefening vir elkeen beteken. Wat
sien jy in jou lysie? Wat het jy ontdek?

Ons het ook die afgelope week geleentheid gehad om elke dag persoonlik na te
dink oor dinge waarvoor jy dankbaar is. Wat het jy geleer uit die oefening van
elke dag?
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Ons het die afgelope Sewe Weke aan die hand van bepaalde Skrifgedeeltes
gekyk na sewe “gewoontes”/”gebruike” wat ons kon help om te groei in ons
geloofsreis:
1.

Om te onthou

2.

Om met sagte oë te kyk

3.

Om God se droom te droom

4.

Om Godsvrae te vra

5.

Om om te gee

6.

Om God bewustelik te ontmoet

7.

Om dankbaar te leef

Laat elkeen in die groep in ‘n enkele woord of sin deel wat die sewe weke vir hulle
beteken het op hulle pad van geloofsgroei.

Gee geleentheid vir spontane dankgebede.
Vier die sewe weke proses en julle dankbaarheid saam op ‘n kreatiewe manier.
Elke groep kan saam besluit hoe hulle dit wil doen.
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Lees as gesin die teksgedeelte in Lukas 17:11-19 saam.
Laat elkeen sê wat hulle dink die boodskap van die verhaal is.
Laat elke gesinslid ‘n lysie maak van 5 dinge waarvoor hy/sy graag vir die Here
voor wil dankie sê. Deel dit dan met mekaar.
Berei ‘n fees voor of gaan doen iets lekker saam (bv. eet roomys saam of enige
iets wat vir die kinders ‘n bederf sal wees) en vier so die Here se goedheid en
getrouheid in julle lewens.
Dink na oor hoe julle as gesin meer gereeld en doelbewus julle dankbaarheid
teenoor die Here saam kan vier.
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Wat het die Here tydens vandag se
erediens kom bevestig wat jy die
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se
erediens?
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Notas:

week 1

week 1
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Naam + Van
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Selfoon

e-pos

