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WELKOM OP HIERDIE
SEWE WEKE-REIS

Ongekaarte terrein – dit is ’n mens se ervaring van ons wêreld na ’n verwarrende 2020 en
op pad in ’n onseker 2021 in. Hoe gaan ons ons weg vind as dit voel asof alles onder ons
geskuif het? Die oomblik wat mens sonder ’n kaart sit en jy nuwe terrein moet betree, dan
maak dit jou natuurlik per definisie ’n ontdekkingsreisiger. Jy moet nou self die kaart teken,
iemand anders gaan dit nie vir jou op ’n skinkbord aangee nie. Om dit te kan doen het jy ’n
paar eienskappe nodig:
•

Die eerste is waarskynlik nuuskierigheid. Die vraag wat ons moet aandryf is: “Wat gaan hier aan?”
Soos ons al so dikwels in ons gemeente vir mekaar gesê het, is hierdie ’n geloofsonderskeidende
vraag wat nie bloot vra: “Wat gaan hier aan?” nie, maar wat dieper vra na: “Wat is God hier besig
om te doen?” Daardie heilige nuuskierigheid neem ons uit enige moontlike verlamming, passiwiteit
of slagoffer-mentaliteit en laat ons opstaan en die ontdekkingsreis begin – op soek na sin en
betekenis in die onbekendheid en chaos.

•

Die tweede is oplettendheid. Om op die reis te wees, is een ding. Om nie net te kyk nie, maar te
sien; nie net te hoor nie, maar te luister, is ’n kuns. Dis ’n ingeskerptheid om waar te neem en te
interpreteer wat om ons aangaan. In die analogie van ’n kaart – hoe lyk die landskap en watter
bakens sien ons raak?

•

Die derde is die vermoë om losstaande punte te kan verbind sodat die patroon gesien kan word.
Dis om die kaart te teken. Dis die vraag hoe om sin te gee aan die nuwe omgewing. Hoe die Gees
van die Here ons nuut roep in nuwe tye.

•

Die vierde is pro-aktiwiteit. Jy moet besluit wat jy gaan maak met die nuwe kaart. Gaan jy ’n huis
bou? Landbou bedryf? Wat gaan ons maak in hierdie nuwe wêreld van God? Hoe gaan ek ’n verskil
maak? En saam met wie gaan ek dit doen?

HOE GAAN ONS DIT DOEN?
•

Elke week se Skrifgedeelte(s) wil jou laat nadink oor ’n spesifieke Bybelteks en hoe dit ons daaglikse
lewens wil vorm en beïnvloed.

•

Jy word aangemoedig om daagliks individueel stil te word voor God aan die hand van die teks met
behulp van die Lectio Divina-metode.

•

Ons kom weekliks in kleingroepe en/of as families bymekaar.

•

Op Sondae vier ons as gemeentes die teksgedeelte(s) saam in die erediens.

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK
•

Persoonlike stiltetyd met die teksgedeelte(s) van die dag, met behulp van Lectio Divina

•

Persoonlike gebed van nadenke vir elke dag (maak aantekeninge in ’n boekie)

•

Kleingroepbyeenkoms
Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses hulle Bybels, Sewe Weke-boekie
en skryfbehoeftes saam te bring.

•

Familiebyeenkoms tuis / Familiegroepe
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks rondom die etenstafel te hê.

•

Sondae tydens die erediens/kategese 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 op hierdie reis.

In hierdie Sewe Weke as Sin-Soekers, soek ons na die betekenis wat die Here vir ons wil openbaar.
Nuwe kaarte vir nuwe tye. Geniet die avontuur!

bl. 2

bl. 3

Persoonlike lees van die Bybel met behulp van

LECTIO DIVINA

Waarmee help dit my? Dit help my om die Bybel so te lees dat ek God se stem daarin
hoor en Hom daarin ontmoet

AGTERGROND
Die antieke gebruik van Lectio Divina is ’n manier van Bybel lees en omgaan met die Heilige Skrif wat ons
in staat stel om God in die Skrifteks te ontmoet, of nog beter, om onsself al lesende oop te stel vir Hom
en sy werk in ons lewe. Lectio Divina is Latynse woorde wat divine reading of holy reading beteken. In
Afrikaans sou dit vertaal kon word as goddelike lees of geestelike lees van die Bybel. Lectio Divina dateer
uit die tyd van die eerste Kerkvaders, omstreeks 300 n.C. Die vier stappe waaruit Lectio Divina bestaan,
is die eerste keer in 1173 vasgelê deur die monnik Guigo Cartujo. Dié stappe, Lectio (Lees), Meditatio
(Oorpeinsing of meditasie), Oratio (Gebed) en Contemplatio (Kontemplasie of oorweging) bly tot vandag
toe onveranderd, al is daar verskillende maniere waarop dit toegepas kan word.

LECTIO - Lees
Hierdie stap in die Lectio Divina klink vanselfsprekend, maar dit is nie.
Want die doel van hierdie lees is nie bloot “weet” nie, maar “hoor”. Vir
’n baie groot deel van die Christelike tradisie het mense nie die Woord
gelees nie. Die Woord is gehoor. Mense het daarna geluister terwyl
ander dit voorgelees of oorvertel het. Die proses van luister verskil
baie van die proses van lees en daarom probeer lectio ons help om
weer die Woord te hoor.

LEES

Alhoewel die eerste stap dus lees behels, wil ons eerder daaraan dink as luister. Die kuns van lectio
is om te leer luister terwyl ons lees. Daarom lees ons in lectio anders as wanneer ons ’n koerant of
tydskrif lees. Onthou dat jy nie in die eerste plek lees om feite of informasie bymekaar te maak nie,
of om te studeer soos vir ’n toets nie. Jy lees omdat jy op soek is na ’n ontmoeting met God. Dis ’n
besondere manier van lees en luister: dis om te luister “with the ear of our hearts” (St. Benedictus).
Ons lees dus stadig en met aandag en probeer om onsself oop te stel vir die moontlikheid dat
God nou met mý wil praat deur sy Woord, dat Hy my wil aanraak en verander. Natuurlik gaan dit in
hierdie deel van die lectio ook om verstaan. Daarom is dit goed om hulpmiddels te gebruik wat my
help om die teksgedeelte reg te verstaan. Eksegese en Bybeluitleg is belangrik. Eugene Peterson
sê: “Exegesis is an act of love. It loves the one who speaks the words enough to want to get the words
right. ... Exegesis is loving God enough to stop and listen carefully to what he says.” (Eugene Peterson)

Hierdie ‘kuns’, wat in die laaste jare herontdek is, is ’n manier hoe ons die Bybel toelaat om te wees wat
God bedoel het dit moet wees: ’n middel waardeur ons Hom ontmoet. Die Bybel is nie ’n informasie
boek oor God of God se wil nie. Die Bybel is God se woord (Woord) aan ons. Die doel van God se
woord is gesprek en ontmoeting met ons. Die doel van Bybellees kan daarom niks anders wees nie
as om die Here Jesus persoonlik te ontmoet en Hom toe te laat om deur die werking van die Heilige
Gees ons lewe te verander volgens sy wil. Lectio Divina is ’n praktiese en dinamiese metode wat ons
hiermee help. Daarom kan Lectio Divina inderdaad beskryf word as “a way of reading that becomes
a way of living”.

Maar moenie met ’n Bybelkommentaar begin nie. Lees die teksgedeelte self eers deur. Onderstreep
woorde en frases wat jou tref of waaroor jy wonder; ook gedagtes wat by jou opkom. Daarna kan jy
miskien iets lees wat die gedeelte “verklaar” en dit vergelyk met jou eerste gedagtes oor die teks.

Die doel van Lectio Divina is egter nie dat ons een of ander metodiek slaafs navolg nie. Die doel is
die ontmoeting met God. Waarskynlik sal ons nie altyd by al vier stappe uitkom nie. Wanneer ons
bewus word daarvan dat die Here besig is om ons gedagtes te rig of met ons te praat, moet ons
halt roep en die nodige tyd neem om na Hom te luister. Hierdie metode moet dus nie gesien of
hanteer word as ’n reglynige proses waar elke volgende stap altyd en presies op die voorafgaande
een volg nie. Dit is eerder soos ’n spiraal
waar al vier elemente heeltyd teenwoordig
is en in verskillende volgordes ’n rol speel.
Die belangrike punt is dat al vier elemente
heeltyd ’n rol moet speel en dat nie een in
isolasie van die ander beoefen moet word
nie. ’n Mens kan Lectio Divina as individu
beoefen of as groep saam doen.

DUS

“You can’t hear God speak
to someone else, you can
hear Him only if you are
being addressed.”

•

Lees die teks ’n paar keer deur totdat jou
gedagtes stop by ’n bepaalde woord of
frase wat jou aanspreek.

•

Herhaal die woord of frase ’n paar keer
rustig in jou hart.

•

Wanneer jy agterkom dat jou gedagtes
dwaal, probeer weer terugkeer na die
woord of frase wat jou aangespreek het.

(Ludwig Wittgenstein)
bl. 4

bl. 5

MEDITATIO – Mediteer / Nadink

ORATIO – Bid

Wanneer jy die teks een of meer keer deurgelees het, gaan dan terug na die woorde
of frases wat jou in die besonder aangeraak het en wat jy miskien onderstreep of
neergeskryf het. Die meditatio-fase van Lectio Divina behels nou om by hierdie
woorde en frases stil te staan en daaroor na te dink (mediteer). Die konsep van
meditasie val soms bietjie vreemd op ons ore. Om oor iets te mediteer beteken
om dit te “oordink” (Ps 1:2). Dis om iets oor en oor in jou gedagtes te herhaal, dit te
memoriseer, dit te visualiseer, dit toe te laat om in interaksie met jou menswees te
gaan (jou idees, gedagtes, hoop, begeertes, vrese).

“God does not make speeches; he enters conversations and we are partners
to the conversation.” (Eugene Peterson)

MEDITEER

Meditasie probeer om ons in te trek in die leefwêreld van die teks. Ons verander
van toeskouers tot deelnemers van die teks. Die beelde en stories van die teks trek ons in in die groter
storie van God met ons. Gebruik jou verbeeldingskrag. Probeer om jou die situasie soos dit in die
Bybelteks beskryf word, voor te stel. Plaas jouself in die betrokke toneel en verbeel jou dat jy deel
uitmaak van die verhaal. Luister na wat daar gesê word, kyk na hul reaksies, probeer jouself inleef in
hul gevoelens. Keer telkens terug na Jesus. Probeer om Hom te leer ken, vind jou blydskap in Hom,
staan verwonderd oor sy woorde, sy aksies, sy antwoorde en reaksies – alles het met Hom te make.
“Meditation moves from looking at the words of the text to entering the world of the text. As we take the
text into ourselves, we find that the text is taking us into itself. Meditatio is letting the images and stories
of the entire revelation penetrate our understanding.” (Eugene Peterson)
In die praktyk is dit belangrik om te leer hoe lank om by ’n woord of frase stil te staan en wanneer
om aan te beweeg. Mediteer oor ’n gedagte so lank as wat jy die behoefte het, so lank as wat dit jou
aandag behou. Daarna kan jy eenvoudig verder lees en aanbeweeg na ’n volgende woord of frase. Dit
kan soms ’n kort refleksie behels en ander kere ’n hele paar minute opneem. Dit kan selfs gebeur dat
jy by tye vir dae en weke lank terugkeer na die woorde van ’n teks wat jy gelees het en dit weer in jou
gedagtes neem. Die belangrikste is dat jy die teks tyd gee om in jou te werk – moenie jaag van een
woord of frase na ’n ander nie.

BID
Die ervaring dat God met ons praat wanneer ons die Woord lees, vereis
’n respons van ons kant. Hierdie respons – of dit kom in die vorm van
woorde, gedagtes, gevoelens of selfs ’n sug – noem ons gebed. Gebed is die derde fase van Lectio
Divina waar ons eenvoudig, vanuit ons refleksie van die Woord, met ons hart reageer op God.
“It is one thing to be listening to God speak to Moses on the austere crags of Mount Sinai or listening to
Jesus preach the Beatitudes on a grassy Galilean hillside... It’s quite another thing entirely to realize that
God is speaking to me bicycling in the rain down a country road… I’m speechless; or I stutter. How do I
answer God? But answer I do, for the text requires it.” (Eugene Peterson)
Gebed is nooit die eerste woord nie – dis altyd “answering speech”. Dit is ’n antwoord of respons op
dít wat God reeds gesê of gedoen of in ons harte geroer het. Daarom is oratio ’n persoonlike respons
tot God wat met ons praat. Reageer op die dinge wat jou geraak het in die teks; gebruik die woorde,
beelde en metafore waaroor jy gemediteer het; werk met die emosie, gedagtes en gewaarwordinge
wat jy ervaar het tydens jou refleksie op die Woord; deel met God die dinge waarvan jy bewus geword
het. Dit help dikwels baie om dit wat jy bid, ook neer te skryf.
Oratio vra vir eerlikheid. Indien ons spontane respons tot God een van lof en dankbaarheid is, is dit
wonderlik. Maar ons kan met ewe groot vrymoedigheid na God toe draai met vrae, asook gevoelens van
onsekerheid, pyn en woede. Die Psalms is nie net vir ons ’n goeie voorbeeld hiervan nie. Dit gee ook vir ons
woorde waarmee ons kan bid wanneer dit voel of ons nie woorde het nie. Die Psalms was die gebedeboek
van Israel. Die Kerkvader Athanasius het gesê: “Most Scripture speaks to us; the Psalms speak for us!”
Ons respons tot God tydens oratio behels ook dat ons onsself oopstel om in Sy teenwoordigheid
verander te word. Ons bid dat God deur sy Woord en sy Gees die genesing en liefde en groei bring wat
Hy weet ons nodig het.

Een van die gevolge, amper byvoordele, van meditasie oor die Woord is dat ’n mens dikwels sekere
teksgedeeltes uit jou kop (of hart!) memoriseer. Om tydens jou dag hierdie teks weer in jou gedagtes
te neem en met jou hart te bid, veroorsaak dat jy God se nabyheid in jou dag ervaar.

Onthou dat oratio, soos al die ander stappe van Lectio Divina, ’n dinamiese proses is. Terwyl jy die
teks lees, ontstaan die behoefte om oor sekere gedeeltes te reflekteer, en terwyl jy mediteer, ontstaan
die behoefte om met God daaroor te praat. Soms reageer jy met kort gebede of gedagtes, ander kere
spandeer jy dalk baie tyd in gebed. Telkens kan jy teruggaan na die lees van die teks en die stappe van
Lectio Divina van voor af herhaal. Moenie die tye vir gebed probeer struktureer of beplan nie. Probeer
slegs sensitief wees vir die beweging van die Gees terwyl jy tyd met God se Woord spandeer.

DUS

DUS

bl. 6

•

Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel
deur dit telkens te herhaal.

•

Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor
die klanke, ruik die reuke en word deel van die gebeure in die teks.

•

Vanuit meditatio kom die spontane reaksie om te wil reageer in gebed.
Wanneer ’n mens se hart aangeraak is, kom daar ’n uitnodiging waarop jy
kan reageer in gebed.

•

Onthou wel dat elke fase van Lectio Divina gebed is.

•

Herhaal die woorde in jou gedagtes en hardop.

•

Bly by die woorde, frase, beeld wat in jou is en reageer daarop.

•

Laat die woorde toe om beelde, gevoelens en gedagtes in jou los te laat.

•

Vra wat God se uitnodiging aan jou hiermee is.

•

Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.

•

•

Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Laat Lectio Divina oorloop in jou dag se gebeure deur in die dag na te dink
oor wat die teks in die dag vir jou beteken. Praat ook voortdurend daaroor
met God. So word jou lewe ’n gebed voor God.

•

Herhaal die woord of frase gedurende die dag soos wat jy daaraan dink.

bl. 7

CONTEMPLATIO – Rus / Leef
“Contemplation means living what we read, not wasting any of it or boarding
any of it, but using it up in living. It is life formed by God’s revealing word, God’s
word read and heard, meditated and prayed. The contemplative life is not a
special life; it is the Christian life, nothing more and nothing less. But lived!”
(Eugene Peterson)

OM SAAM TE VAT
“Reading, as it were, puts the solid food into our mouths; meditation chews it and breaks it down; prayer
obtains the flavor of it and contemplation is the very sweetness which makes us glad and refreshes us.”
[Guigo II in die 12de eeu]
LEEF

Die laaste stap in Lectio Divina is contemplatio. Dit is ’n tyd van rus – ’n rustig-wees in God se Woord.
Hierdie is ’n stilwees in God se teenwoordigheid, soos ’n kind wat op ’n ouer se skoot klim en om net te
‘wees’. Woorde is nie hier nodig nie. Waar die behoefte ontstaan om te reageer in gebed, gaan terug na
oratio en deel jou hart met God. Maar probeer terugkeer na hierdie fase waar jy bloot stil is by God en
Hom toelaat om in jou te werk.
Alhoewel dit so kan lyk, is contemplatio nie uitsluitlik ’n passiewe aksie nie. Dit is ’n rus waartydens
ons dít wat ons gelees, bepeins en gebid het in stilte in ons gees oorweeg. God kom maak ons hier
bewus van sy bedoeling met ons. Dit is hier waar God sy wil op ons harte lê, waar ons van binne
verander word deur sy Woord en Gees. Hierdie verandering binne ons vra om gelééf te word. Dit vra vir
aksie en ’n verandering in gedrag.
Die ervaring dat God se Woord so deel van ons lewe word, is ’n geskenk van God; dis ’n geskenk van
genade. Daar is nie ’n metode of tegniek wat dit kan waarborg of bewerk nie. Elke keer wanneer ons
tyd met God se Woord deurbring is hierdie genade ’n moontlikheid. Ons kan dit nie bewerk nie, maar
ons kan dit verhinder wanneer ons hart nie daarop ingestel is om God te hoor praat nie, of indien ons
nie bereid is om verander te word nie. Ons kan, en behoort, mee te werk met God se genade en onsself
oopstel vir sy werking, sodat ons so kan gaan leef.
“Contemplation is not another thing added on to our reading and meditating and praying, but the coming
together of God’s revelation and our response, and unself-conscious following of Jesus, a Jesuscoherent life. … And that means that most contemplation is unnoticed, unremarked, unself-conscious.
… Having read and meditated and prayed, and continuing to read and meditate and pray, we will step
back and bless, love and obey, and breathe ‘let it be to me according to your word’. Relax and receive.”
(Eugene Peterson)

DUS

bl. 8

•

Wees oop vir God se geskenk van kontemplasie deur net vir ’n oomblik stil
te wees.

•

Sit gemaklik met jou oë toe en wees bewus van God se teenwoordigheid.

•

Dink na oor hoe jy jou roeping as kind van die Here nou kan gaan leef
vanuit hierdie ontmoeting met God.

•

Dank die Here daarvoor dat dit wat Hy nou deur sy Woord vir jou gesê het
om te wees of doen, Hy deur sy Gees jou al meer sal laat word.

•

Eindig jou gebedstyd deur weer bewus te word van alles om jou.

Dit behoort nou duidelik te wees waarom dit nodig is om die vier stappe van Lectio Divina afsonderlik te
bespreek en te verstaan. Elke stap het sy eie en belangrike plek; geen van die stappe behoort uitgelaat te
word nie; geen stap kan in isolasie van die ander beoefen word nie. Alhoewel daar ’n mate van voortgang
van een stap na ’n volgende is, is Lectio Divina nie ’n tree-vir-tree resep nie. Dit is eerder soos ’n spiraal
waarbinne enige van die elemente op ’n gegewe tyd na vore kan tree, en telkens weer herhaal kan word.
Die fases van Lectio Divina is dus nie vaste of rigiede reëls of prosedures wat nagevolg móét word nie.
Dit behoort ’n natuurlike proses te word van lees, meditasie, gebed en stilte. Beweeg dus spontaan van
lees na mediteer en weer terug na lees. Voel vry om tydens enige fase terug te gaan na ’n vorige fase en
die stappe weer te herhaal. Moet ook nie vir jouself ’n ‘doel’ stel t.o.v. hoe ’n groot deel van die teks jy wil
afhandel, oor hoeveel woorde jy wil mediteer of hoe lank jy wil bid nie. Gebruik die tegniek as ’n basis en
maak jou enigste doel die begeerte om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer.

Kort saamgevat is die 4 stappe dus die volgende:

1. LECTIO – LEES: Kies ’n teksgedeelte
om te lees – verkieslik nie te lank nie.
Lees dit stadig en met verwagting twee of
drie keer deur. Probeer woorde of frases
identifiseer wat jou aanraak, jou hart tref,
jou ontstel, ens.

2. MEDITATIO – MEDITEER (NADINK):
Mediteer nou oor die woorde of frases
wat jou geraak het. Staan daarby stil so
lank as wat jy die behoefte het en dit jou
aandag behou. Daarna kan jy eenvoudig
aanbeweeg na ’n volgende woord of frase
of teruggaan na die lees van die teks.

4. CONTEMPLATIO – RUS (LEEF): Word nou
eenvoudig stil in God se teenwoordigheid en
luister. Laat God toe om in jou te werk en jou
bewus te maak van sy bedoeling met jou,
sy roeping. Hoe wil Hy hê moet hierdie teks
lewe kry in jou? Waar die behoefte ontstaan,
reageer in gebed en kom weer terug na rus.

3. ORATIO – BID: In hierdie fase reageer
jy eenvoudig, vanuit jou refleksie oor die
Woord, met jou hart op God. Dis ’n spontane
respons waardeur jy openlik met God praat
oor die dinge wat jou geraak het in die teks,
oor emosies, gedagtes en gewaarwordinge
waarvan jy bewus geword het.
bl. 9

Voorbereiding vir stil word met

LECTIO DIVINA

Om te luister na God se stem beteken om soms stil te word. In ons kultuur is ons
gewoond aan “geraas”. Dit neem soms tyd om die oorgang te maak van die dag se
“geraas” na ’n innerlike stilte waar ons diep kan luister na God en na onsself.

’n Gebed om daagliks en tydens groepsbyeenkomste
mee stil te word tydens Lectio Divina:

Ek wil stil wees, Here
en op U wag.
Ek wil stil wees

Wat kan ons help?

dat ek kan verstaan
wat in U wêreld gebeur.

Maak ’n keuse vir ’n bepaalde tyd in jou dag om stil te word met Lectio Divina. Merk
dit in jou dagboek soos enige ander afspraak. 20-30 Minute is genoeg tyd.

Ek wil stil wees
om na aan die dinge te kom,

Dit help ’n mens indien jy elke keer op dieselfde plek en dieselfde tyd stil word. Dit
help jou met die oorgang van besig en gejaagd wees na stilword en luister. Kry dus
vir jou ’n stil plek waar jy nie sommer gepla sal word nie – sit jou selfoon af, ens.

aan al u skepsels,
en hul stemme te hoor.
Ek wil stil wees

Kry vir jou ’n oorgangsritueel wat jou help om stil te word: dit kan byvoorbeeld
wees om elke keer ’n kers aan te steek, deur musiek wat jou rustig maak, ens.
Gebruik die metode wat die beste vir jou werk.

dat ek onder die baie stemme
u stem kan herken.
“Toe alle dinge

Sit gemaklik, sodat jou liggaam ontspanne en oop kan voel. Wees bewus van jou
spanning, vrae, vreugdes, ens. Neem soveel tyd as nodig om stil te word.

in diepe swye gewag het”,

Dit help soms om bewus te word van jou asemhaling. Soos jy inasem, raak bewus
van God se Gees in jou en soos jy uitblaas, laat gaan alles wat jou bekommer en
gee dit vir God.

“het van die goddelike troon,

Probeer om jou gedagtes vir ’n oomblik “eenkant te sit” en jou verwagting en fokus
op ’n ontmoeting met God te plaas.

en my daaroor verwonder

Neem soveel tyd as wat nodig is totdat jy voel dat jy rustig is en gereed is om te
begin met die lees van en luister na God se Woord (Lectio Divina).

sê die Woord,

o Here, u almagtige woord gekom.”
Ek wil stil wees

dat U vir my ’n woord het.
Here, ek is nie werd
dat U na my toe kom nie,
maar spreek net een woord,

Dit mag aanvanklik vir jou moeilik wees om stil te word en dit mag selfs kunsmatig
voel. Gebruik tyd en oefen dit in om so stil te word.

bl. 10

dan word my siel gesond.
- Jorg Zink bl. 11

Week 1
NOTAS:

25 – 31 JANUARIE

Ontnugter
bl. 12

ONTNUGTER

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
JONA 4:1-11
Het jy rede om kwaad te word?
Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie
kwaad geword.

1

Hy het tot die Here gebid en gesê: “Ag, Here, ek het dit
geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg
in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is ’n
genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde.
U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het.

2

“Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter
om te sterf as om te lewe.”

3

Toe vra die Here vir hom: “Het jy rede om kwaad
te word?”

4

Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad
gaan sit en vir hom ’n skerm gebou. Hy het daaronder in
die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur.

5

Toe laat die Here God ’n komkommerplant opkom, en
dit het bo-oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy
kop en om hom van sy misnoeë te bevry. Jona was baie
bly oor die komkommerplant.

6

Die volgende môre met dagbreek laat God toe ’n wurm
kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat
dit verdroog het.

uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop
gesteek, en hy het baie swak geword en gewens om
maar liewer te sterf. Hy het gesê: “Dit is vir my beter om
te sterf as om te lewe.”
Toe vra God vir Jona: “Het jy rede om kwaad te word
oor die komkommerplant?” en Jona antwoord: “Ek het
rede genoeg: ek is besig om te sterf!”

9

Die boek het twee hoofkarakters naamlik God, en Jona Ben Amittai II (2 Konings 14:25). Die
Assiriërs was vanaf 883 v.C. die magtigste wêreldmoondheid en verwoes Samaria in 722 v.C.
Nou word hierdie Jona geroep om God se genade aan Israel se mees gevreesde en gehate
vyand te gaan verkondig.
•

Die Here het vir Jona gesê: “Jy is besorg oor die
komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en
wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en
oornag is dit dood.

Die Assiriërs het hulle mag in die wêreld met hartelose en wrede optrede gevestig. Toe die Here
dus vir Jona aansê om na die Assiriërs te gaan en die mense daar op te roep tot berou het hy
eenvoudig nie daarvoor kans gesien nie en probeer hy wegvlug.

•

11
Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad
Nineve nie, ’n stad waarin daar meer as honderd en
twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of

Die groot fout wat ons met die boek Jona kan maak is om te dink dit gaan oor ’n man en ’n vis wat
hom ingesluk het. En dan gesels ons oor hoe groot die vis moes wees, en of die vis se keelgorrel
groot genoeg was, ens. As ons dit gaan doen, mis ons heeltemal die boodskap van die boek.

•

Hierdie boek is die verhaal van ’n profeet se roeping en sy ongehoorsaamheid aan die roeping, en
sy poging om weg te vlug. Maar nog meer: dit gaan oor God se genade!

•

Jona het ’n vaste idee gehad oor hoe God is. Hy is tog die Verbondsgod wat aan die kant van
Israel is. Dan word hy “ontnugter” met die oneindige genade van God by wie niemand onbelangrik
is nie (ook nie jou vyande nie). Die ontnugtering is omdat God die mense liefhet wat Jona dink nie
geliefd behoort te wees nie en omdat God mense ’n tweede kans wil gee, waar Jona hulle die vuur
van God toewens.

•

Gewoonlik beteken “om ontnugter te wees” dat jy iets goeds van iemand geglo het en toe
“ontnugter” is omdat hulle jou vertroue verkeerd bewys het. Dit het gewoonlik dus ’n negatiewe
konnotasie. In ons verhaal word Jona egter positief “ontnugter” omdat God hom oorweldig met
sy genade. Hy word dus positief “ontnugter” deur God se genade. Jona 4:2: “Ag, Here, ek het dit
geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het
geweet U is ’n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van
die straf wat U aangekondig het”.

•

God kom deur die verhaal ons uitdaag om as sinsoekers telkens “ontnugter” te word deur sy
genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en liefde.

10

verkeerd is nie, en ook nog baie diere?”

7

8

Toe die son opkom, het God ’n skroeiende sterk wind

bl. 14

Week 1

bl. 15

Week 1

Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

bl. 16

Week 1

Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat
Laatdie
diedag
dagsoos
soos’n
’nfilm
filmvoor
voorjou
jouafspeel.
afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

bl. 17

Week 1

ONTNUGTER

Lees die teksgedeelte uit Jona en ook die agtergrond.
Deel nou met mekaar wat julle nou hoor.

KLEINGROEPBYEENKOMS

ONS DEEL MET MEKAAR

And Jonah stalked
to his shaded seat
and waited for God

ONS ONTMOET MEKAAR

to come around
to his way of thinking.

Ken mekaar:
Indien julle ’n nuwe groep is, gebruik die geleentheid om mekaar bietjie beter te leer ken. Elke deelnemer
voltooi die volgende sin: “Die een ding wat julle van my moet weet om my beter te verstaan is ....”

And God is still waiting for a host of Jonahs
in their comfortable houses
to come around

Gespreksvraag:
Dink as groep saam oor ons gemeente tema vir 2021. Ons tema is:

to His way of loving.

“Op vaste fondamente: Sinsoekers in ’n verwarde wêreld”.
•

Thomas Carlisle, “You, Jonah”

Deel met mekaar wat is die eerste gedagtes wat by julle opkom as julle dit hoor.

Meer oor die tema:
In die inleiding word meer uitvoerig verduidelik wat ons onder “sinsoekers” verstaan. In kort gaan dit
oor hoe ons in ongekaarte terrein op ’n ontdekkingsreis moet gaan. As daar nie ’n kaart is nie, moet
ons self die kaart teken, maar dit beteken dat daar by ons in die eerste plek ’n oortuiging moet wees
dat daar sin en betekenis is in ons situasie (dat ’n kaart met ander woorde geteken kan word) en dat
daardie sin en betekenis ontdek kan word (met ander woorde dat ons nuuskierig mag wees daaroor
en daarna kan soek). Natuurlik doen ons dit saam met God – Hy sluit ons in in hierdie sinsoekende
en singewende proses. Hy help ons om te vra: “Waarmee is God hier besig?” en “Hoe kan ons en God
sáám betekenis gee aan ons omstandighede en wêreld?”.
Gespreksvraag:
Deel in die groep met mekaar wat is die “vaste fondamente” waarmee julle 2020 hanteer het. Wat het
jy gevoel gee vir jou “sin” in die totaal onsekere wêreld?
ONS ONTMOET GOD
Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed op bl. 11 saam.
•

Here help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of
daardeur verlam te word nie.

•

Here help ons om kreatief te soek na sin in ’n verwarde wêreld en om by geleenthede betrokke te
raak en ’n verskil te maak.

•

Here gee ons die geloofsmoed om op vaste fondamente te bou en om met passie te reageer en
gehoorsaam te volhard. Amen.

bl. 18

Week 1

•

Lees die gedig van Thomas Carlisle hierbo. Wat kom by jou op as jy dit lees?

•

Jona word “ontnugter” deur God se genade en liefde. Deel met mekaar waar jy al deur God se
genade en liefde “ontnugter” is.

•

Hoe help die verhaal ons om God dalk anders, beter, te verstaan?

•

Hoe kan ons in ons gewone lewens mense “ontnugter” met God se genade en liefde?

•

Gee tyd van stilte, gebed en nadenke, sodat elkeen in hulle eie boekie kan skryf waartoe hulle
hulleself in die komende week wil verbind.

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir die inspirasie deur die Gees van God om die week singewers
te gaan wees in ’n verwarde wêreld. Ons bou immers op die vaste fondament dat God ons enigste
Here is.

bl. 19

Week 1

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

FOKUS OP MEKAAR
In familiegroepe kan die kinders gebruik word om die ouers aan die res van die groep voor te stel en
dan kan die ouers weer die kinders aan die res van die groep voorstel deur meer oor hulle te vertel.
Gespreksvraag: Dink as familiegroep saam met die kinders oor wat dit beteken om sin te soek.
Verduidelik ook vir hulle wat dit beteken as mens op “vaste fondamente” bou. Hier sou julle dalk vir
hulle kon verduidelik wat die verskil is as mens op sand bou of as mens op rots bou.
FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Gesels saam oor Jona en sy storie en deel met mekaar waar julle “ontnugter” is deur God se
genade (positief en/of negatief).

•

Laat almal in die groep, die kinders ook, saam dink waar ons mense kan “ontnugter” met God se
genade, lankmoedigheid, barmhartigheid en liefde.

BID SAAM
Bid vir mekaar, en bid saam, dat ons sensitief sal wees waar ons mense kan “ontnugter” met die
genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en liefde van God.
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Week 1

Week 2
1 – 7 FEBRUARIE

SONDAG SE EREDIENS

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?

Onvermydelik
bl. 22

Week 1

ONVERMYDELIK

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
MAT 13:24-30; 36-43

Die gelykenis van die onkruid tussen die koring

Verklaring van die gelykenis van die onkruid

24

Hy het nog ’n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê:
“Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ’n
man wat goeie saad op sy land gesaai het.

36

25

Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en
onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.

37

26

Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom,
het die onkruid ook sigbaar geword.

38

Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer,
het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die
onkruid dan vandaan?’

die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is
die voleinding van die wêreld; dié wat oes, is die engele.

27

Hy antwoord hulle: ‘Dit is ’n vyand se werk.’ Die slawe
sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’

28

’Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak,
sal julle die koring saam uittrek.

29

Laat altwee saam groei tot met die oes. In die
oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid
bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand,
maar bring die koring na my skuur toe.’ ”

30

Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis
toe. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: “Verduidelik
tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land.”
Jesus antwoord: “Hy wat die goeie saad saai, is die
Seun van die mens.
Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die
mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers
van die Bose;

39

“Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur
verbrand word, so sal dit by die voleinding van die
wêreld wees.

40

Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle
sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in
sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree,

41

Jesus vertel gelykenisse om die Koninkryk van God te verduidelik. Deur metafore uit die
natuur of die alledaagse lewe trek Hy sy hoorders in en laat Hy hulle iets van die ongemak
voel wat God se betrokkenheid in hierdie wêreld behels.
In hierdie geval word die koninkryk van God vergelyk met ’n man wat goeie saad op sy land gesaai het.
Die vyand het een nag gekom en onkruid tussen die saad kom saai. Toe die werkers die boer vra of
hulle maar die onkruid kan uittrek, stop hy hulle dadelik: Nee, wag. Laat hulle saam groei tot dit oestyd
is, dan is dit makliker om te onderskei ...
Sommige geleerdes beweer dat die onkruid waarna hier verwys word darnel was, Lolium temulentum
(Latyn) ’n giftige gras wat jou nie net kon siek maak nie, maar selfs kon laat doodgaan as jy baie
daarvan sou inkry. In sy vroeë groeivorm lyk dit net soos koring en word ook na verwys as vals koring.
Interessant dat die slawe besorg is oor die onkruid en daarvan ontslae wil raak. Die boer is besorg oor
die koring. Omdat jy maklik ’n fout kan maak en die verkeerde een uittrek, of die koring saam met die
onkruid uittrek, of die koring se wortels kan laat skade kry, stel die boer voor om te wag tot oestyd.
In ’n verwarde wêreld waar mense ’n behoefte het aan groter sekerheid, bevestig hierdie gelykenis dat
die christelike geloof nie altyd die wit-en-swart antwoorde bied waarna ons soek nie. Die sin, betekenis
lê dikwels in die paradokse en om die kompleksiteit van die lewe te omhels.

en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle
huil en op hulle tande kners.

42

Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader
skitter soos die son. “Wie ore het, moet luister.”

43

bl. 24
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Week 2

Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

bl. 26

Week 2

Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

bl. 27

Week 2

ONVERMYDELIK

KLEINGROEPBYEENKOMS

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Wat wil hierdie gelykenis ons leer oor God se hart?

•

Watter menslike eienskap kom na vore in hierdie gelykenis?

•

Richard Rohr sê dat ons as mense beide die goeie en slegte saad in onsself dra. Gesels oor wat jy
by Rohr hoor in sy volgende stelling:
If we know our own self as a mixed blessing, and that each of us is filled with contradictions
and is a mystery to self, then we won’t pretend that we can totally eliminate or even hide all that
we consider unworthy or inferior within. This provides a program for human humility. As Jesus
said in the parable of the weeds and the wheat, we can even “let them both grow together until
the harvest” (Matthew 13:30). Let God decide what is truly good and what is really bad, because
even our judgements are infected with “original sin”.

ONS ONTMOET MEKAAR
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Deel met mekaar wat uit verlede week se nadenke en die erediens jou veral geraak het.

ONS ONTMOET GOD

•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed op bl. 11 saam.

In ’n onseker wêreld waarin ’n reg-of-weg-benadering ons dalk beter sou pas, kom maak Jesus
’n nuwe wêreld oop as Hy ons die paradoks van sy nuwe koninkryk kom wys. Hy nooi ons om
vreemde kontradiksies vas te hou en geduldig te wag op wat dit ons kan bring:

•

Lees Mat 13:24-30; 36-43.

•

Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

God is Een, maar ook Drie

•

Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte
daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie….

Jesus is God en mens
Die Bybel is God se Woord, maar is geskryf deur feilbare mense
Om te leef moet ons sterf

-

Wanneer jy swak is, is jy sterk

Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens
te herhaal.
Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die
reuke en word deel van die gebeure in die teks.
Herhaal die woorde in jou gedagtes.
Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.
Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.
Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Om te kan lei, moet jy dien
Ons word uit genade gered, maar geloof sonder werke is dood
Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie
Die koninkryk van God is aan die kom, maar die koninkryk is ook hier, in ons.

Deel met mekaar hoe hierdie paradokse jou laat voel en wat dit vir jou geloof kan beteken as jy
dit omhels.
•

Die gelykenis herinner my aan Martin Luther se bekende woorde: simul justus et peccator – ons
is terselfdertyd sondaar en heilige. As ons beide sade in ons dra, lê die geheim dalk daarin watter
een ons die meeste water gee. Gesels met mekaar hieroor.

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid. Kom ons vra vir geduld met onsself en mekaar, en om in ’n onseker wêreld
met onderskeiding te kan leef.
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Week 2

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

FOKUS OP MEKAAR
•

Neem 10 min om iewers saam in die tuin onkruid uit te trek. Terwyl julle onkruid uittrek, kan julle
oor die volgende gesels:
-

Watter positiewe eienskappe kon jy in mense raaksien die week, en wat het jou ontstel in
mense waarmee jy te doen gehad het.
Watter eienskap in jouself maak jou opgewonde en dankbaar? Watter eienskap in jouself het
jou die week ongelukkig gemaak?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat iemand Mat 13:24-30; 36-43 hardop lees.

•

Laat elkeen sê wat hulle hoor in die gelykenis.

•

Watter ooreenkomste is daar in die tuin waar julle so pas onkruid uitgetrek het, en jou eie lewe?
Gesels met mekaar hieroor.

•

’n Tuinier wat sukkel met die bestuur van onkruid in sy tuin vertel hoe hy vir weke elke dag
gedissiplineerd vir ’n halfuur onkruid uitgetrek het. Toe hy na ’n maand se harde werk eendag
rustig in sy tuin sit, tref die gedagte hom: Ek het die afgelope maand so baie op die onkruid
gefokus, dat ek geen blom raakgesien het nie. Sluit af deur te sê watter blom jy in die persoon links
van jou se lewe raak sien.

BID SAAM
•

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid vir mekaar se
uitdagings die week en die genade om die lig en donker in ons lewens te omhels.

bl. 30

Week 2

bl. 31

Week 2

Week 3
8 – 14 FEBRUARIE

SONDAG SE EREDIENS

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?

Ontdek
“Julle het gehoor dat daar gesê is...
Maar nou sê ek vir julle...”
bl. 32

Week 2

ONTDEK

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
MATTEUS 5:21-23, 27-28, 31-35, 38-39, 43-44 & 48
Versoening

Die aflê van ’n eed

“Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan
die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en
elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’.
22
Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad
is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat
sy broer uitskel vir ’n gek, is strafbaar voor die Joodse
Raad; en wie hom uitskel vir ’n idioot, is strafbaar met
die helse vuur. 23 “As jy dus jou gawe na die altaar toe
bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het,
24
laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak
eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.
25
“As iemand ’n regsaak teen jou begin, kom betyds tot
’n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe
is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter
jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie.
26
Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom
voordat jy die laaste sent betaal het nie.”

“Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af
aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed verbreek
nie, en ’n eed in die Naam van die Here moet jy nakom.’
34
Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie ’n eed aflê nie, nie
by die hemel nie, want dit is die troon van God; 35 nie by
die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete; nie by
Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot Koning.
36
Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy ’n eed
aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie.
37
Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ’nee’, ’nee’.
Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”

21

Kuisheid
“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk
pleeg nie.’ 28 Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ’n vrou
kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar
egbreuk gepleeg. 29 “As jou regteroog jou laat struikel,
haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir
jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as
dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 30 Of as jou
27

regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom
van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van
jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die
hel beland.”
Egskeiding
(Matt. 19:9; Mark. 10:11-12; Luk. 16:18)
“Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan
haar ’n skeibrief gee.’ 32 Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat
van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy
egbreuk pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou
trou, pleeg ook egbreuk.”
31
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Vergelding
“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘ ’n Oog vir ’n
oog en ’n tand vir ’n tand.’ 39 Maar Ek sê vir julle: Julle
moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie.
As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die
ander wang na hom toe. 40 As iemand jou hof toe wil
vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere.
41
As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te
dra, dra dit vir hom twee kilometer. 42 Gee aan hom wat
iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie
afwys nie.”
38

Hierdie tekste vorm deel van Jesus se bergpredikasie. In Matteus 4:25 hoor ons wie die skare
is met wie Jesus hier praat: mense van Galilea (Jode), Dekapolis (10 stede met oorwegend
Grieke), Jerusalem en Judea. Dit was dus ’n mengelmoes van kulture en godsdienste wat
na Hom kom luister. In ons teksgedeelte van hierdie week hoor ons hoe Jesus sy luisteraars
verras en uitnooi om God nuut te ontdek.
Daar was ’n gesegde wat die rabbi’s gebruik het: “Slegs die Wet van God is ewigdurend, rotsvas en
onveranderlik.” Jesus haal hier vyf keer die Wet aan, weerspreek dit en vervang dit met nuwe inhoud.
Hy kom wys nie net die tekortkominge van die heiligste van heilige geskrifte van die Jode uit nie; Hy
korrigeer dit ook! En Hy doen dit met gesag (Matt 7:28: “Toe Jesus hul klaar geleer het, was hul die
skare verbaas oor sy onderrig, want Hy het hulle geleer soos ’n man met gesag en nie soos hulle
Skrifgeleerdes nie...”).
Die Grieke het gesag (exousia) gedefinieer as die mag om weg te vat en by te sit. Dit is hierdie gesag
wat Jesus op Hom neem en die sogenaamde onaantasbare Wet van God kom herinterpreteer. Jesus
kom sê dat ons verstaan van God ’n opgradering en verdieping nodig het: Ons leef met beperkende
aannames (limiting assumptions) oor God... Dit is ’n uitnodiging tot vryheid; om nie die petrol en rem
gelyk te probeer trap nie. “Julle dink julle verstaan, maar julle moet dieper kyk en My herontdek om die
lewe in sy oortreffende trap te beleef...”

Liefde vir die vyand
(Luk. 6:27-28,32-36)
“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy
liefhê en jou vyand moet jy haat.’ 44 Maar Ek sê vir julle:
Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié
wat vir julle vervolg, 45 sodat julle kinders kan wees van
julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom
oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg
doen en oor dié wat verkeerd doen. 46 As julle net dié
liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog
verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?
43

En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer
as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?
48
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader
volmaak is.”
47
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Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

bl. 36
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Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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ONTDEK

•

Die Griekse woord vir perfek is teleios. Dit het niks te make met abstrakte, filosofiese of
metafisiese perfeksie nie. Teleios is om volwasse te wees; om te word wie jy bedoel/bestem is
om te wees. ’n Student wat haar finalejaar bereik is teleios in vergelyking met `n student wat `n
eerstejaar is. Die Griekse idee van volmaaktheid is funksioneel: Iemand is volmaak as jy jou doel
bereik. Jesus sê nie jy mag niks foute maak nie, of nie tekortkominge hê nie. Die wet van God
spoor ons aan om soos God te kan liefhê: “It is when a man reproduces in his life the unwearied,
forgiving, sacrificial benevolence of God that He becomes (perfect) like God, and is therefore
perfect in the New Testament sense of the word.” Hoe help dit jou in jou verstaan van jou roeping?
Hoe beïnvloed dit jou siening van jou pad saam met God?

KLEINGROEPBYEENKOMS
ONS ONTMOET GOD
Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed op bl. 11 saam.
•

Laat iemand die gedeelte hardop lees: Matteus 5:21-23, 27-28, 31-35, 38-39, 43-44 & 48

•

Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

•

Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

•

Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte
daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie….

-

Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens
te herhaal.
Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die
reuke en word deel van die gebeure in die teks.
Herhaal die woorde in jou gedagtes.
Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.
Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.
Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

In vers 48 sê Jesus: “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

•

In hierdie gedeelte kom tik Jesus ons nie oor die vingers nie; Hy kom bevry ons! Aan watter
aannames wat ons so as vanselfsprekend aanvaar kan jy dink wat ons beperk om nie die
Koninkryk van God te sien nie? “Julle het gehoor daar is gesê __________ , maar nou sê Ek vir
julle _________ ” Dink aan ’n paar woorde of gedagtes wat jy hier kan invul.

ONS BID SAAM
•

Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se
stem vir hulle lewens gehoor het.

•

Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel. Bid in pare
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se
behoeftes te bid.

NOTAS:
ONS DEEL MET MEKAAR
•

Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor. Moenie mekaar
onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks kan
deel. Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

•

In ons teksgedeelte vir hierdie week hoor ons hoe Jesus sy volgelinge se prentjie oor wie God is
kom uitdaag. Jesus kom herinterpreteer die wet en ontwrig die status quo. Hy kom gee ’n dieper
‘standaard’ waaraan ons gemeet word; dat ons getrouheid aan die wet meer moet inhou as dié van
godsdienstiges (vers 20). God se liefde maak dat ons verby die letter van die wet beweeg en Hom
begin raaksien in ons naaste. En hierin lê die ontdekking dat God dalk anders werk as wat ons nog
altyd gedink het. Hoe ervaar jy hierdie ontdekkingstog in jou reis saam met God? Aan watter stories
of gebeure kan jy dink waar jy ontdek het dat God dalk anders is as wat jy gedink het?
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•

Daar is ’n verloop en groeiproses in ons verstaan van God. Dit is amper soos die strepies teen die
deurkosyn wat ouers maak wanneer hul hul kinders meet. Ons sien die strepies en kinders kan
onthou hoe kort hulle was, maar almal is ook bewus dat daar ’n groeiproses plaasgevind het. Dit
is met ons verstaan van God ook so: Ons onthou waar ons vandaan kom, maar ons verstaan van
God verander en verdiep met tyd. Jesus self het vir sy volgelinge kom vertel dat ons verstaan van
God en sy Woord ’n opgradering nodig het. Vertel vir mekaar hoe julle verstaan van God oor die
jare heen al verander het. Watter gebeure het gemaak dat jy ontdek het God is dalk nie soos jy
altyd gedink het nie?

•

Ons het soms nodig dat die mense naaste aan ons ons oë moet oopmaak om te ontdek wie ons
is. Vertel vir mekaar twee mooi dinge wat julle in mekaar raaksien waarvoor jul waardering het.
Vertel ook vir mekaar wat het jy sopas oor jouself ontdek deur die oë van ander waarvan jy nie
bewus was nie?

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

BID SAAM
•
Benodighede: ’n Groot pak Smarties

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se behoeftes
te bid.

FOKUS OP MEKAAR
•

Laat elke familielid vertel waar hulle die afgelope week vir God beleef het.

•

Doen ’n kort, samevattende dankgebed vir hierdie momente.

NOTAS:
FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid.

•

Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

•

Lees as gesin saam die teksgedeelte van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel die
gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2 keer hardop saam deur. Gee nou geleentheid vir elkeen
aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in die gedeelte.

•

Haal die Smarties uit die pakkie en sorg dat elkeen ten minste een van al die kleure het.
Deel dan met mekaar:
(rooi) jou eerste herinnering aan wie Jesus is
(oranje) ’n gebeurtenis waar jy ontdek het dat dit lekkerder is om te gee as om te ontvang
(geel) ’n storie waar jy Jesus se omgee ervaar het waar jy dit nie verwag het nie
(bruin) ’n herinnering aan hoe dit jou laat voel het om iemand te vergewe
(groen) iets nuut wat jy hierdie week geleer en ontdek het
(pers) iets waaroor jy wonder en eintlik meer vrae het as antwoorde
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Week 4
15 – 21 FEBRUARIE

SONDAG SE EREDIENS

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?

Onderskei
bl. 42
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ONDESKEI

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
FIL. 1:3-11

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink.
In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle
almal, 5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe
saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.
6
Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie
werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal
voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.
3
4

Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink,
omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers
almal saam met my in die genade wat God my gee,

7

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.
9

Paulus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Filippi, wat ook as Paulus se blydskapsbrief
bekend staan, vanuit die gevangenis in Rome. Hy lei die brief in met die gebruik om aan God
dank te betuig en om opregte voorbidding vir die gemeente wat die brief sou lees, te doen.
Hy prys die gemeente vir hulle getrouheid aan die verkondiging van die evangelie en spreek
sy waardering uit teenoor die gemeente vir die goeie werke wat hulle reeds ter wille van die
Koninkryk verrig.
Vanaf vers 9 tot vers 11 bid Paulus dan ook baie spesifiek dat die gemeente sal groei in liefde vir
mekaar en God. Dit is saam met hierdie deurlopende toename in liefde, dat hulle ook sal groei in begrip
en fyn aanvoeling, m.a.w. dat hulle sal groei tot ’n dieper verhouding en verstaan van God se werking
deur Christus met die krag van die Heilige Gees. Dit is vanuit hierdie vermeerderde liefde en verdieping
van verstaan dat Paulus bid vir onderskeidingsvermoë by die gelowiges. Onderskeidingsvermoë
beteken dat mens in die praktyk van jou lewe die verskil ken tussen goed en sleg, reg en verkeerd,
belangrik en onbenullig, en dat jy telkens die regte opsie uitoefen.
As sinsoekers in hierdie wêreld word ek en jy, soos die gelowiges van Filippi, uitgenooi om te groei in
ons liefde, begrip en fyn aanvoeling (vir God en mekaar), sodat ons onderskeidingsvermoë aan die
dag kan lê om die regte keuses te maak tussen dit wat noodsaaklik is, en dit wat minder belangrik is;
tussen die dinge wat goed is, en die dinge wat minder goed is; tussen die dinge wat lewe gee en dié
dinge wat op die dood uitloop. Wanneer ons waarlik tussen hierdie dinge onderskei en daarvolgens
leef, word ons singewers en sinmakers vir ’n wêreld wat dit so nodig het. So ’n lewe getuig van die kern
van ons bestaan: God Drie-Enig.

NOTAS:

bl. 44

sowel in my gevangenskap as in my verdediging van
die evangelie en die bevestiging van die waarheid
daarvan. 8 God is my getuie, Hy weet hoe ek na julle
almal verlang met die liefde van Christus Jesus in
my hart.

Week 4
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Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6
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Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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ONDESKEI

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

Deel met mekaar hoe julle dink ons as gelowiges se onderskeidingsvermoë bydra tot ’n lewe
wat sin aan onsself en aan ander kan gee?

•

Hoe, na elkeen se mening, kan ons groei in liefde, begrip en fyn aanvoeling? Hoe kan ons as
gelowiges groei in ons onderskeidingsvermoë? Praat in die groep hieroor.

ONS BID SAAM

ONS ONTMOET GOD
Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed op bl. 11 saam.
•

Laat iemand die gedeelte hardop lees: Filippense 1: 3-11.

•

Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

•

Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

•

Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte
daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie…

-

Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens
te herhaal.
Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die
reuke en word deel van die gebeure in die teks.
Herhaal die woorde in jou gedagtes.
Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.
Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.
Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

•

Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se
stem vir hulle lewens gehoor het.

•

Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel. Bid in pare
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se
behoeftes te bid.

NOTAS:

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor. Moenie
mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit
die teks kan deel.

•

Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

•

Deel met mekaar wat die woord “onderskeidingsvermoë” vir elkeen beteken. Hoe beleef jy dat
ons geloofsreis ook onderskeidingsvermoë van ons vra?

•

Die Amplified-vertaling van die Bybel, vertaal die eerste gedeelte van vers 10 as volg:
“That you may have a sense of what is vital.” Ons sou ook dit kon verwoord as “die dinge wat
lewensbelangrik of essensieel is.” Deel in die groep wat julle elkeen sien as die dinge wat in ons
lewens essensieel behoort te wees en die dinge wat dalk minder belangrik behoort te wees.
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FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

•

Gesels as gesin saam oor die karakters of mense in julle lewe wat vir julle voorbeelde is en
hoekom elkeen so dink. Wat is die besluite wat hierdie karakters of mense neem?

•

Hoe kan ons in ons lewens beter besluite neem sodat ons sinvolle lewens, lewens wat oor die
dinge gaan wat regtig saak maak, kan lei? Laat elkeen in die gesin ’n gedagte of twee hieroor deel.

BID SAAM
•

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se behoeftes
te bid.

FOKUS OP MEKAAR
•

Laat elke familielid vertel waar hulle die afgelope week vir God beleef het.

•

Doen ’n kort, samevattende dankgebed vir hierdie momente.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid.

•

Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

•

Lees as gesin saam die teksgedeelte van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel die
gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

•

Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeelte in stilte lees en notas
maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

•

Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in die gedeelte.

•

Ons dink hierdie week na oor onderskeidingsvermoë – die vermoë om raak te sien wat goed en
wat sleg is; wat belangrik is en wat minder belangrik is; waaraan ons baie aandag en tyd moet
gee, en waaraan ons nie so baie energie moet bestee nie.

•

Gesels oor julle gesin se gunsteling storieboek-karakters of televisiereeks en bespreek die
positiewe en negatiewe besluite wat die karakters gemaak het. Laat elkeen in die gesin noem hoe
hulle dink die karakters se besluite (dit waarvoor hulle gekies het en dit waarteen hulle gekies het)
hulle lewens beïnvloed het.
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NOTAS:
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Week 5
22 – 28 FEBRUARIE

SONDAG SE EREDIENS

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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Onderonsie

ONDERONSIE

Die vergadering in Jerusalem
Daar het mense van Judea af gekom en die gelowiges
wysgemaak: “As julle nie die gebruik van Moses nakom
deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie.”
2
Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in
’n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak
het, is daar besluit dat hulle twee en nog ’n paar ander
van die gemeente na die apostels en ouderlinge in
Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk.
3
Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis
voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan
en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor
was al die gelowiges baie bly. 4 Toe hulle in Jerusalem
aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die
ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles
deur hulle gedoen het, 5 maar party van die gelowiges
wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê:
“Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word
om die wet van Moses te onderhou.” 6 Die apostels
en die ouderlinge het toe bymekaargekom om hierdie
vraagstuk te bespreek. 7 Na ’n lang bespreking het Petrus
opgestaan en vir hulle gesê: “Broers, julle weet dat God
my lankal uit julle geledere gekies het om die evangelie
aan die heidennasies te verkondig sodat hulle kan glo.
1

8
En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die
Heilige Gees aan hulle te gee net soos aan ons. 9 Hy het
geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie: Hy het
ook hulle harte deur die geloof gereinig. 10 Waarom wil
julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die
nek van die gelowiges uit die heidennasies ’n juk te lê
wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons
ook nie? 11 Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat
ons net deur die genade van die Here Jesus gered word.”
12
Daarna het al die mense stilgebly en na Barnabas
en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en
wonders wat God deur hulle onder die heidennasies
gedoen het. 13 Toe hulle klaar was, sê Jakobus: “Broers,
luister na my! 14 Simon het verduidelik hoe dit God self
is wat begin het om na die heidennasies om te sien
deur vir Hom ’n volk uit hulle te versamel. 15 Die profete
sê dieselfde. Daar staan geskrywe: 16 “Daarna sal Ek
terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid weer
opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak,
17
sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die
heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te
wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. 18 “Dit is van
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HANDELINGE 15:1-35

ONS LEES DIÉ WEEK

ouds af bekend. 19 Daarom meen ek dat ons dit nie
moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God
bekeer nie. 20 Maar ons moet vir hulle skrywe om nie
vleis te eet wat aan ’n afgod geoffer is nie, want dit
is onrein; dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen
dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie.
21
Hierdie voorskrifte van Moses word immers van
ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke
sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees.”
Die besluit van die vergadering
Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met
die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere
saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur.
Hulle het vir Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en
vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges
geniet het. 23 Hulle het die volgende brief saamgestuur:
“Van die apostels en die ouderlinge, julle broers. Aan die
gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië.
Groete. 24 “Ons het gehoor dat daar mense van ons af
gekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge
te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het
nie. 25 Daarom het ons eenparig besluit om manne te
kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde
Barnabas en Paulus, 26 wat hulle lewe gewaag het vir
die Naam van ons Here Jesus Christus. 27 Ons stuur
nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge
aan julle oor te dra. 28 Die Heilige Gees en ons het
besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie
noodsaaklike dinge nie: 29 dat julle nie vleis moet eet
wat aan ’n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook
geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid
moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou,
doen julle reg. “Hartlike groete.” 30 Die afgevaardigdes
het afskeid geneem en na Antiogië toe gegaan. Daar het
hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief
oorhandig. 31 Die gelowiges het dit gelees en was baie
bly oor die bemoedigende boodskap. 32 Judas en Silas,
wat self ook profete was, het lank met die gelowiges
gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk.
33
Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het,
het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges
oorgedra aan dié wat hulle afgevaardig het. [Sommige
manuskripte voeg ’n vers 34 hier in: Maar Silas het
besluit om daar te bly]. 35 Paulus en Barnabas het ’n tyd

Agtergrond
Die boek Handelinge vertel die verhaal van ’n klein klompie dissipels wat ongeveer 2020 jaar
gelede vanuit Jerusalem die evangelie van Jesus Christus oor die lengte en breedte van die
destydse wêreld versprei het.

22

lank in Antiogië gebly en saam met baie ander onderrig
gegee en die woord van die Here verkondig.

•

Hierdie klein groepie vreeslose apostels het krag van die Heilige Gees ontvang en hulle het in
sinagoges, skole, huise en raadsale gewerk; op markpleine, strate, tronke, skepe en afgeleë paaie.
Waar God hulle ook al gestuur het, is lewens verander.

•

Ons lees in Handelinge dat die vroeë kerk ook gekonfronteer is met probleme van binne sowel as
van buite. In Handelinge 15 lees ons dan van die onderonsie tussen verskillende groepe. Die vraag
was of dit vir die nie-Jode nodig was om die Joodse wette en gebruike te gehoorsaam en na te kom.
Die groot toets vir wetsonderhouding het volgens die Joodse Christene in die besnydenis gelê.

•

Die eerste gelowiges het sin gesoek uit hierdie penarie waar daar hoofsaaklik twee kante was.
Party mense het geglo: 1) nie-Jode moes eers Joods word voordat hulle gered kon word, en ander
het weer gesê 2) Geloof in Christus is die enigste vereiste vir verlossing.

•

Dit is veral goed om te kyk na die manier waarop die kerke van Jerusalem en Antiogië hierdie
onderonsie opgelos het:
1. Hulle het bymekaargekom om die saak uit te praat, (ons het mekaar nodig)
2. Die vergadering het sowel die kerkleiers as al die ander wat by die saak betrokke was, ingesluit
(betrek almal al verskil hulle van jou)
3. Paulus en Barnabas het daarna hulle saak gestel (luister na alle kante)
4. Jakobus het al die argumente opgesom en daarna ’n ewewigtige voorstel ingedien (probeer
om op dit wat gesê is te fokus)
5. Almal het die voorstel aanvaar (soek kreatief saam na oplossings)
6. Die vergadering het ’n brief saam met die afgevaardigdes van Antiogië gestuur om die besluit
aan die gemeente daar oor te dra (kommunikeer voortdurend)

•

Handelinge 15 is tot vandag vir ons ’n inspirerende verhaal wat ons ook kan help oor hoe ons
onderonsies oplos en mekaar nodig het as ons sin soek in ’n verwarde wêreld.
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Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6
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Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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ONDERONSIE

KLEINGROEPBYEENKOMS
ONS ONTMOET MEKAAR
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se nadenke en die erediens het jou veral geraak en deel dit in die groep
met mekaar.

ONS BID SAAM
•

Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir die inspirasie deur die Gees van God om die week
singewers te gaan wees in ’n verwarde wêreld. Ons bou immers op die vaste fondament dat God
ons enigste Here is.

NOTAS:

ONS ONTMOET GOD
Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed op bl. 11 saam.
•

Here help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of
daardeur verlam te word nie.

•

Here help ons om kreatief te soek na sin in ’n verwarde wêreld en om by geleenthede betrokke te
raak en ’n verskil te maak.

•

Here gee ons die geloofsmoed om op vaste fondamente te bou en om met passie te reageer en
gehoorsaam te volhard. Amen.

Lees die teksgedeelte uit Handelinge en ook die agtergrond.
•

Laat elkeen rustig weer die gedeelte lees en deel nou met mekaar wat julle in die gedeelte hoor.

ONS DEEL MET MEKAAR
•

In Handelinge lees ons oor hoe die vroeë kerk ’n verskil opgelos het. Het jy enige “tips” wat jy deur
die jare geleer het oor hoe om verskille op te los.

•

Deel met mekaar waar jy al die werking van God se Gees ervaar het toe jy voor ’n moeilike besluit
te staan gekom het.

•

Hoe help die verhaal ons om God dalk anders of beter te verstaan?

•

Gee tyd van stilte, gebed en nadenke, sodat elkeen in hulle eie boekie kan skryf waartoe hulle
hulleself in die komende week wil verbind.
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FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

FOKUS OP MEKAAR
•

Laat elke gesinslid hoogtepunte en laagtepunte uit die afgelope week identifiseer en deel dit
met mekaar.

•

Waar het jy die week gevoel al verskil ons soms van mekaar oor dinge bly ons lief vir mekaar.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Gesels as gesin saam oor hoe julle verskille onder mekaar gaan hanteer. Stel dalk ’n lysie op
waaroor julle ooreenstem soos byvoorbeeld:
-

•

As ons verskil gaan ons na mekaar luister
Ons gaan saam soek na ’n oplossing
Ons gaan met mekaar praat en nie van mekaar nie ens.

Laat almal in die groep, die kinders ook, saam dink waar hulle kan verbeter oor hoe hulle diversiteit
en verskille hanteer.

BID SAAM
•

Bid vir mekaar, en bid saam, dat ons sensitief sal wees waar ons van mense verskil. Bid dat die
Here se Gees by ons sal wees in al ons gesprekke en dat ons kan leer om diversiteit te hanteer.
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Week 6
1 – 7 MAART

SONDAG SE EREDIENS

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?

Omsluit
bl. 62
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OMSLUIT

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
PS 139

U omsluit my van alle kante
1

Vir die koorleier. Van Dawid. ’n Psalm.

Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
2

Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,

U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.
3

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit,

U is met al my paaie goed bekend.
4

Daar is nog nie ’n woord op my tong nie

of U, Here, weet wat dit gaan wees.
5

U omsluit my van alle kante,

U neem my in besit.
6

Dié wete oorweldig my,

dit is te hoog vir my begrip.
7

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?

Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te
ontkom?
8

Klim ek op na die hemel, is U daar,

gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.
9

Vlieg ek na die ooste,

of gaan woon ek in die verre weste,
10

ook daar lei u hand my,

hou u regterhand my vas.
11

Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,

of die lig rondom my om in nag te verander,
12

maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie

en die nag so lig soos die dag,
duisternis so goed soos lig.
13

U het my gevorm,

my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
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14

Ek wil U loof,

want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker:
15

geen been van my was vir U verborge

toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.
16

Hierdie Psalm verwoord die tipies menslike reaksie wanneer ons die dag besef dat God alles
van ons weet. Dit is wonderlik om te dink waartoe God in staat is. Dit is gans te hoog vir ons
begrip, sê die Psalm.
Aan die ander kant laat die gedagte dat God alles van ons weet ons verleë en ongemaklik voel. Dit
maak dat ons wil vlug van hierdie alwetende God. Dit is eers in ’n volgende rondte dat die gedagte aan
God se vermoë om alles van ons te weet vir ons troos bring. God weet ook van elke vlugpoging, van
die wegkruipoomblikke, van die drome en die teleurstellings. Hy weet alles. En dit is ’n sagte weet, ’n
tot-rus-bring-weet, ’n weet wat ons lei op die beproefde pad.

U het my al gesien toe ek nog ongebore was,

al my lewensdae was in u boek opgeskrywe
nog voordat ek gebore is.
17

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God,

hoe magtig hulle almal!
18

As ek hulle sou wou opnoem –

hulle is meer as wat daar sand is,
en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met U te doen hê.
19

As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim,

o God!
Gaan weg van my af, julle moordenaars!
20

Dit is hulle wat bose planne teen U smee,

wat so vals teen U optree.
21

Moet ek u haters dan nie haat nie, Here,

moet ek nie ’n weersin hê in mense wat teen U in
opstand is nie?
22

Ek haat hulle met ’n uiterste haat,

want hulle is ook my vyande.
23

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart,

ondersoek my, sien tog my onrus raak.
24

Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie

en lei my op die beproefde pad!
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Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6
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Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

bl. 67

Week 6

OMSLUIT

KLEINGROEPBYEENKOMS

Sheltered wonderfully by powers of goodness
Surrounded truly and silently by powers of goodness
protected and comforted wonderfully
thus I would live these days with you (all)
and go with you into a new year
Sheltered wonderfully by powers of goodness
We are looking forward confidently to what may come
God is with us in the evening and in the morning
and for sure on every new day

ONS ONTMOET MEKAAR

Still the past is trying to torture our hearts

•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

Still the heavy load of evil days is squeezing us

•

Wat uit verlede week se nadenke en die erediens het jou veral geraak en deel dit in die groep
met mekaar.

prepare the health that you have made us for

Oh Lord, for our jolted souls

And may you offer the heavy bitter cup

ONS ONTMOET GOD
Steek ’n kers aan op die tafel en laat een persoon in die groep ’n gebed doen.
•

Lees Ps 139 hardop in die groep en gee dan elkeen geleentheid om rustig weer die Psalm te lees.

of grief, filled to the very rim
We´ll take it thankfully without trembling
from your good and beloved hand
But if you want to present your joy once more
about this world and the glow of its sun
then we will think about everything that happened

Lees die teksgedeelte uit Psalm 139 en ook die agtergrond.
•

Laat elkeen rustig weer die gedeelte lees en deel nou met mekaar wat julle in die gedeelte hoor.

then our lives will be completely in your hand
Let the candles flame warm and bright today
that you brought into our darkness

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeelte hoor. Moenie
mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit
die teks kan deel.

•

Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

•

Laat die groepslede deel waar hulle al God se omsluitende liefde in hulle lewens beleef het.
Tye waar die woorde van Psalm 139 as’t ware in hulle lewe ge-eggo het.

•

Lees as groep die gedig van Dietrich Bonhoeffer, Von guthen Mächten, wat van Duits na
Engels vertaal is. Bonhoeffer het die gedig geskryf in 1944 terwyl hy in die gevangenis was
a.g.v. sy weerstand teen die Nazis. Dit was ook sy laaste skrywe voor sy teregstelling op
9 April 1945.
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reunite us, if it is possible
We know your light is shining through the night
If now the silence is spreading deep around us
let us hear those full sounds of the world
that is widening invisibly around us
the high hymns of all your children

•

Deel ook met mekaar wat in die gedig en lied julle veral raak.

ONS BID SAAM
•

Luister nou as groep na die lied op YouTube https://youtu.be/aN7dGz6NH5M in Duits of in Engels
by https://youtu.be/HVZhYAXQbaM

•

Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel. Bid in pare
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se
behoeftes te bid.
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FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

FOKUS OP MEKAAR
•

Laat elke familielid die hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week met mekaar deel.

•

Dank die Here vir die hoogtepunte en bid vir mekaar vir die laagtepunt ervarings.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid.

•

Lees as gesin saam die teksgedeelte van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel die
gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

•

Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeelte in stilte lees en notas
maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

•

Laat elke gesinslid dink aan die beste ding wat al ooit met hulle gebeur het en ook die heel slegste
ervaring wat hulle al beleef het. Dink nou wat dit beteken dat ook in daardie tye was God die een
wat jou omsluit het. Laat elkeen deel wat dit vir hulle beteken en hoe dit hulle laat voel. Gee nou
geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat die woorde: “U omsluit my van alle kante, U neem
my in besit,” vir hulle beteken.

•

Laat elke gesinslid ook deel waar hulle dalk al hierdie ervarings van God se omsluiting beleef het.

BID SAAM
•

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se behoeftes
te bid.
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Week 7
8 – 14 MAART

SONDAG SE EREDIENS

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?

Ontwrig
bl. 72
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ONTWRIG

ONS LEES DIÉ WEEK

Agtergrond
LUKAS 10: 1-20

1

Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys

13

“Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir

en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp

jou, Betsaida! As in Tirus en Sidon die wonderdade

en plek waarheen Hy van plan was om te gaan. 2 Hy het

plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle

vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min.

lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. 14 Maar vir

Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders

Tirus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as

uit te stuur vir sy oes. 3 Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur

vir julle. 15 En jy, Kapernaum, dink jy jý sal tot die hemel

julle soos lammers tussen wolwe in.

toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal!

4

“Moenie ’n beurs of ’n reissak of skoene saamdra nie,

en moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie.
5

As julle in ’n huis kom, moet julle eerste woorde wees:

‘Vrede vir hierdie huis.’ 6 As daar iemand woon vir wie
die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly; so nie, sal
dit na julle toe terugkom. 7 Moenie van een huis na die
ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink
wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op
sy loon. 8 As julle in ’n dorp kom en hulle ontvang julle,
eet dan wat hulle vir julle voorsit. 9 Maak die siekes daar
gesond en sê vir die mense: ‘Vir julle is die koninkryk
van God baie naby!’ 10 Maar as julle in ’n dorp kom en
hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê:
11

‘Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons

af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet: die

16

“Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp,

verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My
gestuur het.”
17

Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en

gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan
ons by die hoor van u Naam.”
18

In hierdie gedeelte van die Lukas-evangelie wys Jesus 72 van sy volgelinge aan om die
voorbereidingswerk te gaan doen in die aantal dorpe wat Hy later sou besoek. Hy stuur hulle
twee-twee uit om die Goeie Nuus oral waar hulle kom, te gaan verkondig.
Jesus waarsku hulle dat hierdie taak hulle “soos lammers tussen wolwe” sou maak en vermaan hulle
om nie tyd te verkwis nie, om nie by mense wat nie hulle goedgesind is, te talm nie. Verder gee Jesus
die opdrag aan hulle om siekes gesond te maak en die boodskap “die koninkryk van God is baie naby”
waar hulle hulself ook al bevind, oor te dra. Hierdie volgelinge se toerusting vir die taak het daarin
berus dat hulle Jesus se mag erken en vir almal daarvan moes vertel.
Die uitsending is nie een wat van hulle vra om voort te gaan met dit wat hulle nog altyd doen nie, nee,
dit is ’n sending wat hulle uit hulle gemaksone stuur en hulle as’t ware ontwrig om die manier van
doen en dink in die plekke waar hulle kom omver te gooi met die boodskap wat hulle verkondig. Die
volgelinge word self ontwrig om die status quo van die dag om te keer. So word die volgelinge nie
net sinsoekers en singewers nie, maar ook skoorsoekers wat die dinge “wat maar altyd so was” uit te
daag om plek te maak vir die Weg en Waarheid: Jesus Christus.

Toe sê Hy vir hulle: “Ek het die Satan soos ’n

weerligstraal uit die hemel sien val. 19 Kyk, Ek het aan
julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap
en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat
iets julle enige leed aandoen. 20 En tog moet julle nie bly
wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp
nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel
opgeskryf is.”

koninkryk van God is baie naby.’ 12 Ek sê vir julle: Vir die
mense van Sodom sal dit op dié dag draagliker wees as
vir daardie dorp.
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Persoonlike

STILTETYD
DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp
van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6
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Persoonlike gebed van nadenke aan die einde
van elke dag

•

Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.

•

Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel.

•

Waar is jy vandag “ontnugter” deur die genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid en liefde van die Here?

•

In watter gebeure vandag het jy gevoel God was eintlik net nêrens nie?
Ek is eintlik “ontnugter” dat ek God se teenwoordigheid nie beleef het nie.

•

Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid.

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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•

KLEINGROEPBYEENKOMS

In hierdie teksgedeelte lees ons van Jesus se opdrag aan sy 72 volgelinge om die Goeie
Nuus te verkondig. Dit is nie ’n maklike taak nie, inteendeel, hulle word as “lammers tussen
die wolwe” ingestuur en word uitgedaag om hulle gemaksone ter wille van die Evangelie te
verlaat. Waar is jy onlangs uitgedaag om jou gemaksone ter wille van die Evangelie te verlaat?

•

Die volgelinge van Jesus word nie net self ontwrig nie, maar die boodskap wat hulle verkondig
daag ook die bestaande strukture en manier van doen uit. Dit nooi diegene wat dit sou
aanhoor uit na ’n alternatiewe manier van lewe. Is daar plekke, mense of bestaande stelsels
en strukture in jou alledaagse lewe wat met die Evangelie uitgedaag moet word? Deel met
mekaar julle gedagtes hieroor.

ONS ONTMOET GOD

•

Wat vra ’n getroue navolging van Christus van jou? Wat moet jy opgee, nuut begin doen en
aanhou doen? Wat moet ons as gemeente opgee, nuut begin doen en aanhou doen? Praat in
die groep hieroor.

ONTWRIG

Steek ’n kers aan op die tafel en laat een persoon in die groep ’n gebed doen.
•

Laat iemand die gedeelte hardop lees: Lukas 10:1-20.

•

Lees die gedeelte ’n tweede keer hardop deur.

•

Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

•

Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte
daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie….
-

Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens
te herhaal.
Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die
reuke en word deel van die gebeure in die teks.
Herhaal die woorde in jou gedagtes.
Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te maak.
Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.
Dink na oor wat die woorde of frases vir jou in jou lewe wil sê.

ONS BID SAAM
•

Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se
stem vir hulle lewens gehoor het.

•

Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel. Bid in pare
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se
behoeftes te bid.

Lees die teksgedeelte uit Lukas 10 en ook die agtergrond.
•

Laat elkeen rustig weer die gedeelte lees en deel nou met mekaar wat julle in die gedeelte hoor.

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeelte hoor. Moenie
mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit
die teks kan deel.

•

Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.
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FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete
te hê. Laat almal help om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en
almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.

SONDAG SE EREDIENS
FOKUS OP MEKAAR
•

Laat elke familielid vertel waar hulle die afgelope week vir God beleef het.

•

Doen ’n kort, samevattende dankgebed vir hierdie momente.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid.

•

Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

•

Lees as gesin saam die teksgedeelte van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel die
gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2 keer hardop saam deur.

•

Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeelte in stilte lees en notas
maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

•

Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in die gedeelte.

•

Ons dink hierdie week na oor die Evangelie en wat dit van ons elkeen vra. Ons lees van die
72 volgelinge van Jesus wat vanuit hulle gemaksone gestuur word om die Goeie Nuus te gaan
verkondig. Hierdie boodskap is een wat ook die hoorders ontwrig en uitdaag om anders te leef, om
’n lewe in navolging van Jesus te leef.

•

Gesels as gesin saam oor die laaste keer wat julle gedwing was om uit julle gemaksone te tree.
Gee kans dat elkeen in die gesin ’n storie hieroor deel. Bespreek dan die vraag: Wat het jy in hierdie
situasie van jouself, van ander en van God geleer?

•

Gesels as gesin saam oor of die Evangelie julle uitdaag om uit julle gemaksone te tree.

•

Waar en hoe word daar van julle gevra om die Goeie Nuus met ander te deel? Daag die boodskap ander
mense uit om hulle gemaksone te verlaat? Laat elkeen in die gesin ’n gedagte of twee hieroor deel.

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?

BID SAAM
•

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se behoeftes te bid.
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Hie rdie is ‘n g esam e n tlike p roje k van g e m e e n tes
bin n e die Ve re nig d e R ing van S te lle n b osc h .

