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01   Lewe ‘n lewe van Oorwinning 
“Wanneer jy lus voel om handoek in te gooi!”  

 
Skriflesing: Hebreërs 11:35 – 12:3 
35 Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terugontvang. 
Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating 
betaal nie omdat hulle die opstanding tot ’n beter lewe wou verkry. 
36 Party moes bespotting en géseling verduur, ook arrestasie en 
gevangenskap. 37 Hulle is met klippe doodgegooi, in twee 
gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in 
skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. 38 Hulle 
was te goed vir hierdie wêreld; hulle het rondgeswerf in woestyne 
en op berge in grotte geskuil en in gate in die grond. 
39 En alhoewel daar oor hulle almal op grond van hulle geloof met 
soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God 
beloof het nie. 40 Die rede daarvoor is dat God met ons in gedagte 
iets beters beoog het sodat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou 
bereik nie. 
 
Hebreërs 12:1-3 
1 Met so ’n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die 
wedloop van die geloof dop te hou – kom ons stroop alles af wat 
ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik ’n houvas 
op ’n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat 
voor ons uitgestrek lê, 2 ons oë vasgenael op Jesus, die 
Voorganger en Voleinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille 
van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis 
verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die skande van die kruisdood 
nie laat afskrik nie. En nou sit Hy op die ereplek langs God op die 
troon! 3 Dink aan Hom wat soveel vyandigheid van 
sondaarmense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou 
opgooi nie.  
Rom 8:20: “Want teen sy wil is die ganse skepping in ’n sinnelose 
kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op 
die eerste mense se ongehoorsaamheid.” 
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Ef 6: 11-12: “Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel 
moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie 
teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen 
die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen 
die bose geeste in die hemelruimtes.” 
 
Wie is hierdie vyand teen wie ek veg? 
1. Satan en die bose magte. Dit is die stryd TEEN jou! 
2. Die geveg RONDOM jou! Die wêreld waarin ons leef.  
3. Die stryd BINNE jou! Jou eie sondige natuur 
 (Ef 2: 2-3 noem hierdie 3 magte saam) 
 
Hebr 11 - een woord wat telkens herhaal word = “GELOOF 
 
Hebr 11: 35-37 “Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys 
vir hulle vrylating betaal nie omdat hulle die opstanding tot ’n beter 
lewe wou verkry. 36 Party moes bespotting en géseling verduur, 
ook arrestasie en gevangenskap. 37 Hulle is met klippe 
doodgegooi, in twee gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het 
rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en 
mishandel.” 
 
Hebr 11:38 “Hulle was te goed vir hierdie wêreld” (:38)!  
 
Wat beteken dit om ‘n geloofsheld te wees!  3 waarhede: 
 
a. Geloof keer nie dat ek lyding of pyn ervaar nie!  
b. Sekere van God se beloftes sal eers in die ewigheid vervul 
word! 
c. God het bedoel dat ons almal saam in die prys sal deel!  
 
6 belangrike sleutels wat my help om aan te hou op die 
geloofspad:  
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1. Die gelowiges in die ewigheid moedig my aan en kyk hoe ek 
hardloop.  
 
2. Ek moet alles wat hinder, uitskakel! Ek moet my lewe 
declutter!  
 
3. Ek moet God se wedloop vir my lewe hardloop! 
 
4. Ek moet op JESUS fokus!  (Hebr 12:2) 
Jona 2:7: “Toe ek alle hoop verloor het, het ek weer aan die Here 
gedink.” 
 
5. Fokus op die wins/prys en nie die pyn nie! 
Hebr 12:2 “Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom 
gewag het, die kruis verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die 
skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit Hy op die 
ereplek langs God op die troon!” 
 
Rom 8:18 
 
6.  Jy moet onthou wat Jesus vir jou gedoen het! 
Hebr 12: 3-4 “Dink aan Hom wat soveel vyandigheid van 
sondaarmense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou 
opgooi nie. 4 Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die 
dood toe teenstand gebied nie.” 
 

KLEINGROEP Bespreking  Week 1 
 

“Wanneer jy lus voel om handoek in te gooi!” 
 
1. Heet almal welkom, maak seker dat almal mekaar ken en 
gemaklik is. 
(Gee geleentheid vir elkeen om net kortliks te sê hoe dit gaan) 
 
2. Open met gebed 
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3. Lees: Hebr 11:35 tot 12:3 
 
4. Bespreking:   
“Wat het jou getref met die lees van hierdie Skrifgedeelte OF met 
die preek van Sondag?” – gee geleentheid vir oop bespreking. 
 
 
 
5. Inleiding: Een van die groot feite van die lewe is dat probleme 
kom en gaan. Die lewe voel dikwels soos ‘n nimmereindigende 
stryd. As gevolg van die sondeval leef ons in ‘n stukkende wêreld 
en is verhoudings stukkend! 
En tog is daar sekere mense wat suksesvol is in die lewe omdat 
hulle ‘n lewe van Geloof in gehoorsaamheid aan God leef. 
Die Bybel gee ‘n opsomming van sulke suksesvolle lewens in 
Hebreërs 11. 
Maar selfs vir geloofshelde het alles nie altyd reg en goed uitgewerk 
hier op aarde nie! Vanaf Hebr 11:35 word die lewens van 
geloofshelde beskryf wie se aardse lewens geeindig het met 
marteling, mishandeling en armoede ten spyte daarvan dat hulle in 
die geloof geleef het. Dit is geloofshelde wat nie opgegee het nie 
ten spyte van hul omstandighede en dat hulle soveel gely het.  
Hulle het almal enduit aangehou. In hierdie bespreking gaan ons 
kyk na wat ons moet doen om ook enduit te volhard op die 
geloofspad! Wat om te doen wanneer die omstandighede en 
probleme vir ons oorweldigend raak. 
 
6. Bespreking: Kom ons kyk na die SES dinge wat ons moet doen 
wanneer ons lus voel om handdoek in te gooi! (By elkeen van die 
6 punte – gesels oor wat dit vir jou in jou eie lewe beteken en hoe 
jy dit prakties kan toepas. Gesels ook oor hoekom dit moeilik is om 
dit te doen en hoe ons mekaar gaan help en aanmoedig!) 
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a. Onthou dat gelowiges in die hemel ons aanmoedig en 
dophou. 
Hoe voel jy daaroor dat gelowiges in die hemel my aanmoedig en 
sien?  
 
EN dat God my sien en aanmoedig? 
 
 
b. Skakel alles wat hinder uit!  “Declutter” jou lewe van sonde en 
laste. 
Gesels oor wat LASTE en SONDES is wat my terughou!  
 
 
Lees Jak 4:17. Hoe beskryf hy SONDE? Wat sluit dit alles in? 
 
 
 
c. Hardloop God se wedloop vir my lewe, nie ander s’n nie! 
Het jy al aanvaar dat God jou uniek en spesiaal gemaak het wie 
jy is en dat Hy ‘n spesifieke PLAN en DOEL met JOU lewe het?  
- gesels hieroor. 
 
Hoe kan jy seker maak dat jy besig is om die lewe te leef wat God 
wil hê jy moet leef, en nie maar aan die verwagtings van ander te 
voldoen nie? 
 
 
Hoe kan ons mekaar help om regtig die lewe te leef wat God wil 
hê? 
 
 
d. Fokus op Jesus en nie op jou omstandighede nie! 
Lees Hebr 12:2. Hoekom is dit belangrik om op Jesus te fokus? 
 
Wat gebeur wanneer ek fokus op my probleme of omstandighede? 
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e. Fokus op die wins/prys en nie die pyn nie! 
Hebr 12:2. Waarop het Jesus gefokus? Waartoe het dit Hom in 
staat gestel? 
 
 
 
Op watter WINS/PRYS moet ons fokus? (Gal 6:9 en Rom 8:18) 
 
Hoekom is dit belangrik om te besef dat God se tyd anders is as ons 
tyd? 
 
 
f.  Onthou wat Jesus vir jou gedoen het. 
Watter motivering gee Hebr 12:3-4 vir ons om nie op te gee nie, 
maar enduit te volhard?  Hoe help dit JOU in jou stryd teen die 
sonde en wanneer dinge moeilik raak? 
 
 

Wat maak dit moeilik om hierdie 6 beginsels in jou lewe toe te 
pas? 

 
 
 
7. As julle nog tyd het:  Lees 2 Korintiërs 4: 16-18. 
 
Deel met mekaar watter bemoediging dit vir JOU gee in jou lewe! 
 
 
8. BID vir mekaar (2-2 of 3-3). 

 
 

02   Lewe ‘n lewe van Oorwinning 
“Wen die stryd hierbinne!”  
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Skriflesing: Romeine 7:14(b) - 25 
14(b)Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself omdat ek 
aan my sondige natuur gebind is. Ek is ’n slaaf wat aan die sonde 
verkoop is. 15Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek 
graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafsku, juis dit doen ek. 
16As ek doen wat ek nie wil doen nie en my gewete kla my 
daaroor aan, erken ek self dat die wet goed is. 17Maar nou is dit 
nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde 
wat in my woon. 
18Ek weet dat ek – ten minste wat my ou, sondige natuur betref 
– nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die 
begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. 
19Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte 
wat ek nie wil nie, dít doen ek. 20As ek dan doen wat ek nie wil 
nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat 
in my woon. 
21Ek ervaar dus die volgende lewenswet: As ek die goeie wil 
doen, is die kwaad byderhand. 22Ek verheug my immers in my 
diepste wese in die wet van God. 23Tog vind ek ’n ander wet in 
my binneste wat oorlog maak teen die wet van my gees en my ’n 
gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. 
24Arme ek! Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? 25Die 
antwoord hierop is: Jesus Christus ons Here, en daarvoor dank 
ek God! 
 
Die saak staan dus so: Met my gees wil ek die wet van God 
gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam 
ek die wet van die sonde.” 
 
Galasiërs 5: 16 – 18 (1983 Vertaling) 
“Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van 
God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van 
julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in 
stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met 
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wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor 
mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar 
as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die 
wet nie.” 
 
Wie is hierdie vyand teen wie ek veg? 
1. Satan en die bose magte. Dit is die stryd TEEN jou! 
2. Die geveg RONDOM jou! Die wêreld waarin ons leef.  
3. Die stryd BINNE jou! Jou eie sondige natuur 
 (Ef.2: 2-3 noem hierdie 3 magte saam) 
 
In Rom.7:14(b) - 25 gebruik Paulus homself as voorbeeld van 
iemand wat sukkel met sy twee geaardhede of nature: ‘n ou en ‘n 
nuwe natuur. 
 
Rom.7:15 “15Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek 
graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafsku, juis dit doen ek.” 
 
Rom.7:24 “24Arme ek! Wie sal my uit hierdie doodstoestand red?” 
 
Paulus voel duidelik baie gefrustreerd! Ons sal net so gefrustreerd 
wees wanneer: (i) ons God op ons eie stoom dien, en (ii) as ons 
onsself probeer verander met ons eie wilskrag. Die ou en nuwe 
natuur is in ‘n oorlog met mekaar betrokke. 
 
Rom 7:23 “23Tog vind ek ’n ander wet in my binneste wat oorlog 
maak teen die wet van my gees...” 
 
Rom.7:25(b) “Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, 
maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet 
van die sonde.” 
 
As jy kies om saam met God te werk en nie teen Hom nie, sal jy 
ook hierdie “oorlog” of geveg ervaar. Drie sleutels om dit te 
hanteer: 
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1. Verstaan Jesus beter. Ons moet Jesus beter leer ken. 
2. Ontmasker en hanteer die leuens wat jy glo. Hou op om die 
waarheid te ontken of verdedig. 
 
3. Vertel iemand van jou stryd. ‘n Probleem gedeel is ‘n probleem 
halveer. 
 
Gal.5:16 “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers 
word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige 
natuur nie.” Paulus sê nie dat hy altyd hierdie stryd ervaar nie. In 
Rom.8 verduidelik hy wat dit is om te lewe onder leiding van die 
Gees van God. Volgende week gesels ons daaroor. 
 

KLEINGROEP Bespreking  Week 2 
 

“Wen die stryd hierbinne” 
 
1. Heet almal welkom, maak seker dat almal mekaar ken en 
gemaklik is. 
(Gee geleentheid vir elkeen om net kortliks te sê hoe dit gaan) 
 
2. Open met gebed 
 
3. Lees: Hebr 11:35 tot 12:3 en Gal 5:16-18 
4. Bespreking:   
“Wat het jou getref met die lees van hierdie Skrifgedeeltes OF met 
die preek van Sondag?” – gee geleentheid vir oop bespreking. 
 
 
5. Inleiding: As ons eerlik met onsself is sal ons raaksien dat ons 
soms, of dikwels, sukkel in ons geestelike lewens. Daar is iets 
binne-in ons wat bly veg teen die goeie wat ons wil doen. Ons kry 
dit nie reg om voortdurend naby God te leef en Sy teenwoordigheid 
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te beleef nie. Daar is ‘n innerlike stryd aan die gang in elkeen van 
ons om die Here voluit te dien en om ‘n getuie vir Hom te wees.  
 
Wanneer ons tot bekering kom, kom woon die Heilige Gees in ons 
en is ons verloste mense. Maar ons sit steeds met ons ou natuur 
opgeskeep. Ons is verloste sondaars, maar ons bly steeds mense 
wie eers eendag volkome herskep sal wees. Ons sukkel met die 
oorlog wat in ons woed, soos Romeine 7:14b-25 dit beskryf. Maar 
ons is nie hopeloos nie! Daar is tog party mense wat wel ‘n lewe van 
oorwinning ervaar. Dit is moontlik.  
 
Ja, selfs Paulus het die stryd die binne-in homself beleef. Hy het dit 
egter nie permanent ervaar nie, net by tye. Wat kan ons doen om 
meer vervulling te kry in ons geestelike lewe? Wat kan ons doen om 
die geveg te beheer en aan bande te lê? 
 
6. Bespreking: Kom ons kyk na SEWE dinge (punte a - g) wat ons 
kan help wanneer ons sukkel met die ou mens binne-in ons.  
(By elkeen van die punte – probeer ook gesels oor wat dit vir jou 
in jou eie lewe beteken en hoe jy dit prakties kan toepas. Gesels 
ook oor hoekom dit moeilik is om dit te doen en hoe ons mekaar 
gaan help en aanmoedig!) 
 
a. Onthou dat jy nie alleen is nie. Byna alle gelowiges ervaar 
dieselfde stryd as hulle erns maak met God. Hoe voel jy daaroor?  
 
 
b. Lees Gal.5:17.  Hoe beskryf Paulus hierdie Innerlike stryd? Wat 
veroorsaak dit? 
 
 
c. Kyk weer na Rom.7:15. Is jy ook soos Paulus soms verward en 
frustreerd omdat jy dinge doen wat jy nie wil doen nie? Gesels in die 
algemeen daaroor. Gee ‘n voorbeeld daarvan, as jy bereid is.  
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d. Lees weer Rom.7:24-25. Wie kan ons red van hierdie toestand? 
Het jy al ervaar dat Jesus jou gered het uit hierdie doodstoestand? 
Vertel gerus wat gebeur het en hoe dit gebeur het. Hoe het jou lewe 
verander as gevolg daarvan? Dank God daarvoor. 
Onthou: Die stryd is steeds aan die gang. Besluit vandag om iets 
te doen daaraan en vertel die kleingroep daarvan. 
 
e. Leer ken Jesus beter. Dis belangrik om die Persoon Jesus, en 
die werk wat Hy gedoen het, beter te verstaan. Lees Kolossense 
1:15-20.  
Wat staan vir jou uit in dié gedeelte? Waarom? Is daar iets wat jy 
kan doen om dit in jou eie lewe toe te pas sodat jy die innerlike stryd 
beter kan hanteer?  
 
 
f. Ontmasker en hanteer die leuens wat jy glo. Ons almal het 
blinde kolle in ons lewens. Lees Gal.5:19-20. Watter van hierdie 
praktyke van die sondige natuur is steeds in jou lewe teenwoordig? 
Watter van die vrug van die Gees is afwesig in jou lewe? Wat gaan 
jy doen daaromtrent? Die volgende punt sluit hierby aan. 
 
 
 
g. Praat met iemand oor jou stryd met sonde in jou lewe en 
waarmee jy sukkel. Dit hoef nie in die klein groepie te wees nie. 
Maak asseblief seker dat jy wel met iemand daaroor gesels. 
 
 
 

Wat maak dit moeilik om hierdie 7 beginsels in jou lewe toe te 
pas? 
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7. BID vir mekaar (2-2 of 3-3). 
 
 
 
 

03 Lewe ‘n lewe van Oorwinning” 

Romeine 8  “Stop die selfvernietiging” 

 
Sewe wapens van self-vernietiging.   

a. skande en skuld (“shame”):    

b. onbeheerde gedagtes:    

c. drange (compulsions): Luste en drange wat nie onder beheer 
is nie.   

d. vrees: wanneer vrees jou lewe beheer pers dit alle vreugde 
daaruit!   

e. hooploosheid:- dit maak dat jy maar net opgee.    

f.  bitterheid: dit is soos ‘n kanker wat in jou binneste vreet en 
vernietig!   
g. minderwaardigheid (insecurity)!   

 

Rom 8 gee die teenvoeter om oorwinning te kan behaal.  Sewe 
waarhede/gewoontes wat die selfvernietiging stop!   

1. Ek moet myself daagliks herinner aan wat Jesus vir my 
gedoen het!  Rom 8: 1-4 (NLV)  “1 Vir hulle wat aan Christus 
Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. (geen 
veroordeling nie) 2 Die  lewegewende Gees is so magtig dat Hy 
jou deur Christus Jesus bevry het  van die greep van die sonde 
wat uitloop op die dood. 3 Die wet van Moses  kon ons as gevolg 
van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God  sy eie 
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Seun met ’n menslike natuur soos ons sondige menslike natuur 
na  ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee 
het Hy  afgereken met die sonde in ons menslike bestaan, 4 sodat 
ons kan voldoen  aan die vereiste van die wet – ons wat nou nie 
meer volgens ons sondige  natuur lewe nie, maar volgens die 
Gees..”   

a. die oordeel is heeltemal weggeneem/ geen veroordeling 
meer nie.  Hebr 10:14 “Deur die één offer het Hy dié wat vir God 
afgesonder word, vir  altyd volkome van sonde vrygemaak.”   

b. vers 2 “Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou deur 
Christus  Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop 
op die dood”    

Ek het ‘n krag in my baie groter as wilskrag!    

c. vers 3 sê dat die wet my nie kan verlos nie, agv my sondige 
natuur!   vers 3b “Daarmee het Hy afgereken met die sonde in 
ons menslike bestaan”   

2. Vra die Heilige Gees om jou nuwe gedagtes te gee!   

Rom 8: 5-6 “5 Die mense wat deur hulle sondige natuur 
gedomineer word –hulle gedagtes word oorheers deur sondige 
dinge. Maar dié wat deur dieGees beheer word – hulle gedagtes 
is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. 6 As jou sondige 
natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees 
jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede.”   

Ek moet kies wat my denke gaan beheer!    

Vers 6 “As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die 
dood. (Dit is  self-vernietiging! En ewige dood) - Maar as die Gees 
jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede”   

Rom 8:7-8 “7 Want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel 
teenoor God.  Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. 
8 Dit is waarom diemense wat deur hulle sondige natuur beheer 
word, God nooit gelukkig kan maak nie.”   
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3. Ek moet besef dat ek die vermoë het om NEE te sê:    

Gal 5:16 (83): “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God 
beheers word,  dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle 
sondige natuur nie”.   

Gal 5:17: “Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die 
Gees wil,  en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige 
natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en 
daarom kan julle nie doen wat julle  graag wil nie.”   

Rom 8:9 “Maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer 
nie. Julle  word beheer deur die Gees omdat die Gees van God in 
julle woon. Onthou,  iemand wat nie die Gees van Christus het 
nie, is nie een van sy mense nie!”  

 Rom 8:12 (83) “Daarom dan, broers, staan ons onder 'n 
verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens 
te lewe nie.”   

4. Om van VREES bevry te word, rig ek my gedagtes op God!   

Rom 8: 14-16 (83): “14 Almal wat hulle deur die Gees van God 
laat lei, iskinders van God. 15 Die Gees wat aan julle gegee is, 
maak julle nie tot slawe  nie en laat julle nie weer in vrees lewe 
nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God 
maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit  beteken Vader. 
16 Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van 
God is.”   

2 Tim 1:7 (53) “Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid 
gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.”   

5. Fokus op die langtermyn en nie korttermyn nie:   

Rom 8: 17-18 (83) “17 En omdat ons kinders is, is ons ook 
erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met 
Christus. Aangesien ons deel  het aan sy lyding, sal ons ook deel 
hê aan sy heerlikheid. 18 Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat 
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ons nou moet verduur, nie opweeg teen die  heerlikheid wat God 
vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie..”   

6. Ek moet myself daaraan herinner dat God goed is en in 
beheer is!   

Rom 8:20 (83): “Die skepping is immers nog aan verydeling 
onderworpe,   

nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het.”   

Rom 8: 22  (NLV) “Ons weet immers dat die ganse skepping nog 
steeds   

aan die kreun is soos iemand met geboortepyne”   

Oorkom bitterheid deur te onthou:   

a. vers 26-27 “26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: 
ons weet nie  wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees 
self pleit vir ons met  versugtinge wat nie met woorde gesê word 
nie. 27 En God, wat die harte  deurgrond, weet wat die bedoeling 
van die Gees is, want Hy pleit, volgens  die wil van God, vir die 
gelowiges.”   

b. vers 28 “ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié 
wat Hom  liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is”    

c. vers 31 “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? 
Dít: God is  vír ons, wie kan dan teen ons wees?”    

d. vers 32 “Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom 
oorgelewer om  ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander 
dinge saam met Hom uit  genade skenk nie?”    

7. Ek moet weet dat God nooit sal ophou om my lief te hê nie!   

Rom 8: 38-39 “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele 
of magte  of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39 of 
hoogte of diepte of  enigiets anders in die skepping kan ons van 
die liefde van God skei nie, die  liefde wat daar is in Christus Jesus 
ons Here.”   
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Besprekingsvrae vir Kleingroepe en Familiegroepe: 

 

1. Heet almal welkom. Open met ‘n GEBED.   

2. Vra dat elkeen deel wat het hom/haar die meeste getref in die 
preek of  watter vrae het hulle? – Skryf die vrae neer en kom later 
terug na die vrae.   

 

 

 

3. In die boodskap is 7 Wapens van selfvernietiging genoem. 
Dit is wapens wat Satan teen jou gebruik en wat jou sondige 
natuur gebruik  om jou van binne te vernietig en jou vreugde en 
oorwinning te steel!   

Met watter van hierdie wapens ervaar jy die meeste probleme in 
JOU lewe?   

a. skande en skuld (“shame”):    

 

b. onbeheerde gedagtes:    

 

c. drange (compulsions): Luste en drange wat nie onder beheer 
is nie. 

   

d. vrees: wanneer vrees jou lewe beheer pers dit alle vreugde 
daaruit!  

  

e. hooploosheid:- dit maak dat jy maar net opgee.    
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f.  bitterheid: dit is soos ‘n kanker wat in jou binneste vreet en 
vernietig!   

 

g. minderwaardigheid (insecurity)! 

 

4. Bespreek elkeen van die SEWE oplossings/teenvoeters vir 
hierdie  wapens van self-vernietiging  

(in die blaadjie hierbo nr 1-7).   

 

i. Kyk na wat die spesifieke Wapen van selfvernietiging is  
(hierbo a-g).   

 

ii. Lees dan die Skrifgedeeltes by elkeen en sê vir mekaar wat 
dit vir jou  beteken.   

 

iii. Sê prakties hoe julle mekaar kan help om dit in julle lewens 
toe te pas  en oorwinnend te leef?   

 

{Doen i-iii by elkeen van die SEWE punte (1-7) in die blaadjie 
hierbo}  

  

5. Indien daar nog vrae is wat aan die begin neergeskryf is, wat 
nie   
intussen beantwoord is nie, gesels nou daaroor.    

Indien julle nie by ‘n Bybelse antwoord kan uitkom nie, stuur die 
vraag aan  een van die leraars om te beantwoord.   

 

6. Gee geleentheid vir versoeke vir voorbidding EN bid dan vir 
mekaar.   
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7. Onderneem om mekaar te help en ondersteun en volgende 
week   
terugvoering te gee oor hoe dit gegaan het om hierdie sewe 
oplossings in  ons lewens toe te pas.   

 

8. Drink saam tee/koffie   

 
 

04 “Lewe ‘n lewe van Oorwinning” 
Efesiërs 4:21-27  “Hoekom is verandering so moeilik” 

  
Wat maak dat verandering so moeilik is?.  
a. Ou gewoontes gaan moeilik dood.  
b. Identifikasie met ons tekortkominge en sonde.  
c. Kort-termyn wins of plesier om nie nuut op te tree nie. 
d. Satan maak ons mismoedig. 
 
Efesiërs 4 gee 6 vereistes vir ware verandering. 
 
1. Verandering vereis dat ons die waarheid leer. 
 
Ef. 4: 21 (83)  Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy 
volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus 
is. 
 
Agter elke self-vernietigende patroon in jou lewe is daar ‘n leuen 
wat jy glo. Daarom moet ons gekonfronteer word met die 
WAARHEID. 
 
Jesus is die WAARHEID. SY Woord is die WAARHEID. 
 
2. Verandering vereis dat ek kies om te verander. 
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Efes 4: 22 “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; 
breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige 
begeertes verteer word.” 
Fil 2: 12-13 “My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer 
ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat 
ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop 
toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle 
gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer”. 
 
Hoe kies ek om te verander? 
a. Besef dat ek moet werk om te verander en God moet ook in my 
werk. 
b. Besef ek werk nie vir my verlossing nie, ek werk omdat ek 
verlos is. 
Fil 2:12 (NLV) “Vol ontsag en eerbied vir God moet julle voortgaan 
om aan julle verlossing gestalte te gee.” 
 
c. Besef die gevaar dat as ek nie kies om te verander nie gaan ek 
uitmis op God se beste. 
Fil 2:12 (53’) “werk julle eie heil uit met vrees en bewing;” 
 
3. Verandering vereis dat ek nuut dink:  
 
Ef 4:23  (83): “Julle gees en gedagtes moet nuut word;” 
 
Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons gaan nie verander 
voordat ons denkpatrone verander nie.  

 
4. Verandering vereis dat jy jouself sien soos God jou sien. 
 
Ef 4:24(83): lewe as nuwe mense wat as die beeld van God 
geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. 
5. Verandering vereis eerlike gemeenskap. 
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Ef 4:25(83) “Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder 
mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde 
liggaam.” 
 
Nie een van ons kan alles word wat God wil hê ons moet word 
sonder die hulp van ander gelowiges nie.  

 
6. Verandering vereis dat ek versoekings oorkom. 
 
Ef 4: 26-27 (83): “26As julle kwaad word, moenie sondig nie, en 
moenie ’n dag kwaad afsluit nie. 27Moenie die duiwel vatkans gee 
nie.” 
v.27 (NLV) : en die duiwel so ’n houvas gee nie. 
 
Onthou: die engiste manier waarop ons die duiwel ‘n 
vatkans/houvas op ons lewens kan gee is deur te kies om nie te 
laat gaan nie! 
 
1 Kor 10:13 “Geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan 
weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat 
dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, 
sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.” 
 

Besprekingsvrae vir Kleingroepe en Familiegroepe: 

 
1. Heet almal welkom. Open met ‘n GEBED. 
 
2. Vra dat elkeen deel wat het hom/haar die meeste getref in die 
preek of watter vrae hulle het? – Skryf die vrae neer en kom later 
terug na die vrae. 
 
 
 
3. In die boodskap is 4 redes genoem hoekom verandering 
moeilik is.  
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Watter een van die 4 redes wat genoem is is die grootste 
struikelblok vir jou op die oomblik? 
a. Ou gewoontes gaan moeilik dood.  
b. Identifikasie met ons tekortkominge en sonde.  
c. Kort-termyn wins of plesier om nie nuut op te tree nie. 
d. Satan maak ons mismoedig. 
 
4. Bespreek elkeen van die SES vereistes van ware 
verandering (in die blaadjie hierbo nr 1-6). 
 
4.1 Punt 1: wat is een leuen wat jy tans glo? Met watter waarheid 
kan jy daardie leuen vervang? 
 
 
4.2 Punt 2: Wat is een area wat jy nog altyd wou verander het in 
jou lewe, maar nog nooit by die daad van die verandering 
uitgekom het nie? Hoe beplan jy om daarvan werk te maak? 
 
 
 
4.3 Punt 3: Verandering vereis dat ek nuut dink. Wat kan jy doen 
om aktief jou denke te vernuwe? 
 
 
 
4.4 Punt 4: Lees Efesiërs 1:3-14 en maak notas oor wat dit sê oor 
jou identiteit? Hoe dink jy sal jou lewe verander as jy werklik glo 
dat dit waar is van jou? 
 
 
4.5 Punt 5: Hoe kan ons eerlik met mekaar wees sonder om 
mense te maak voel hulle word beoordeel (‘ge-judge’). Wat is die 
nagevolge daarvan as ons nie die waarheid met mekaar deel nie? 
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4.6 Punt 6: Noem ‘n paar maniere waarop ons kan verhoed dat 
die duiwel ‘n vashou plek in ons lewens, families, gemeente kan 
kry? 
 
 
 
5. Indien daar nog vrae is wat aan die begin neergeskryf is, wat 
nie intussen beantwoord is nie, gesels nou daaroor.  
 
 
 
Indien julle nie by ‘n Bybelse antwoord kan uitkom nie, stuur die 
vraag aan een van die leraars om te beantwoord. 
 
 
6. Gee geleentheid vir versoeke vir voorbidding EN bid dan vir 
mekaar. 
 
7. Onderneem om mekaar te help en ondersteun en volgende 
week terugvoering te gee oor hoe dit gegaan het om hierdie ses 
oplossings in ons lewens toe te pas. 
 
8. Drink saam tee/Koffie 
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05 “Lewe ‘n lewe van Oorwinning”  
“Hoekom is die lewe dan so moeilik” 

  
Genesis 3:8-19 + Romeine 8:20-23   
 
Wat maak dat die lewe so moeilik is? 
 
1. Ons almal het teen God gerebelleer. 
 
Adam en Eva het voor die sondeval in perfekte harmonie geleef 
met: 
a. Mekaar (Gen 2:23) 
b. God (Gen 3:8a) 
c. Skepping (Gen 1:31) 
 
Dit het egter alles verander na hulle ongehoorsaamheid aan 
God. 
 
Adam en Eva se storie is ons storie: Ons het almal gedwaal 
soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, (Jes 53:6) 
 
Wat is die nagevolge van die sondeval? 
 
1. Die natuur werk nie soos dit moet nie. 
 
Rom 8: 20 Die skepping is immers nog aan verydeling 
onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan 
onderwerp het.  
 
Droogtes, oorstromings, aardbewings, vloede is alles deel van 
die sondeval. 
 
2. Ons gesondheid werk nie soos dit moet nie. 
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2 Kor 5:2 Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons 
verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. 
 
Net soos die aarde besig is om te vergaan, so is ons liggame 
stadig besig om te vergaan. 
 
3. Ons verhoudings werk nie soos dit moet nie.  
 
Gen 3:7: Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle 
kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en hang dit om vir 
klere. 
 
Skaamte dring ons verhoudings binne, en maak dat ons ons 
ware self wegsteek. 

 

4. Ons beroepslewe werk nie soos dit moet nie.  
Gen 2:15: Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit 
te bewerk en op te pas. 
 
Werk was God se geskenk aan die mens. Na die sondeval het 
dit egter moeilik geword. 
 
Gen 3:18-19: die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, 
en jy sal veldplante eet; net deur harde werk sal jy kan eet, totdat 
jy terugkeer na die aarde toe, 
 
5. Ons verhouding met God werk nie soos dit moet nie.  
 
Gen 3:8 Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel 
teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het 
vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. 
 
Mense kruip vandag nog vir God weg agter: materialisme, 
valse ideologieë en filosofieë, selfs agter godsdiens. 
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Die enigste hoop vir hierdie stukkende en gebroke wêreld, is 
Jesus Christus: 
Joh 16:33 Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In 
die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die 
wêreld klaar oorwin.” 

 
Hoe gee Jesus vir ons hoop? 

 
1. Jesus gee ons die hoop van ‘n nuwe skepping. 
Open 21:1 Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. 
Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het 
nie meer bestaan nie. 

2. Jesus gee ons die hoop van ‘n nuwe liggaam 
Open 21:4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal 
daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer 
wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 

3. Jesus gee hoop vir ons verhoudings 
Ef 2:14 Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, 
een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap 
afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het. 

4. Jesus gee nuwe betekenis aan ons werk 
Kol 3:23-24 Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die 
Here en nie vir mense nie, 24 omdat julle weet dat julle van die 
Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here 
in wie se diens julle staan. 

5. Jesus herstel ons verhouding met God. 
Ef 2:13 Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby 
gekom deur die bloed van Christus. 
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Jesus het nooit beloof dit gaan maklik wees nie! Maar Hy het 
beloof ons sal as oorwinnaars kan leef te midde van die 
moeilikhede in die lewe deur geloof en vertroue in Hom! 

 

Besprekingsvrae vir Kleingroepe en Familiegroepe: 

 
1. Heet almal welkom. Open met ‘n GEBED. 
 
2. Vra dat elkeen deel wat het hom/haar die meeste getref in die 
preek of watter vrae hulle het? – Skryf die vrae neer en kom later 
terug na die vrae. 
 
 
 
3. In die boodskap is 5 gevolge genoem van die sondeval op 
ons lewens.  
 
Hoe sien jy die gevolge van die sondeval om jou vandag? 
Watter aspekte van die sondeval maak die lewe vir jou moeilikste? 
a. Die natuur werk nie soos dit moet nie.  
b. Ons gesondheid werk nie soos dit moet nie.  
c. Ons verhoudings werk nie soos dit moet nie. 
d. Ons beroepslewe werk nie soos dit moet nie. 
e. Ons verhouding met God werk nie soos dit moet nie 
 
4. Bespreek ook elkeen van die VYF maniere waarop Christus 
vir ons hoop gee (in die blaadjie hierbo). 
 
4.1 Punt 1: Hoe sien jy wêreldgebeure tans in die lig van die feit 
dat die natuur gebroke is? Hoe moet Christene leef met die wete 
dat die nuwe hemel en aarde op hulle wag? 
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4.2 Punt 2: Lees Rom 8:10-11, 2 Kor 4:16-2 Kor 5:10, Hoe gee 
hierdie verse hoop aan die wat leef en aan die wat liefdes aan die 
dood moes afstaan? 
 
 
 
4.3 Punt 3: Christus maak herstel in ons verhoudings moontlik. 
Gesels oor hoe jy Christus kan deel maak van jou verhouding met 
man, vrou, kind, vriend en kollega. 
 
 
 
4.4 Punt 4: Lees Kol 3:22-24+ 1 Kor 7:23-24, in die lig van wat 
Paulus skrywe. Hoe kan jy jou werk benader met ‘n nuwe 
gesindheid? 
 
 
 
4.5 Punt 5: Jesus herstel ons verhouding met God. Ons lees in 
Genesis dat God saam Adam en Eva in die tuin gewandel het. 
Wat kan jy die week doen om kwaliteit tyd te belê in jou 
verhouding met God? MAAK ‘n afspraak met jou Skepper. 
 
 
 
5. Indien daar nog vrae is wat aan die begin neergeskryf is, wat 
nie intussen beantwoord is nie, gesels nou daaroor.  
Indien julle nie by ‘n Bybelse antwoord kan uitkom nie, stuur die 
vraag aan een van die leraars om te beantwoord. 
 
 
 
6. Gee geleentheid vir versoeke vir voorbidding EN bid dan vir 
mekaar. 
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7. Onderneem om mekaar te help en ondersteun en volgende 
week terugvoering te gee oor hoe dit gegaan het om hierdie ses 
oplossings in ons lewens toe te pas. 
 
 
 
8. Drink saam tee/Koffie 
 

 
 
 
 

06   Lewe ‘n lewe van Oorwinning 
“Om te glo in ‘n see van ongeloof 

 
Skriflesing: Hebr 11:1-10     
1 Wat is geloof dan? Dit is ’n vaste versekering dat die dinge 
waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat 
God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. 2 Juis 
op grond van hierdie geloof word daar so positief oor die mense 
van vroeër getuig.     
3 Omdat ons glo, verstaan ons dat God, deur net ’n woord te 
spreek, die ganse heelal geskep het. Dit  wat ons nou kan sien, 
het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie.     
4 Omdat Abel geglo het, het hy ’n beter offer as Kain aan God 
gebring. God het Abel se offer aanvaar  en daarmee bevestig dat 
hy ’n regverdige mens is.En al is hy lankal dood, praat hy deur sy 
geloof nog steeds met ons.     
5 Omdat hy geglo het, is Henog weggeneem sonder om te sterf. 
Hulle kon hom nie kry nie, want God  het hom weggeneem. Maar 
nog voordat hy weggeneem is, is van hom getuig dat hy God se 
goedkeuring wegdra. 6 As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God 
tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat Hy werklik 
dáár is en dat Hy dié wat na Hom soek, beloon.   
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7 Omdat hy geglo het, het Noag, toe God hom gewaarsku het oor 
wat nog nie gesien kon word nie, gehoorsaam die ark gebou. 
Daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld veroordeel. So het 
hy dan ’n erfgenaam geword van die vryspraak wat ’n mens deur 
die geloof ontvang.    
8 Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom geroep het, 
gehoorsaam  weggetrek  na  die  land  wat    God  vir  hom  as  ’n  
erfdeel  sou  gee.  Hy  het  weggetrek sonder om te weet waar hy 
sou beland. 9 Omdat  hy geglo het,  het hy in die Beloofde Land 
gaan woon – ’n vreemdeling in ’n vreemde land.  Hy het daar in 
tente gewoon. So ook Isak en Jakob aan wie God dieselfde 
belofte  gemaak het. 10 Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien 
het na die stad met stewige fondamente wat God self ontwerp en 
gebou het. 1 Joh 5:4-5: “4 Want alles wat uit God gebore is, 
oorwin die wêreld; en dit is  die oorwinning wat die wêreld oorwin 
het, naamlik ons geloof. 5Wie anders is dit wat die wêreld oorwin 
as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?”(53) “4 want 
enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. 
Endie oorwinning wat ons oor  die wêreld behaal het, is deur ons 
geloof. 5 Wie  anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo 
dat Jesus die Seun van God is?”(83)     
 
Hebr 11: 6 “As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te 
stel. Wie  tot God wil nader, moet  glo dat Hy werklik dáár is en 
dat Hy dié wat na Hom soek, beloon.”     

Wat is GELOOF? 
 

Hebr 11:1 “Dit is ’n vaste versekering dat die dinge waarna ons 
uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is  die bewys dat God die 
dinge wat ons nog nie  kan sien nie, waar sal maak.”     

Hebr 11: 3 “Omdat ons glo, verstaan ons dat God, deur net ’n 
woord te spreek, die ganse heelal  geskep het. Dit wat ons nou 
kan sien, het dus nie uit sigbare dingeontstaan nie.”     
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GELOOF laat my toe om nie net die ervaring en dit wat my 
menslike   
verstand kan bereken in berekening te bring nie; maar om die God 
wat die heelal en my gemaak  het en wat my lewe en die  heelal 
beheer, in ag te neem. Om te leef, nie  net vanuit wie ek is en wat 
ek kan sien en ervaar nie,  maar ook die werklikheid van God en 
Sy beloftes en Woord – en dit maak ‘n reuse  verskil!    

 

Wat is die resultate as ek uit die GELOOF lewe?      

1.  GELOOF maak dat ek gehoorsaam kan wees, al ken ek nie 
die pad of  weet hoe dit gaan uitwerk nie! Dit laat my optree sonder 
dat ek vooraf alles weet of verstaan! Hebr 11:8 “Omdat hy geglo 
het, het Abraham, toe God hom geroep het, gehoorsaam 
weggetrek na  die land wat God vir hom as ’n erfdeel sou gee.  Hy 
het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland.”     

 

2. GELOOF maak dat ek optree (doen), selfs al verstaan ek glad 
nie hoe dit  kan werk nie!     

Hebr 11:17-19 “17 Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God 
hom wou toets, sy seun as’t ware al klaar geoffer gehad. Ja, hy 
wou sy enigste kind offer – dié man wat God se beloftes ontvang 
het, 18 aan wie gesê is: “Isak is die seun uit wie jou nageslag 
gebore sal word.” 19Hy het daarop gereken dat  God sy kind selfs 
uit die dood sou kon opwek. En in ’n sekere sin hét hy hom ook 
uit die dood terugontvang.”     

3. GELOOF maak dat ek met langtermyn denke leef!      

Leef met ‘n verwagting groter as die direkte nou.     

Hebr 11:9-10 “9 Omdat hy geglo het, het hy in die Beloofde Land 
gaan woon  – ’n vreemdeling in ’n vreemde land. Hy het daar in 
tente gewoon. So ook Isak en Jakob aan wie God dieselfde 
belofte gemaak het. 10 Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien 
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het na die stad met stewige fondamente wat  God self ontwerp en 
gebou het.”     

Hebr 11:22, 24-25 “22 Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy 
dood   
melding gemaak van die Israeliete se uittog uit Egipte en opdrag 
gegee dat hulle sy beendere moes saamneem.     

24 Omdat Moses geglo het, het hy as volwasse man geweier om 
as die seun  van Farao se dogter  bekend te staan. 25 Hy het die 
swaarkry saam met God se volk verkies bo die kortstondige 
genieting van die sonde.”     

 

4. GELOOF maak die onmoontlike moontlik.     

Hebr 11:11-12 “1 Omdat hy geglo het, het Abraham, saam met 
Sara (wat  onvrugbaar was), ook krag  ontvang om ’n kind te 
verwek, en dit nogal in sy ouderdom, omdat hy geglo het dat God 
sy belofte sou nakom. 12 En so is daar uit een mens, en dit nogal 
een wat nie meer ’n  kind kon verwek nie,  mense gebore so baie 
soos die sterre aan die hemelruim en so ontelbaarsoos die 
sandkorrels op die  strand.”     

 
5. GELOOF maak dat ek sonder vrees kan lewe!      

Oorwin vrees wat my lewe wil beheer en oorwinning steel!     

Hebr 11:23 +27 “23 Omdat hulle geglo het, het Moses se ouers 
hom na sy  geboorte vir drie maande  weggesteek, want hulle het 
agtergekom dat hy ’n  besondere kind was. Hulle het hulle nie deur 
die  koning se bevel laat afskrik nie. 27 Omdat hy geglo het, het 
Moses Egipte verlaat sonder om hom deur die woede van die 
koning te  laat afskrik. Hy het volgehou soos iemand wat sy  oog 
op die onsienlike gevestig hou.”     

 
6. GELOOF bring oorwinnings wat menslik onmoontlik is, omdat 
God almagtig en getrou is!     
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Hebr 11:33-35 “33 Hulle het deur te glo koninkryke verower, die 
reg herstel,  verkry wat God beloof het,  leeus se bekke toegestop, 
34 die gloed van vuur  geblus en aan die swaard ontkom. Hulle 
het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en 
het vreemde leërs op  die vlug laat slaan.   35 Vroue het selfs hulle 
geliefdes uit die dood  terugontvang.   Ander weer is gemartel, 
maar wou nie die prys vir hulle vrylating  betaal nie omdat hulle 
die  opstanding tot ’n beter lewe wou verkry.”     

2 Korintiërs 13:5 “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself 
of julle  in die geloof lewe. Besef  julle dan nie self dat Christus 
Jesus in julle is  nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan 
nie.”(83)     

2 Kronieke 16:9 “Die Here kyk oor die hele aarde om hulle te help 
wat  met hulle hele hart op Hom  vertrou.” (NLV)   

 

KLEINGROEP Bespreking  Week 6 

“Om te glo in ‘n see van ongeloof!” 

1. Heet almal welkom, maak seker dat almal mekaar   
ken en gemaklik is. (Gee geleentheid vir elkeen om   
net kortliks te sê hoe dit gaan)     

 

 

2. Open met gebed     

 

3. Lees: Hebr 11:1-10     

 

4. Bespreking:       

“Wat het jou getref met die lees van hierdie Skrifgedeelte OF met  
die preek van Sondag?”   – gee geleentheid vir oop bespreking. 
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5. Bespreek die volgende stelling:      

“Geloof is nie net belangrik om gered te kan word nie, maar ook 
as ek as  Christen tot eer van God wil  lewe.”  (1 Joh 5:4 en Hebr 
11:6)  

 

 

 

6. Hebr 11:1 gee ‘n beskrywing van wat GELOOF is.     

Hoe sal jy dit opsom? Wat is geloof? – gee jou eie beskrywing van 
geloof.   

 

 

7. Daar is in die preek en die blaadjie 6 resultate genoem 
wanneer ek  werklik uit GELOOF lewe.     

 

By elkeen doen die volgende:     

a. Lees die verse wat aangegee word.     

b. Bespreek hoe daardie resultaat in ons lewens vandag kan 
plaasvind.     

c. Vertel van ‘n geleentheid toe dit in jou lewe gebeur het of jy 
gehoor   

het van hoe dit in iemand  anders se lewe gebeur het.     

d. Is daar ander verse in die Bybel wat ook hieroor praat?     
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i.  GELOOF maak dat ek gehoorsaam kan wees, al ken ek nie 
die pad of weet hoe dit gaan uitwerk  nie! Dit laat my optree sonder 
dat ek vooraf alles weet of verstaan!     

Hebr 11:8 “Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom 
geroep het,  gehoorsaam weggetrek na  die land wat God vir hom 
as ’n erfdeel sou gee. Hy het weggetrek sonder om  te weet waar 
hy sou  beland.”     

 

 

 

 

ii. GELOOF maak dat ek optree (doen), selfs al verstaan ek glad 
nie hoe dit  kan werk nie!    

Hebr 11:17-19 “17 Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God 
hom wou   
toets, sy seun as’t ware al  klaar geoffer gehad. Ja, hy wou sy 
enigste kind offer – dié man wat God se  beloftes ontvang het, 
18aan wie gesê is: “Isak is die seun uit wie jou nageslag gebore 
sal word.” 19 Hy het daarop gereken dat  God sy kind selfs uit die 
dood sou kon opwek. En in ’n sekere sin hét hy hom ook uit die 
dood  terugontvang.”   

 

 

 

 

iii. GELOOF maak dat ek met langtermyn denke leef!      

Leef met ‘n verwagting groter as die direkte nou.     

Hebr 11:9-10 “9 Omdat hy geglo het, het hy in die Beloofde Land 
gaan woon  – ’n vreemdeling in ’n vreemde land. Hy het daar in 
tente gewoon. So ook Isak en Jakob aan wie God dieselfde 
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belofte gemaak het. 10 Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien 
het na die stad met stewige fondamente wat  God self ontwerp en 
gebou het.”     

Hebr 11:22, 24-25 “22 Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy 
dood   
melding gemaak van die Israeliete se uittog uit Egipte en opdrag 
gegee dat hulle sy beendere moes  saamneem.     

24 Omdat Moses geglo het, het hy as volwasse man geweier om 
as die seun  van Farao se dogter bekend te staan. 25 Hy het die 
swaarkry saam met God se volk verkies bo  die kortstondige 
genieting van die sonde.”    

  

iv. GELOOF maak die onmoontlike moontlik.     

Hebr 11:11-12 “1 Omdat hy geglo het, het Abraham, saam met 
Sara (wat onvrugbaar was), ook krag  ontvang om ’n kind te 
verwek, en dit nogal in sy  ouderdom, omdat hy geglo het dat God 
sy belofte sou nakom. 12 En so is daar uit een mens, en dit nogal 
een wat nie meer ’n  kind kon verwek nie, mense gebore so baie 
soos die sterre aan die hemelruim en so ontelbaar  soos die 
sandkorrels op die  strand.”    

 

 

 

 

v. GELOOF maak dat ek sonder vrees kan lewe!      

Oorwin vrees wat my lewe wil beheer en oorwinning steel!     

Hebr 11:23 +27 “23 Omdat hulle geglo het, het Moses se ouers 
hom na sy geboorte vir drie maande weggesteek, want hulle het 
agtergekom dat hy ’n  besondere kind was. Hulle het hulle nie deur 
die koning se bevel laat  afskrik nie.     
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27 Omdat hy geglo het, het Moses Egipte verlaat sonder om hom 
deur die  woede van die koning te  laat afskrik. Hy het volgehou 
soos iemand wat sy  oog op die onsienlike gevestig hou.”     

 

 

 

 

vi. GELOOF bring oorwinnings wat menslik onmoontlik is, 
omdat God  almagtig en getrou is!     

Hebr 11:33-35 “33 Hulle het deur te glo koninkryke verower, die 
reg herstel,  verkry wat God beloof het,  leeus se bekke toegestop, 
34 die gloed van vuur  geblus en aan die swaard ontkom. Hulle 
het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en 
het vreemde leërs op  die vlug laat slaan. 35Vroue het selfs hulle 
geliefdes uit die dood terugontvang. Ander weer is gemartel, maar 
wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie omdat hulle die    
opstanding tot ’n beter lewe wou verkry.”     

 

 

 

8. Lees 2 Kronieke 16:9 “Die Here kyk oor die hele aarde om 
hulle te help  wat met hulle hele hart op  Hom vertrou.” (NLV)     

 

Deel met mekaar watter bemoediging dit vir JOU gee in jou lewe!      

Hoe gaan julle mekaar help en aanmoedig om werklik uit die 
GELOOF te  lewe?      

 

 

9. BID vir mekaar (2-2 of 3-3.  
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Leef ‘n lewe van oorwinning. 

“07 Wanneer jou wêreld uitmekaar val” 
 
Skriflesing: Klaagliedere 3:1-10, 19-31 
Klaagliedere 3:1–10 (NLV) 
1Ek is die man wat ellende ervaar het toe die Here kwaad was. 
2Hy het my na ’n plek gejaag waar daar geen lig is nie. 3Hy het 
teen my gedraai. Sy hand is dag en nag teen my. 4Hy het my laat 
uitteer. Ek het net vel en been geword. Hy het die gebeente van 
my liggaam gebreek. 5Hy het my omsingel en my met swaarkry 
en lyding omring. 6In ’n donker plek het Hy my gaan wegsit soos 
iemand wat lankal dood is. 7Hy het my ingehok en met swaar 
kettings geboei sodat ek nie kon uitkom nie. 8Wanneer ek bid en 
smeek vir hulp, ignoreer Hy my gebed. 9Hy pak my pad toe met 
klippe, Hy laat my ompaaie loop. 10Hy is soos ’n beer wat my 
voorlê, soos ’n leeu wat vir my lê en wag. 
 
Klaagliedere 3:19–31 (NLV) 
19Wanneer ek aan my pyn en my hartseer dink, word ek bitter. 
20Ek sal nooit ooit vergeet van hierdie slegte tyd nie. 21Tog is 
daar een ding waarop ek kan reken en waarop ek altyd sal hoop: 
22Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy 
hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde 
nie. 23Op u ontferming kan ’n mens altyd vertrou. Dit is elke 
oggend nuut. 24Ek sê vir myself: “My lewe behoort aan die Here. 
Daarom vertrou ek op Hom.” 25Die Here is goed vir hulle wat op 
Hom wag en Hom soek. 26Dit is goed om geduldig te wag totdat 
die Here ons red. 27Dit is goed om van jongs af te leer om 
geduldig vir die Here te wag. 28Mense moet geduldig sit en wag 
totdat die Here aandag aan hulle gee. 29Daar is hoop vir jou as jy 
stilbly. 30Draai jou ander wang wanneer jou vyande jou beledig. 
31Want die Here laat ’n mens nie vir altyd eenkant nie.  
 

Die situasie van Jeremia en die volk van God. 
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Jeremia ‘n profeet van die ou-testament het gesien hoe Israel 
agteruitgaan in die tyd van die Babiloniese ballingskap. 
In daardie tyd het Israel se ekonomie in duie gestort. Die land 
was ingeneem deur ‘n buitelandse vyand. Die tempel was 
verwoes. 
Vroue was in die strate verkrag, mense was verkoop as slawe, 
mense het doodgegaan van die honger en vroue het selfs 
hulle kinders geëet om te probeer aan die lewe bly. Die 
Babiloniese soldate het nie omgegee watter metodes hulle toepas 
om die volk te verneder nie. 
 

Wat maak ‘n mens wanneer jou wêreld uitmekaar val? 

 
1.  Wees eerlik met God oor wat in jou hart aangaan.  
Kla 3:17-18 Ek het al vergeet hoe dit is om gelukkig en 
voorspoedig te wees. Ek roep uit: “Ek beteken niks. Ek verwag 
niks meer van die Here nie” 
 
Sleutel: Geloof maak nie dat ek die realiteit van my seer ontken 
nie. 
 
2. Verskuif my fokus van my seer na God se liefde.  
Kla 3:19 Wanneer ek aan my pyn en my hartseer dink, word ek 
bitter. 
 
Sleutel: as ek bly fokus net op my seer en nie op God se liefde 
nie gaan ek depressief word en perspektief verloor! 
 
Kla 3:21-23 Tog is daar een ding waarop ek kan reken en waarop 
ek altyd sal hoop: Deur die Here se troue liefde is ons nie 
doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy 
genade het geen einde nie. Op u ontferming kan ’n mens altyd 
vertrou. Dit is elke oggend nuut. 
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Kla 3:31-33 Want die Here laat ’n mens nie vir altyd eenkant nie. 
Hy bring wel hartseer, maar Hy het ook medelye omdat sy troue 
liefde so groot is. Hy geniet dit nie wanneer mense seerkry of 
hartseer is nie. 
 
Rom 8:38-39 Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit 
van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of 
duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor 
môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks 
daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons 
ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here 
vir ons het nie. 
 
3. Wag op die Here se uitkoms 
Kla 3:26 Dit is goed om geduldig te wag totdat die Here ons red.  
Jes 40:31 Maar dié wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag 
terugkry. Hulle vlieg hoog, soos arende. Hulle sal hardloop en nie 
moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. 
 
Sleutel: Om te wag op die Here beteken om Sy aangesig te soek, 
om te hoop en om op Hom te vertrou. Hy beloon die wat op Hom 
wag. 
 
4. Verander wat jy kan verander. 
Kla 3:39-40 Waaroor sal ons kla wanneer ons gestraf word omdat 
ons oortree het? Laat ons eerder gaan kyk na wat ons gedoen het 
en daaroor nadink sodat ons kan omdraai na die Here toe. 
 
Sleutel: Jy kies miskien nie jou omstandighede nie, maar jy kan 
jou reaksie kies. 
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Klein groep bespreking week 7 

"Wanneer jou wêreld uitmekaar val” 
 
1. Verwelkom almal, maak seker almal ken mekaar en is gemaklik 
(gee geleentheid vir mense om vinnig te deel hoe dit met elkeen 
gaan) 
  
2. Open met gebed. 
 
3. Lees: Die situasie van Jeremia en die volk (sien preeknota).  
Lees dan Klaagliedere 3:1-10, 19-31 
 
4. Bespreek:   
“Wat het vir jou uitgestaan in die lees van die skrif en die preek op 
Sondag?” 
 
 
 
5. Bespreek:  
Was daar ‘n tyd in jou lewe wat dit vir jou gevoel het dat jou wêreld 
is besig om uitmekaar te val? Wat was jou reaksie? 
 
 
 
6. Die klaagliedere help om die pyn in ons lewe uit ‘n 
geloofsperspektief te verwerk. Daar is 4 goed wat in die preek 
genoem is wat ons begelei op die pad. 
 
6.1 Punt 1: Ek moet my hart eerlik met God deel. 
Lees: Klaagliedere 3:1-10 + 18. 
Bespreek:  
1. Wat is van die emosies wat die skrywer ervaar?  
 
 
2. Hoekom dink jy is dit vir ons opgeteken in die Bybel? 
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6.2 Punt 2: Ek moet my fokus verskuif van my seer na God se 
liefde toe. 
Lees: Kla 3:19 + ps.73:1-3 + 21. 
Bespreek: Wat gebeur wanneer ek net fokus op my moeilike 
omstandighede? Het jy dit al ervaar? 
 
 
 
Lees: Kla 3:21-23; 31-33, Rom 8:38-39 
Bespreek: Bespreek die stelling: 
“Die kruis vrywaar ons nie van die moeilikhede van die lewe 
nie. Maar die kruis maak dat die moeilikhede van die lewe ons 
nie kan skei van ons God nie. 
 
 
 
 
6.3 Punt 3: Wag op die Here se uitkoms. 
Lees: Kla 3:24-30 
Bespreek: As jy na die verse kyk, veral na die werkwoorde, wat 
sal jy in jou eie woorde sê beteken dit om te wag vir die Here? 
 
 
 
Lees: Ps.40:1-3, Jes 40:31, Jes 64:4 
Bespreek: Wat gebeur met die wat wag op die Here? 
 
 
 
6.4 Punt 4: Verander wat jy kan verander. 
Lees: Kla 3:39-40 
Bespreek: 
1. Baie keer wil ons hê ons omstandighede moet verander, ons 
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bid dat die wêreld ‘n beter plek word, maar wat is die ware natuur 
van herstel volgens hierdie verse? 
 
 
 
2. Ek het dikwels min beheer oor my omstandighede (bv. Josef, 
Gen 39), maar ek die vermoë om my reaksie te kies. Bespreek 
met die groep hoe jy jou reaksie gaan kies binne die 
omstandighede waarin jy jouself vind? 
 
 
 
Deel met mekaar iets wat jy hierdie week in jou lewe gaan toepas 
in die lig van die studie en die vra?  
 
 
 
 
 
7. Bid vir mekaar (2-2 of 3-3). 
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08   Lewe ‘n lewe van Oorwinning 
“Moet nooit probeer om kaal te baklei nie!”   

  
Skriflesing: Efesiërs 6: 10-20 
10 Ten slotte: Vind krag in julle verbondenheid aan die Here, ja, 
in die krag van sý sterkte! 11 Om staande te bly teen die listigheid 
van die duiwel moet julle God se gevegstoerusting aantrek. 12 
Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders 
en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker 
wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. 
13 Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, 
wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na 
die hele geveg verby is, sal julle nog vas staan. 14 Staan dus vas 
deur waarheid as ’n gordel om julle heupe te dra en trek God se 
vryspraak as borsharnas aan. 15 Trek die bereidheid om die 
Goeie Nuus van vrede te verkondig, aan soos skoene aan julle 
voete. 16 Dra onder alle omstandighede die skild van die geloof. 
Daarmee kan julle al die brandpyle blus wat die Bose afskiet. 17 
Gebruik God se verlossing as ’n helm om julle koppe te 
beskerm. En gebruik die swaard van die Gees, dit is God se 
woord. 
18 Doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke 
keer in die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en 
bid vir almal wat aan God behoort. 
19 Bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, woorde aan my 
gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime plan van die 
Goeie Nuus bekend te maak. 20 As ambassadeur van hierdie 
Goeie Nuus is ek in boeie. Bid dat ek, soos dit hoort, die Goeie 
Nuus met vrymoedigheid sal verkondig. 
 
1. Elke Christen is betrokke in ‘n werklike ernstige geveg. 
1 Petr 5:8  “Wees versigtig! Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy 
is julle groot vyand. Hy loop rond soos ’n brullende leeu, op soek 
na iemand om te verslind.” (NLV) 
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2. Hierdie geveg is nie teen mense nie!  
Joh 10:10  “Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood 
te maak en te vernietig. Ék het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, 
sodat hulle dit oorvloedig het.” 
 
Wat maak jy dan? 
 
A. Vind jou krag en sterkte in die Here en in Sy groot mag!! 
 
Joh 15: 5  “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en 
Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen 
nie.” 
Fil 4:13 “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”   
 
B. Trek die volle wapenrusting wat God gee, aan.  
 
Jes 11: 5 “En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou 
(truth/faithfulness) die gordel van sy heupe wees”. 
Jes 59:17  “En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, 
en die helm van heil was op sy hoof; en die klere van wraak het 
Hy aangetrek as kleding en Hom gewikkel in die ywer soos in 'n 
mantel.” 
1 Tess 5: 8 “Ons wat by die dag hoort, moet egter nugter bly deur 
geloof en liefde as ’n borsharnas aan te trek en as helm die 
vooruitsig op ons verlossing.” 
2 Kor 6:7 “deur die boodskap van die waarheid en in die krag van 
God. Ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons 
regter- en linkerhand,” 
 
Daar is twee aspekte ter sprake: 
a. Die Uitrusting – objektief!  
b. EN die Opdrag om hierdie toerusting aan te trek! 
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Die WAPENRUSTING: 

 
1. Die GORDEL is die WAARHEID.  
 
Joh 8: 32 “…en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal 
julle vrymaak.” 
Joh 8:44 “Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle 
wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die 
begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die 
waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer 
hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar 
en die vader van die leuen” 
 
Die gordel van waarheid staan vir ware INTEGRITEIT!  
 
2. Die BORSHARNAS is God se vryspraak / geregtigheid. 
 
 ‘n EGTE/ SKOON lewenswandel. 
 
3.  Die SKOENE is die bereidheid om die Evangelie van 
VREDE te verkondig! 
 
2 Kor 5:19-20 “19 Die boodskap van versoening bestaan daarin 
dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en nie 
die mense se oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap 
van die versoening het Hy aan ons opgedra om te gaan 
verkondig.  20 Ons tree op as ambassadeurs vir Christus terwyl 
God deur ons ’n appèl aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van 
Christus: Kom tot versoening met God!”     
 
Om VREDE te LEEF en die evangelie van VREDE te verkondig! 
 
4. Die SKILD is GELOOF. 
 
GELOOF gee my SEKERHEID.  
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5. Die HELM is VERLOSSING.  
 
6. Die SWAARD is God se Woord/ Bybel. 
 
Hebr 4:12  “Want die woord van God is lewend en kragtig en 
skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die 
skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n 
beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” 
2 Tim 3: 16-17 “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig 
om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys 
en om die regte leefstyl by ons te kweek. 17 Dit is God se manier 
om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir 
elke goeie ding wat Hy wil hê hulle moet doen.” 
 
C. Hoe trek ek hierdie wapenrusting aan?  
 
 
GEBED!  
 
 
 
 
 

KLEINGROEP Bespreking  Week 8 

 
“Moet nooit probeer om kaal te baklei nie!” 

  
1. Heet almal welkom, maak seker dat almal mekaar ken en 
gemaklik is. 
(Gee geleentheid vir elkeen om net kortliks te sê hoe dit gaan) 
 
2. Open met gebed 
 
3. Lees: Efesiërs 6: 10-20 
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4. Bespreking:   
“Wat het jou getref met die lees van hierdie Skrifgedeelte OF met 
die preek van Sondag?” – gee geleentheid vir oop bespreking. 
 
 
5. Bespreking: In die inleiding word twee belangrike aspekte 
genoem: 
a. Elke Christen is betrokke in ‘n werklike ernstige geveg. 
b. Hierdie geveg is nie teen mense nie! 
Gesels met mekaar oor wat dit vir jou prakties sê vir jou lewe! 
 
 
 
 
 
 
6. Bespreking: in die boodskap is gesê dat daar telkens twee 
aspekte is by ELKEEN van die stukke van die wapenrusting:  
a. Objektief – wat dit is EN b. dat jy dit moet aantrek (jou eie 
maak!) 
 
i. Gesels oor elkeen van die 6 stukke van die wapenrusting en 
hoe jy dit in jou eie lewe kan “aantrek” (jou eie maak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Watter aspekte van die wapenrusting is vir jou die 
MAKLIKSTE om aan te trek?  Hoekom? 
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En watter is vir jou die moeilikste? Hoekom?  
 
 
 
 
 
7. GEBED is die manier waarop jy dit alles aantrek.  
Gebed is noodsaaklik om staande te kan bly.  
 
Gesels oor waarom jy dink gebed so belangrik is  
 
 
 
 
 
EN oor wat gebed vir jou in jou lewe beteken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Gee geleentheid vir getuienis oor wat jy gedurende hierdie 
reeks geleer het. 
 
 
 
 
 
9. Sluit af met GEBED.  
Bid vir mekaar en vir ander behoeftes wat die groep na vore bring. 


