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Wie is Bellville-Oos gemeente? 

 

Ons roeping 

Bellville-Oos is ‘n gemeente van Jesus Christus wat Christene toerus om: 

met die Here (‘n lewende geloofsverhouding), 

vir mekaar (betekenisvolle verhoudinge met mekaar), 

en uit na die wêreld (Christus se lig te laat skyn) 

te leef  

 

Ons roeping  (in kernwoorde) 

Met die Here, vir mekaar en uit na die wêreld 

 

God se kinders staan in drie baie belangrike verhoudings: 

• Verhouding met die Here 

• Verhouding met mekaar 

• Verhouding met die wêreld.  

Dit is ons gebed dat jy in die kleingroep nader aan die Here sal groei, nader aan mekaar sal 

groei en ‘n invloed sal hê in die wêreld.  

 

Wat glo ons? 

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.  (2) En in 

Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;  (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, 

gebore uit die maagd Maria;  (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en 

begrawe is en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het;  (5) wat op die 

derde dag weer opgestaan het uit die dood;  (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die 

regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die 

dooies te oordeel.  (8) Ek glo in die Heilige Gees.  (9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, 

Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  (10) die vergewing van sondes;  (I1) die 

opstanding van die liggaam (12) en 'n ewige lewe. 

 

WAT IS ‘N KLEINGROEP? 

 

Vrywillige saamgroepering van mense, in gehoorsaamheid aan die opdragte van God, met ‘n 

gemeenskaplike Goddelike doel, toegewyd aan God-drie-enig. 
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WAT MOET IN ‘N KLEINGROEP GEBEUR? 

 

▪ Verantwoordelik vir/aan mekaar (liefde) (hier begin die tug)    

▪ Elke lid moet tuis voel 

▪ Onderlinge gemeenskap/verhoudings 

▪ Begeleiding tot geestelike groei 

▪ Gerig op gemeente 

▪ Gerig op uitbreiding van die Koninkryk 

▪ Genade gee, ontvang en beleef 

▪ Groei (geestelik en in getalle) en vermenigvuldig 

▪ Gawes word geïdentifiseer, ontwikkel en gebruik binne en buite die groep 

▪ Goeie rentmeesterskap van tyd, geld en besittings 

 

 

WAT KAN EK VAN DIE KLEINGROEP VERWAG? 

 

• Gereelde byeenkomste 

• Kontak met mense soos jy wat in ons kerk wil wees 

• Praktiese ondersteuning deur mense wat vir mekaar omgee 

• ‘n Omgewing waar jy geestelik kan groei en kan leer hoe om die Woord uit te dra 

• Platform om temas te bespreek en Bybelse kennis te verbreed 

• Dienswerkprojekte vir ondersteuning 

• Mense wat vir jou bid 

• ‘n Geleentheid om vir ander tot hulp te wees 

 

 

WAT WORD VAN MY VERWAG AS KLEINGROEPLID? 

1. Onvoorwaardelike liefde 

Die gedagte van kleingroep is om vir mekaar lief te wees.  Hier sal ek probeer dat niks in die 

pad staan vir my liefde vir mekaar nie.  Al kom daar tye dat ek nie saam met ander stem oor 

hulle sienings en opinies nie, sal ek steeds die mense liefhê. My liefde sal ook uitreik na ander 

wat nog nie in die groep is nie en poog om hulle in te trek en deel te maak van die kleingroep. 
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2. Algehele beskikbaarheid 

Stel jouself, jou tyd, gawes, energie, insig en wysheid beskikbaar vir die groep.  Maak ‘n 

verbintenis tot die groep en maak dit prioriteit in jou lewe.  Hier is so baie geleentheid vir 

bediening.    

 

3. Getroue aanbidding 

Bid vir mekaar.  Dit is wat die Here van ons verwag.  Bid sonder ophou dat die Here die lede en 

die byeenkomste sal seën.   

 

4. Groter openheid 

Hier is die plek om jou gevoelens, jou stryd , jou swaarkry en jou vreugdes te deel.  Vertrou die 

groep met wat op jou hart is en skep ‘n vertrouensband dat almal vrymoedig kan deel.  Wees 

altyd eerlik. 

 

5. Sensitiwiteit vir ander 

Wees ingesteld op die ander se behoeftes.  Kyk met Christus se oë, luister met Sy ore en gee 

om met Sy hart.   

 

6. Waaragtige vertroulikheid 

Moenie uitpraat oor vertroulike dinge wat binne die groep gesê word nie.  Skep altyd ’n 

atmosfeer waar sekuriteit heers.   

 

7. Volkome beheer deur die Heilige Gees 

Laat jou ten volle deur die Heilige Gees lei oor waar God jou will plaas en gebruik in die wêreld.  

Lewe onder beheer van die Heilige Gees en stel jouself en jou gawes tot diens van God.    

 

8. Getroue bywoning 

Maak ‘’n verbintenis en woon elke kleingroepbyeenkoms gereeld en stiptelik by.  Maak 

verskoning as jy in uitsonderlike gevalle nie kan bywoon nie.   

 

9. Dankoffer 

Onthou om ook jou dankofferbydrae getrou te gee.   
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MEKAAR-TEKSTE 

 

• Bewys eerbied teenoor mekaar Rom. 12:10 

• Wees eensgesind onder mekaar Rom. 12:16; 1 Pet 3:8 

• Aanvaar mekaar Rom. 15:7 

• Onderrig mekaar Rom. 15:14 

• Gebruik gawes vir mekaar 1 Kor. 12:7; 1 Pet 4:10 

• Onderlinge mededeelsaamheid 2 Kor. 8: 3 – 15 

• Groet mekaar 2 Kor. 13:12 

• Dien mekaar in liefde Gal 5:13  

• Dra mekaar se laste Gal 6:2 

• Wees goed vir mekaar Ef. 4:32; 1 Tess 5:15 

• Vergewe mekaar Ef. 4:32 

• Sien om na mekaar se belange Fil. 2 : 3 – 4 

• Wees geduldig met mekaar Kol. 3:13 

• Mekaar liefhê Kol 3:14; 1 Joh. 4: 11 – 12 

• Leer en onderrig mekaar Kol. 3:16 

• Moedig mekaar aan 1 Tess 5:11; Heb. 10:25 

• Versterk mekaar 1 Tess. 5:11 

• Lewe in vrede met mekaar 1 Tess. 5:13 

• Moedig mekaar tot liefde en goeie werke aan Heb. 10: 24 

• Bely sondes teenoor mekaar Jak.  5:16 

• Bid vir mekaar Jak. 5:16 

• Wees gasvry teenoor mekaar 1 Pet. 4:9 
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1. Galasiërs 1: 1-10 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• In watter provinsies van Suid-Afrika het jy al gebly? 

• Wat is jou gunsteling provinsie om in vakansie te hou? 

• Watter persone is daar in jou lewe wat jy vertrou om vir jou te lei in terme van jou geloof? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee vir elkeen geleentheid om die volgende vraag te antwoord. Laat iemand ’n lysie maak van die 

antwoorde. 

“Die eienskap van God wat vandag vir my die meeste beteken, is...” 

Laat die persoon wat die lysie gemaak het nou God loof vir wie Hy is. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Laat iemand die volgende as agtergrond tot Galasiërs vir julle voorlees: 

Daar bestaan min twyfel onder Skrifverklaarders dat hierdie brief wel van die apostel Paulus afkomstig is. Die enigste 

vraag is wat die verhouding tussen hom en die sekretaris of professionele briefskrywer was, wat blykens 6: 11 – 18 

deur die apostel gebruik is om die brief op te stel. Het hierdie skrywer enige invloed op die formulering en 

gedagtegang van die brief gehad en, indien wel, in watter mate? Die sterk persoonlike aanslag en individuele styl 

van die geskrif maak dit egter meer waarskynlik dat Paulus self die inhoud en struktuur daarvan bepaal het. 

Wat meer problematies is, is die vraag wie die oorspronklike ontvangers van die brief was. Die verwysing na Galasië 

in 1: 1 – 2 kan op meer as een wyse verstaan word. Dit kan dui op die landstreek in die hart van Klein-Asië, in die 

omgewing van die stede Ankara, Pessinus en Tavium. Dit is in hierdie area dat Keltiese stamme hul in die loop van 

die derde eeu voor Christus gevestig het na ’n lang, maar volgehoue trek vanuit die Weste. In hul nuwe omgewing 

het hierdie stamme hul Keltiese tradisies en gebruike behou en Kelties is tot in die vyfde eeu na Christus hier 

gepraat. 

Galasië kan ook na die Romeinse provinsie verwys wat in 25 v.C. tot stand gekom het en wat naas die area hierbo 

genoem, ook die meer suidelike streke soos Frigië, Likaonië, Pisidie en moontlik Pamfilie ingesluit het. Dit is in 

hierdie streke waar stede soos Antiogië in Pisidië, Ikonium, Listra en Derbe geleë is, wat Paulus tydens sy eerste en 

tweede sendingreis besoek het. 
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Die keuse tussen die landstreek (die sg. “Noord-Galasië-teorie”) en die provinsie (die sg. “Suid-Galasië-teorie”) is nie 

eenvoudig nie, omdat ons eintlik nie oor genoegsame gegewens beskik om tot ’n finale besluit te kom nie. Tans is 

daar ’n neiging om aan die landstreekhipotese voorkeur te gee.1 

 

 

Lees nou Galasiërs 1: 1-10. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Gee vir elkeen geleentheid om die een ding wat hulle in hierdie gedeelte getref het, te noem. 

• Wat bedoel Paulus daarmee dat Jesus “Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit 

hierdie goddelose wêreld” (vers 4)? Wat beteken dit om “verlos” te wees uit hierdie goddelose 

wêreld? 

• Vers 1-5 is die inleiding tot die brief. In vers 6 begin die inhoud. Hoe sou jy voel as ’n preek aan jou 

BEGIN met “Dit verbaas my dat jy so afvallig word en ’n ander evangelie aanneem!” Is dit reg om so 

met die deur in die huis te val? 

• Waarom is dit vandag so moeilik om reguit vir mense te sê wat ons wil sê? 

• Waarom is Paulus so ontsteld in vers 8 en 9? Hoe voel ons hieroor? 

• Laat iemand vers 10 voorlees. As jy na jou lewe kyk, wie se guns soek jy? Lys dit in volgorde.  

• In watter volgorde behoort dit te wees? Indien die volgorde reg is, watter verskil sal dit bring in my: 

o Huwelik 

o Gesin 

o Werk 

o Ontspanning 

o Tydsbeplanning 

o Kerk 

o Kleingroep 

                                            
1Lategan, B.C., Die Brief aan die Galasiërs, (Kaapstad: Lux Verbi) 1986. 
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DIENSWERK: 5 MIN 

Ons wil graag sien dat elke kleingroep dienswerk doen binne die gemeente en ook buite die gemeente.  

Wie sal julle groep se dienswerk leier wees? Nadat julle die persoon aangewys het, bespreek met 

mekaar moontlike dienswerk-aksies waarby julle as kleingroep betrokke kan raak. Wat moet hierdie 

week gebeur sodat julle volgende week kan besluit? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vir watter dele van ons land wil julle graag bid? Bespreek met mekaar en wys dan iemand aan om 

namens julle te bid. 

Vir watter dele van die wêreld wil julle bid? Vra iemand anders om daarvoor te bid. 

Wie ken jy wat afvallig geword het? 

Gee 2 minute vir stilgebed, waar elkeen kan bid vir mense wat afvallig geword het. Daarna kan die 2 

aangewese persone bid vir die landstreke. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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2. Galasiërs 1: 11-24 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wat is die grootste verandering wat in jou lewe plaasgevind het? 

• Het jy al impulsiewe besluite geneem? Vertel van die grootstes. 

• As jy ’n belangrike besluit moet maak, hoe gaan jy te werk? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand Psalm 139: 1-18 vir julle voorlees as julle gebed: 

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. 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 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. 

 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 1: 11-24. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• In die voorafgaande gedeelte ‘raas’ Paulus met die Galasiërs. Nou noem hy hulle broers (vers 11). 

Hoe werk dit? (Vgl. ook Spreuke 27:6) 

• Wat beteken dit vir ons geloof dat die evangelie nie deur ’n mens uitgedink is nie (vers 11)? Wat 

beteken dit vir ons verstaan van die evangelie? 
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• Paulus het die mees anti-Christen verlede denkbaar (vers 13) en tog word hy deur God geroep en 

gebruik. Watter invloed het die ‘slegte’ en ‘verkeerde’ in jou verlede nog op jou uitleef van jou geloof? 

• Wanneer Paulus geroep word, begin hy nie dadelik werk nie (vers 16 en 17). Hy praat nie eers met 

mense daaroor of gaan sien die leiers nie! Inteendeel, hy gaan ver weg van gelowiges. Waarom? En 

wat kan ons hieruit leer? 

• Paulus, die groot vervolger van die kerk, verdwyn vir drie jaar en daag dan skielik in Jerusalem op om 

met Petrus te praat (vers 18). Wat sou jou reaksie wees indien jy Petrus was? Hoekom is dit vir ons 

so moeilik om verby mense se verlede te kyk en hulle te aanvaar? 

• Paulus se lewensverandering word ’n getuienis wat God verheerlik (vers 23 en 24). Watter een 

voorbeeld in jou eie lewe sal jy noem as jy in belang van die evangelie moes getuig hoe dit jou 

verander het? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle kleingroep se dienswerkprojek. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

In die bespreking het ons gehoor van die wonderlike veranderinge wat die Here in ons lewens gebring 

het. Gee nou vir elkeen in die groep geleentheid om vir die Here dankie te sê daarvoor. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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3. Galasiërs 2: 1-10 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wie is die mees geleerde mens wat jy ken? Hoe belangrik is geleerdheid vir jou? 

• Wie ken jy wat nie vreeslik geleerd is nie en tog ’n rolmodel/leier is? 

• Met wie het jy te doen wat die meeste anders as jy is? (Ras/taal/kultuur/gewoontes/lewenstyl) 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Sing die beryming van 1 Korintiërs 13 oor die liefde saam: 

1. Praat ek mense-, eng'letale, 

maar dis nie uit liefde nie, 

is my woorde hol simbale: 

klanke sonder melodie. 

Al kan ek geheime uitlê, 

berge deur geloof versit, 

of al het ek al die kennis - 

sonder liefde is ek niks. 

2. Sonder liefde sal my gawes, 

al my ywer, my nie baat: 

Net die liefde, onbaatsugtig, 

bly oorwin met goed die kwaad. 

Onreg kan dit nie verdra nie, 

dit is met die waarheid bly. 

Deur vergifnis, hoop, verwagting, 

kom die beste in ons vry. 

3. Al die tale, profesieë, 

met die tyd gaan dit verby. 

Net die liefde, die volmaakte, 

kom en sal vir altyd bly. 

Want geloof gee troos en rigting; 

na die toekoms reik die hoop - 

liefde is en bly die grootste: 

Liefde sluit die lewe oop. 
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BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 2: 1-10. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• In vers 2 sê Paulus dat God aan hom openbaar het om na Jerusalem te gaan. Hoe openbaar God 

aan jou wat jy behoort te doen? Kan jy van spesifieke geleenthede vertel? 

• In vers 2 sien ons dat Paulus sy verstaan van die evangelie toets. Hoe toets jy jou verstaan van die 

evangelie? 

• Waarom sou die besnydenis die vryheid in Christus bedreig (vers 3 en 4)? Wat is daar in ons lewe 

vandag wat ons vryheid in Christus bedreig? 

• Wie was die leiers van die gemeente (vers 6)? Wat was hulle vroeër? Hoe vergelyk dit met Paulus se 

agtergrond (vgl. Galasiërs 1:14)? Is dit vir jou moeilik om gelei te word deur mense wat minder 

opgevoed of geleerd of bekend as jy is? 

• In vers 7 sien ons dat Petrus geroep word vir die Jode (mense soos hy) en Paulus vir die heidene 

(mense anders as hy). Gegewe hulle agtergrond, moes dit nie andersom gewees het nie – Paulus, 

die super-Jood vir die Jode en Petrus, die ongeleerde visserman vir die heidene? Hoekom word hulle 

juis so geroep? 

• Vir wie is jy geroep – mense soos jy of mense anders as jy? Hoe leef jy jou roeping uit? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe vorder julle dienswerk? Wat moet nou gebeur? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vra 4 persone om julle voor te gaan in gebed. Bespreek dan met mekaar waarvoor julle wil bid: 

1. Dankie sê 

2. Skuld bely 

3. Voorbidding 

4. Vra (smeking) 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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4. Galasiërs 2: 4-25 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wat is die ergste raas wat jy al in jou lewe gekry het? Waarvoor was dit? 

• Hoe sê jy vir mense as hulle iets verkeerd gedoen het? 

• Soveel mense vandag is eintlik net akteurs wat in verskillende situasies verskillend optree afhangend 

van wat van hulle verwag word. Hoe voel jy daaroor? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat een persoon julle gebed begin met die woord: “Here, ons dank U vir U...” 

Laat elkeen dan die sin voltooi. Gaan in die rondte totdat elkeen 2 beurte gehad het. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 2: 11-21. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Petrus (dit is Sefas) tree skielik anders op by die Jode as by nie-Jode. (Lees gerus Handelinge 11: 1-

18 waar God vir Petrus wys dat nie-Jode ook rein is). Hoekom doen hy dit? Waar in ons lewe is ons 

geneig om anders op te tree by gelowiges as by nie-gelowiges en andersom? Hoekom doen ons dit? 

• Paulus spreek vir Petrus voor almal aan (vers 14). Is dit reg? In watter situasies behoort ons mense 

voor almal aan te spreek? Doen jy dit? 

• As vryspraak kom deur geloof en nie deur die wet nie, waarom is daar nog so baie mense wat soveel 

klem lê op die wet? Waarop lê jy meer klem in jou lewe – geloof of die wet? 

• Waarom skryf Paulus in vers 18 dat hy die bepalings van die wet nietig verklaar het? 

• Wat beteken dit dat dit nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe? 

• Waarom skryf Paulus dat hy nie die genade van God verwerp nie (vers 21)? In die lig van die 

voorafgaande, wat is dit om die genade te verwerp? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk na buite. Volgende keer gaan julle ook bietjie gesels oor dienswerk in die 

gemeente. Dink hierdie week aan waar julle in die gemeente betrokke kan raak. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat elkeen die volgende vraag antwoord: “As daar een ding is waarvoor julle hierdie week vir my kan 

bid, is dit...” 

Bespreek dan met mekaar hoe julle dit hierdie week gaan doen. 
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ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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5. Galasiërs 3: 1-14 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wie ken jy wat ’n groot geloof het? Hoe sou jy dit beskryf? 

• Wat maak jou die kwaadste in die lewe? Wat maak jy dan? 

• Hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Wanneer beleef jy Hom die meeste? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Een van die beste maniere om die Here te beleef is om stil te word en werklik op die belewenis van die 

Here te fokus. Gee nou 3 minute van stilte waarin julle dit doen. 

 

BYBELSTUDIE:  40 MIN 

Lees Galasiërs 3: 1-14. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Waarom is Paulus so kwaad vir die Galasiërs (vers 1)? 

• Wat sou jy antwoord op die vraag in vers 2? 

• In vers 3 wys Paulus op die fout om jou geloofslewe met die Gees te begin, maar dan in eie krag te 

eindig deur te probeer om die wet te gehoorsaam. Waarom sal iemand teruggaan van ’n lewe van 

geestelike vryheid in geloof tot ’n wettiese geestelike lewe van werk en verdienste? Hoe gebeur dit in 

ons lewe? 

• In vers 5 leer Paulus hulle dat die Heilige Gees nie in hulle werk en hulle toerus omdat hulle die wet 

onderhou nie, maar omdat hulle glo. Is daar vandag nog mense wat dink dat hulle meer van God 

gaan kry as hulle die wet onderhou? 

• Wat sou jy sê vir iemand wat sê: “Leef net reg, dan sal jy God beleef”? 

• Waarom gebruik Paulus die voorbeeld van Abraham (wat tog lank voor die wet geleef het)? Wat 

beteken dit vir ons? 

DIENSWERK: 5 MIN 

Hoe kan julle as kleingroep in die gemeente dien? Wat is 1 ding wat julle hier kan doen? 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Wat sou julle wou bid na aanleiding van vandag se gesprek? Hoe gaan julle dit nou doen? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN  
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6. Galasiërs 3: 15-25 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Gesels met mekaar oor tronke: 

o Moet daar tronke wees? 

o Wat is die doel van tronke? 

o Kan mense gerehabiliteer word? 

o Behoort daar strenger reëls in tronke te wees as in die res van die samelewing? 

• Wat sal jy maak as jy vandag R10 miljoen erf? 

• Wat sal jy graag in jou testament wil nalaat? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Bespreek met mekaar hoe die Here vir jou soos ’n Pa is. Gee dan geleentheid vir stilgebed waar elkeen 

God as Pa kan aanbid. 

 

BYBELSTUDIE: 30 MIN 

Lees Galasiërs 3: 15-25. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Hoe is ’n ‘verbond’ soos ’n ‘testament’? 

• Watter beloftes het die Here aan Abraham gegee (Genesis 12: 1-3)? Hoe is dit in Jesus Christus 

vervul? 

• As die wet lank na die verbond gekom het, hoekom is die wet enigsins gegee? 

• Waarom sê Paulus dat die wet mense “gevange gehou en bewaak” het tot die geloof gekom het? Hoe 

doen die wet dit? 

• Hoe moet ons verstaan dat ons nie meer onder toesig van die wet staan nie (vers 25)? 

 

DIENSWERK: 15 MIN 

Neem vanaand bietjie ekstra tyd om oor julle dienswerk te praat. 

Hoe vorder julle dienswerk na buite? 

Hoe vorder julle dienswerk na binne? 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek met mekaar die volgende aanhaling. Gee dan geleentheid vir gebed daarna. 

“Wie is blind ? 

Hy wat niks meer as hierdie wêreld sien nie. 

Wie is stom ? 

Hy wat nie die regte woord op die regte tyd sê nie. 

Wie is arm ? 

Hy wat nooit genoeg kan kry nie. 

Wie is ryk ? 

Hy wat VREDE in sy hart het. 

 

ADMINISTRASIE:                                                                                                                                                       5 MIN
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7. Galasiërs 3: 26 - 4:7 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Vertel vir die ander van watter volke jou voorsate kom. 

• Hoe is jou verhouding met jou ouers anders as jy 45 is as wanneer jy 15 is? En anders as 

wanneer jy 5 is? 

• Watter reëls wat in jou huis gegeld het toe jy op skool was, wou jy die graagste van ontslae 

raak? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Laat iemand dit dan 

namens julle bid as julle gebed. 

Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, 

vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar 

droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om 

te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur 

te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die 

Ewige Lewe gebore word. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 3 : 26 - 4:7. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• In hierdie gedeelte sê Paulus dat die Jode en gelowiges wat nie Jode is nie, almal kinders 

van God en daarom erfgename is. Die Jode het dit net vroeër geword en het daarom ’n 

oppasser/voog nodig gehad (die wet). Maar na Jesus se koms is gelowiges nie meer onder 

’n voog nie, maar volledige erfgename. Wat beteken dit vir ons vandag? 

• In vers 28 lê Paulus klem daarop dat ons kultuur/volk (Jood of Griek), ons sosiale stand 

(slaaf of vry) en ons geslag (man of vrou) nie meer ons mag skei nie – in Christus is ons een. 

Waar word gelowiges nog geskei deur kultuur, sosiale stand of geslag? As jy eerlik is, wat is 

vir jou die belangrikste: jou kultuur/volk, jou sosiale stand, jou geslag of jou geloof? 

• Hoe sal jy aan iemand verduidelik hoe ’n mens ’n kind van God word? 
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• In watter opsig is om “om onder die wet te wees” soos om ’n minderjarige kind te wees (4: 1-

3)?  Hoe het Jesus dit alles verander? 

• Wat beteken dit om “slawe van wettiese godsdienstige reëls” (vers 3) te wees? Noem 

voorbeelde in vandag se lewe. 

• Hoe kan julle die ervaring van “eenheid in Christus” in hierdie wêreld verhoog? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Bespreek die volgende aanhalings: 

Gewone mense bid nie, hulle bedel net. – George Bernard Shaw 

Gebed is om te vra dat die wette van die heelal omvergewerp word in belang van 'n enkele, belydend-

onwaardige petisionaris. – Ambrose Pierce 

 

Hoe kan julle nou bid dat julle gebed nie bedel is nie? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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8. Galasiërs 4 : 8-20 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Watter dae van die jaar is vir jou die mees besonders? Wat maak jy op daardie dae? 

• As jy een wet of reël kon laat wegval, wat sou dit wees? 

• Wat is die siekste wat jy al was? Vertel vir die ander. 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Voltooi die volgende sin: “Ek weet God is groot, want ...” 

Gee nou geleentheid om God te loof vir sy grootheid. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 4 : 8-20. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Waarom korrigeer Paulus homself in vers 9? (“Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, 

noudat Hy julle ken”) Wat bedoel hy daarmee? 

• Wat is “daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls” (vers 9) waarin 

die Galasiërs weer verval het? Watter is daar in ons lewe waarin ons maklik verval? 

• In vers 10 spreek Paulus hulle aan omdat hulle besondere dae vier. Watter besondere dae is 

daar in jou geloofslewe? Wat moet ons daarmee maak? 

• In vers 13 wys Paulus dat hy die evangelie aan die Galasiërs verkondig het deurdat hy siek 

was. Watter ‘slegte’ in jou lewe het al tot uitbreiding van die koninkryk gedien? As die Here 

die ‘slegte’ so gebruik, behoort ons ten alle koste van die slegte in die lewe ontslae te raak? 

(Dink bv. Aan ons gebede wanneer ons of iemand anders siek is – is dit vir genesing of vir 

gebruik?) 

• Wat beteken dit dat Christus in my gestalte kry (vers 19)? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk met mekaar. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vandag wil ons spesifiek voorbidding doen. Bespreek met mekaar wat julle wil bid vir: 

• Ons land 

• Ons gemeente 

• Mense wat swaar kry 

• Mekaar 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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9. Galasiërs 4:21-31 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wie is jou gunsteling Ou Testamentiese karakter? Hoekom? 

• Watter wonderwerke het daar al in jou lewe plaasgevind? Vertel! 

• Watter stories vertel jou ouers oor jou geboorte? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee vir elkeen geleentheid om die volgende vraag te antwoord: “Ek weet daar is ’n God, 

want...” 

Gee dan geleentheid vir stilgebed om onder die indruk van God te kom. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 4:21-31. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Waarom sal mens aan die wet van Moses onderworpe “WIL” wees (vers 21)? 

• Wat onthou jy van die verhaal van Hagar en Sara en hulle seuns – Ismael en Isak (Genesis 

16-17 en 21)? Wat maak Isak so uitsonderlik? 

• Isak is gebore uit God se belofte en deur ’n wonderwerk (Sara was te oud vir kinders). Hoe 

pas dit in by jou kindskap van God? 

• Lees weer vers 29. Waar gebeur dit in vandag se lewe nog? 

• Het jy die afgelope week meer soos Hagar (’n slaaf van reëls) of Sara (bevryde, geliefde en 

vergeefde) gevoel? Hoe kan ons uit ons “vryheid in Christus” leef? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Julle is besig met dienswerk na buite en dienswerk in die gemeente. Praat vandag bietjie oor 

hoe julle mekaar tydens julle kleingroepbyeenkomste kan dien. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gebed bestaan uit verskillende elemente. Gesels met mekaar watter elemente julle dink daar in 

gebed is. Verdeel dan hierdie elemente onder mekaar en laat elkeen dan namens julle een 

element hanteer. 
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ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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10. Galasiërs 5: 1-15 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wat beteken die woord ‘liefde’ vir jou? 

• Waar het jy die afgelope week liefde ervaar? 

• Waar en wanneer het jy die meeste ‘vry’ gevoel? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende sin hardop voltooi as sy/haar gebed vandag: 

“Here, ek ervaar U liefde veral wanneer...” 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 5: 1-15. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Wat bedoel Paulus met die “slawejuk” in vers 5? Waarom gebruik hy die term “slawejuk”? 

• Waarom is Paulus so teen die besnydenis? Gaan dit net oor die handeling of is daar meer 

aan? 

• Waarom sê Paulus dat al wat van belang is, is “geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan” 

(vers 6)? Hoe sal ’n lewe lyk wat net dit doen? 

• Waarom moet die geloof in dade oorgaan? Waarom moet dit deur liefde wees? 

• Paulus spreek hom sterk uit teen die wet en tog sê hy in vers 8 dat God ons roep tot 

gehoorsaamheid. Hoe moet ons dit verstaan? Waarom is gehoorsaamheid aan God nie 

gelyk aan die onderhouding van die wet van Moses nie? 

• ‘SONDE IS NIE IN DIE EERSTE PLEK OORTREDING VAN ’N REËL NIE, MAAR OM JOU DOEL TE MIS.’ 

Bespreek hierdie stelling in die lig van vers 13. 

• Waar misbruik Christene vandag hulle vryheid? 

• Hoe sal jy iemand antwoord wat sê: “Ek is vry in Christus – ek kan maak net wat ek wil!”? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Maak ’n lysie van waarvoor julle vanaand wil bid. Laat iemand julle dan voorgaan. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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11. Galasiërs 5: 16-26 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wat is jou gunsteling vrug? 

• Het jy as kind meer of minder sondes as die ander kinders in jou skool gedoen? 

• Wat is volgens jou die een groot sonde van ons tyd wat jy sal wil laat eindig? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Ons maak in vandag se lewe so min tyd om na God te luister. Selfs wanneer ons bid, praat ons 

eerder as om te luister. Gee nou 3 minute van stilte waar elkeen net luister na God. Vertel vir 

mekaar na die tyd wat julle ‘gehoor’ het. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 5: 16-26. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Wat beteken vers 18 vir jou? (“Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer 

onder die wet nie.”) 

• Bespreek die verskillende praktyke van die sondige natuur (vers 19-21). Hoe lyk elkeen in 

die praktyk vandag? Met watter word jy die meeste gekonfronteer? 

• In vers 22 word gepraat van die “vrug van die Gees”. Waarom is dit enkelvoud (vrug) en nie 

meervoud (vrugte) nie? 

• Bespreek die elemente van die vrug van die Gees. Watter een is die duidelikste in jou lewe? 

Met watter een sukkel jy die meeste? Hoe kan julle mekaar hiermee help? 

• Volgens vers 24 kruisig ek self my sondige natuur en begeertes en is dit nie iets wat vir my 

gedoen word nie. Waarom is dit belangrik om dit te besef? Hoe doen ek dit dan? 

• Hoe laat ek die Gees my gedrag bepaal (vers 25)? Wat beteken dit prakties? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 
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GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Julle het vandag gesels oor die elemente van die vrug van die Gees wat in elkeen se lewe die 

sterkste is en die een waarmee elkeen die meeste sukkel. Laat elkeen in die groep nou vir die 

persoon aan sy/haar linkerkant bid. Sê dankie vir die element wat duidelik is en bid vir die 

element wat die grootste gesukkel is. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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12. Galasiërs 6: 1-18 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

• Wie is die mense wat jou help as jy swaar kry? 

• Wat is op hierdie stadium die swaarste las in jou lewe? 

• Wie is daar wat vir jou teregwys as jy sonde doen? Hoe reageer jy daarop? 

• Hoe wys jy vir mense op die sondes in hulle lewe? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

In 1 Johannes 2:12 hoor ons dat ons sondes vergewe IS in die Naam van Jesus Christus. In 

Hebreërs 10:22 lees ons:  

Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is 

gewas met skoon water. 

 

Gee vir elkeen nou die geleentheid om in stilgebed vir die Here dankie te sê dat AL jou sondes 

vergewe IS. Vra Hom om jou gewete skoon te maak en beleef hoe Hy jou totaal reinig. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Galasiërs 6: 1-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

• Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

• Hoe sal julle vers 1 uitleef? (“as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle 

deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan 

self ook in versoeking kom.”) Hoekom is dit so moeilik om mense in sagmoedigheid reg te 

wys? 

• Hoe dra julle in julle kleingroep “mekaar se laste” (vers 2)? 

• Maak vers 5 jou opgewonde of bekommerd? Hoekom? 

• Hoe sal julle vers 6 uitleef? 

• In die lig van vers 7-9, wat verwag jy om te oes? 

• Waarom sê vers 10 dat ons “veral aan ons medegelowiges” moet goed doen? (Die ou 

vertaling stel dit so: “maar die meeste aan die huisgenote van die geloof”.) 

• Wat is die oorkoepelende boodskap van Galasiërs? 
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• Wat het Galasiërs in jou lewe verander? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Bespreek julle dienswerk. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Julle is nou klaar met die studie oor Galasiërs. Wat sou julle wou bid na aanleiding van hierdie 

besonderse boek in die Bybel? Hoe gaan julle dit vanaand doen? 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 
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Kleingroepbediening 

Predikante: 

Reynold Fourie 

Sel: 084 7076 276 

Epos: reynold@gkbo.org.za 

 

Reinder Kingma 

Sel: 084 827 2443 

Epos: reinder@gkbo.org.za 

 

Gemeentekantoor: 

Jenny Gerber 

Tel: 021 919 4303 

Epos: admin@gkbo.org.za 
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