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Verwelkoming                                                                                      5 min 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Watter ervaring kry jy as jy koerantberigte  lees of na die Nuus op die 

televisie kyk?  

 Wat maak jou die hartseerste as jy nuusberigte lees of hoor? 

 Wat sou jy graag in koerante wil lees of in nuusberigte wil hoor? 

 

Aanbidding                                                                                         10 min 

 Lees Efesiërs 1 saam deur en let op al die hemelse seëninge wat 

God aan ons gee.  

 Wat moet ons doen oor al hierdie seëninge? Vgl. Ef. 1: 6, 12, 14 b. 

 Laat iemand in die groep nou in gebed die Here prys vir sy genade 

en grootheid! 

 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

Lees saam met mekaar Galasiërs 5: 13-26. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in die Skrifgedeelte getref het. 

 Paulus kontrasteer twee sake met mekaar.  Wat staan volgens hom 

lynreg teenoor mekaar? 

 Met praktyke van die sondige natuur  word bedoel die dinge wat elke 

mens sonder God na vore bring. Watter uitwerking het hierdie dinge op 

ons lewe en samelewing? 

 Hoekom dink julle word hier gepraat van die vrug van die Gees en van 

die vrug van die Gees? 

 Bespreek die stelling: As die Heilige Gees in ‘n mens woon, werk Hy ook 

in jou en loop Hy die teenoorgestelde pad met jou as waarop jy uit jou 

eie sou beweeg. 
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 Hoe sou julle die werk van die Heilige Gees in ons verlossing aan ‘n kind 

verduidelik? 

 ‘n Laaste gedagte vir nadenke: Ons moenie dink dat, as ons die vrug 

van die Gees dra, die wêreld ons daarvoor sal prys nie, want daar is nie 

plek vir mense van God in hierdie wêreld sonder God nie. Hulle sal ons 

nie daarvoor eer nie, maar hulle sal dit wel sién....... 

 

Dienswerk                                                                                            5 min 

Gasvryheid (d.i. liefde vir die vreemdeling) is ‘n belangrike opdrag aan 

gelowiges. Bespreek vinnig hoe julle dit in julle gemeente kan bevorder. 

Elkeen gaan dink dan daaroor na tussen julle byeenkomste en tydens ‘n 

volgende byeenkoms stel julle dan spesifieke en haalbare doelwitte vir julle 

as groep.  

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Ons het begin deur Efesiërs 1 te lees waarin al ons hemelse seëninge 

beskryf word. In Efesiërs 2 reageer Paulus daarop met ‘n gebed. Lees die 

gebed saam en laat iemand in die groep die Here dan dank vir die groot 

krag wat Hy in gelowiges se lewens uitoefen (Ef. 2: 19-21). 

Administrasie                                                                                       5 min 
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2. Galasiërs 3:14  Hoe kry ek die Heilige Gees in my? 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Geloof word deur die Heilige Gees in ons gewerk.  Wat kan jy uit jou 

kinderdae of uit jou volwasse lewe onthou oor hoe die Heilige Gees 

die geloof in jou geplant het of laat groei het?  

 Wat kan jy onthou van jou belydenisaflegging in die kerk? Wat was 

spesiaal vir jou?... wat het jy aangetrek?... wie was almal daar?... 

ens.  

 

Aanbidding                                                                                         10 min 

 Lees Romeine 8: 15-17 saam deur en let op die wonderlike werk van 

die Heilige Gees in ons lewe.  

 Die Gees laat ons tot God roep deur vir Hom te sê: Abba! (dit 

beteken Vader). 

 Kom nou soos kinders in gebed na God en eer hom vir die voorreg 

om soos ‘n kind met Hom te kan praat.   

 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

Lees saam met mekaar Galasiërs 3: 13-14. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in die Skrifgedeelte getref het. 

 God het aan Abraham beloof dat al die geslagte van die aarde geseën 

sal wees deur sy nakomeling (Gen. 12:3).  Hierdie nakomeling van 

Abraham is Jesus Christus (Gal. 3:16).  Wat die seën is word in die 

Bybel vir ons duidelik gemaak.  Lees die volgende Skrifgedeeltes wat dit 

duidelik maak: 
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 Jesaja 44: 3-5 

 Esegiël 36: 26, 27 

 Jeremia 31: 31-34 

 Joël 2: 28, 29  

 Wat getuig Johannes die Doper en Petrus oor die werk van Jesus 

Christus, die nakomeling van Abraham? 

 Johannes 1:33 

 Handelinge 2:33 

 Die doop met Heilige Gees is ‘n tegniese term vir Pinkster. Jesus verwys 

direk na die uitstorting van die Gees as Hy praat van "die doop met die 

Gees" (Hand 1:5). 

 Waarvan verseker Galasiërs 3:14 ons?   

 Die genade van Jesus Christus is groot en lewensveranderend!  

Hoekom kan ons dit sê as ons aan die gawes van die Heilige Gees 

dink?  

Dienswerk                                                                                            5 min 

Gasvryheid (d.i. liefde vir die vreemdeling) is ‘n belangrike opdrag aan 

gelowiges. Julle het intussen gedink hoe julle gasvryheid in julle gemeente 

kan bevorder.  Wat gaan julle as groep in hierdie verband doen? Stel ‘n 

paar spesifieke en haalbare doelwitte.  Hoe gaan julle mekaar hieroor 

verantwoordbaar hou?  

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

In Efesiërs 3:14-21 reageer Paulus op die Here se wonderlike werk in 

gelowiges en in die kerk. Hy reageer met ‘n gebed waarin hy o.a. vra dat 

ons sal begryp hoe groot die Here se genade en liefde oor ons is. Laat 

iemand in die groep hierdie gebed vir julle lees as julle dankgebed. 

Administrasie                                                                                       5 min 
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3. Esegiël 37  Die Heilige Gees maak lewend 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Iemand het die menslike lewe só beskryf: ‘n Tevergeefse passie, ‘n 

hartstog, ‘n tevergeefse verlange. ‘n Wens, ‘n hunkering na iets meer, 

iets groter, iets blywender, wat die lewe waarlik sinvol en die moeite 

werd sal maak...... maar tevergeefs.  Bespreek hierdie stelling. 

 Wanneer leef ‘n mens werklik? 

Aanbidding                                                                                         10 min 

 Die aanbiddingslied  hieronder eer die Drie-enige God vir wie Hy is 

en doen.  Gesels kortliks wat elke reël beteken waarna elkeen 

persoonlik in gebed God verheerlik.  

Ons eer U, Vader, U is vol liefde; 

Ons eer U, Jesus, ons Heiland, Heer; 

Ons eer U, Heil’ge Gees, U maak ons lewe nuut; 

Drie-enig God, aan U ons eer! 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

 In die Geloofsbelydenis van Nicéa bely ons dat ons in die Heilige Gees 

glo wat Here is en lewend maak. Hy gee lewe in die skepping (Gen. 

1:2), in gelowiges (Efesiërs) en in die kerk (Handelinge). 

 Esegiël 37:1-14 gee ‘n dramatiese voorstelling van die Gees se 

lewegewende werk. Lees Esegiël 37:1-14 saam deur en laat elkeen sê 

wat hom/haar besonderlik getref het in hierdie Skrifgedeelte. 
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 Vanweë ons sonde is ons vasgevang in ‘n duistere kringloop van 

duisende situasies van doodsheid, magteloosheid, hopeloosheid, 

sonder oplossing of uitweg (Ef. 2:1). Ons versprei selfs die gevoel van 

doodsheid en moedeloosheid, magteloosheid en hopeloosheid in ons 

verhouding met ander mense. Kan julle voorbeelde noem? 

 Wat het Jesus Christus deur die Heilige Gees vir ons moontlik gemaak?  

Lees en gesels oor die volgende Skrifgedeeltes:  2 Kor 3: 5-6; Gal. 5:25. 

 Die Gees het gekom om dit wat Christus vir ons moontlik gemaak het 

werklikheid in ons lewe te kom maak. En wat het Christus vir ons 

moontlik gemaak? Om te leef soos mense, ware mense. Soos God ons 

bedoel het om te leef. Met blydskap. Met sin. Met vreugde. Met rigting, 

koers, ‘n doel. Vry in ons gewete en harte.  

 Hoe maak die Heilige Gees ‘n nuwe begin met ons? Die Bybel gebruik 

‘n paar uitdrukkings hiervoor. Die Gees maak ons vry (Rom. 8:15), Hy 

maak ons lewend (Gal. 5:25), Hy wederbaar ons (Joh 3:7-8).  

 Ons belydenis beskryf die wonder van die geboorte soos volg: Dit is ‘n 

volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, 

wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God..... in sy krag nie 

minder of geringer as die skepping of die opwekking van dooies nie (DL 

3 / 4: 12). Hoe groot en hoe kragtig is God se genade nie!  Sien ons dit 

raak? 

Dienswerk                                                                                            5 min 

Gasvryheid (d.i. liefde vir die vreemdeling) is ‘n belangrike opdrag aan 

gelowiges.  Julle het reeds doelwitte gestel.  Hoe vorder julle in die 

uitvoering daarvan?  Gesels lekker hieroor!  

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Verheerlik God nou in gebed wat in Christus deur sy Gees ware lewe gee: 

 in die skepping 

 in gelowiges 

 in die kerk  

Administrasie                                                                                       5 min 
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4. Galasiërs 5: 13-26  Die Heilige Gees laat my ook werk! 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Wat beheer grotendeels ons lewe? Gesels lekker hieroor! 

 Wat is die verskil tussen ‘n gelowige en ‘n ongelowige se lewe? 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Lees Lied 450:1 hieronder en bespreek dit kortliks. Laat iemand dan 

julle gedagtes in ‘n aanbiddingsgebed verwoord. 

Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid 

kan verwoord, u lof besing met ‘n aardse stem? 

Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as god en Heer. 

Eer ons God as Majesteit; loof Hom tot in ewigheid. 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

 Lees Galasiërs 5: 13-26 saam deur. Laat elkeen sê wat hom/haar 

besonderlik getref het. 

 Die Gees maak lewend (vgl. vorige byeenkoms). Doen die Gees dit 

sonder ons medewerking?  Vergelyk Galasiërs 5:16 en 25. 

 Die Bybel gebruik verskillende uitdrukkings om ‘n lewe wat deur die 

Gees bepaal word, te beskryf: oorgawe, toewyding, heiligmaking, vervul 

wees met die Heilige Gees en wandel deur die Gees.  Elkeen van 

hierdie uitdrukkings het ‘n eie aksent maar almal maak dieselfde punt nl. 

die werk wat die Heilige Gees in ons doen geskied nie sonder ons 

medewerking nie. 

  Tot watter stryd moet ons in ons lewe toetree?  Vergelyk Galasiërs 5:16 

en 17. 
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 Waar lê die fout as ons nie hierdie stryd in ons lewe ken en voordurend 

ervaar nie? 

 Bespreek hoe ‘n mens jou prakties deur die Gees laat beheers.  

 Luther (kerkhervormer) het gesê: om deur die Gees te wandel vra 

onsself, ons hele lewe. Bespreek sy stelling. 

Dienswerk                                                                                            5 min 

Gasvryheid (d.i. liefde vir die vreemdeling) is ‘n belangrike opdrag aan 

gelowiges.  Kry in die groep bietjie terugvoer oor die diensprojek waarmee 

julle besig is. Wat verskaf julle vreugde en waarin moet julle nog groei?  

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Gebruik gerus die woorde van Lied 442:2 as gebedsriglyn. 

Gees van God wat lewend maak, 

vul my meer en meer. 

Gees van God wat lewend maak, 

vorm my tot U eer. 

Troos my, sterk my, leer my, lei my. 

Gees van God, vul my al meer – 

vorm my tot u eer. 

 

Administrasie                                                                                       5 min 
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5. Galasiërs 5: 13-26  Die vrug van die Gees 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Watter vrugte geniet julle die meeste en hoekom? 

 Vertel hoe jy jou geliefkoosde vrug fisies eet?  

 Wat is kenmerkend van ‘n lemoen en nartjie? 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Lees die volgende woorde van ons Here Jesus en dan dank julle die 

Vader en die Seun dat hulle die Heilige Gees gestuur en aan julle gegee 

het. 

Johannes 14:16: Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander 

Voorspraak stuur om ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die 

waarheid. 

Johannes 16: 14, 15: Hy (die Gees van die waarheid) sal My verheerlik, 

want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. Alles wat aan 

die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat 

Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 

  

Bybelstudie                                                                                        40 min 

 Lees Galasiërs 5: 22-26 twee keer saam deur. Laat elkeen sê wat 

hom/haar besonderlik aangespreek het. 

 Dit is baie belangrik om te besef dat die Bybel van die vrug (enkelvoud) 

van die Gees praat en nie van die vrugte van die Gees nie. Die Heilige 

Gees produseer in en deur ons een enkele vrug en hierdie vrug het 

verskillende aspekte (dink aan ‘n lemoen – die een vrug bestaan uit 

verskillende skyfies). 
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Bespreek: Wat is die implikasies hiervan vir ons lewe? 

 Lees weer die kenmerke van die vrug van die Gees deur. Dis 

waarheen die Gees met elkeen van ons op pad is!  ‘n Mens kan sê: 

dit is vir Christus wat die Gees in ons lewe sigbaar wil maak, gestalte 

wil gee, wil verheerlik. Hoe lewendig is hierdie besef in ons eie lewe? 

 Hoekom is gelowiges dikwels so onherkenbaar tussen ongelowige 

mense? 

 Kan ‘n Geesvervulde mens altyd maar dieselfde bly sonder 

verandering, sonder vernuwing? Deel julle gedagtes hieroor.  

Dienswerk                                                                                            5 min 

Gasvryheid (d.i. liefde vir die vreemdeling) is ‘n belangrike opdrag aan 

gelowiges.  Watter nuwe lidmate dink julle moet julle bietjie meer moeite 

doen om hulle werklik tuis te laat voel.  Beplan hoe julle dit gaan doen.  

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Lees Skrifberyming 15-1 vers 2 en 4 as gebedsriglyn en laat iemand in die 
groep vir julle afsluit. 

Vers 2 

Mag God nou deur sy Gees in julle werk, 

jul uit sy ryke heerlikheid bekragtig 

sodat in julle woon die Christus magtig 

en jul in liefde vasstaan, stewig, sterk. 

Vers 4 

Aan Hom wat kragtiger in ons kan werk 

as wat ons bid of dink – aan Hom, die Here, 

bring ons in Christus ewig, ewig ere! 

Amen! Aan Hom die ere in die kerk! 

Administrasie                                                                                       5 min 
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6. Galasiërs 5:22 en 1 Korintiërs 12: 4, 7  Vrug en gawes van die 

Heilige Gees 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Die werking van die menslike liggaam is net fantasties. God is 

voorwaar almagtig en alwys!  Oor watter funksie van die liggaam 

verwonder jy jou telkens? 

 Wat is die belangrike funksie van ons kleintoontjie?  

 Met watter verskillende beelde word die kerk in die Bybel beskryf?  

Kyk hoeveel beelde julle kan kry. 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Die kerk is die wonder van God se genade en kragtige werk in ons. Lees 

1 Petrus 2: 9-10 en dan dank julle die Here vir die voorreg om deel van 

die kerk te wees.   

  

Bybelstudie                                                                                        40 min 

 Lees Galasiërs 5:22 en 1 Korintiërs 12: 1-11 saam deur.  Laat elkeen sê 

wat hy/sy opgemerk het en wat hom/haar besonderlik aangespreek het. 

 Die vrug van die Gees gee die Heilige Gees aan alle gelowiges. By 

sommige is die vrug meer ontwikkeld as by ander maar alle gelowiges 

kry dieselfde vrug.  Met die gawes is dit anders. In watter opsig is dit 

anders? 

 Wat is die doel van die verskillende gawes? 

 Die Bybel gee ons nie ‘n onuitputlike lys van gawes nie. Die ryke 

verskeidenheid word egter beklemtoon.  Watter gawes word wel in die 

Bybel genoem? Vergelyk Romeine 12: 7, 8; 1 Korintiërs 12: 8-10; 

 1 Korintiërs 12: 28-30 en Efesiërs 4: 11-14.   
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 Verskil genadegawes van natuurlike talente?  Wanneer kan ‘n natuurlike 

talent ook ‘n genadegawe wees? 

 Iemand het die volgende definisie van genadegawes gegee: ‘n 

Genadegawe is ‘n uitsonderlike vermoë wat die Heilige Gees aan elke 

gelowige gee om hom of haar op díe manier toe te rus en te verbind om 

andere op spesiale wyses te dien terwille van Christus en sy koninkryk. 

Bespreek die definisie.   

 Bespreek die stelling: Jy is nodig vir ander en jy het ander nodig. 

 Hoe sal ‘n gesonde gemeente dan lyk volgens 1 Korintiërs 12? 

 Wanneer baat al ons gawes niks nie? Vergelyk 1 Korintiërs 13: 1-3.   

 

Dienswerk                                                                                            5 min 

Om julle eie dienswerk in die gemeente uit te bou kan julle gerus elkeen ‘n 

gawevraelys voltooi en die resultate met mekaar deel. Daar is verskillende 

vraelyste beskikbaar wat julle kan voltooi bv. die Netwerkkursus en die 

Ontdek jou gawe-kursus.   

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

In 1 Petrus 4:10 staan: As goeie bedienaars van die veelvuldige genade 
van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander 
dien.  Dank die Here nou vir sy veelvuldige genade teenoor julle en smeek 
die Here om julle elkeen waarlik diensbaar te maak met julle gawes. 

 

Administrasie                                                                                       5 min 
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7. Galasiërs 5: 14, 22 en 1 Johannes 3:18  Die vrug van die Gees 

is liefde 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Wat is liefde? Bloot ‘n gevoel? 

 God is liefde! Kan ons dit ook omdraai en sê: liefde is god? 

 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Lees saam Psalm 103:8-22 en laat iemand in die groep die Here loof en 

dank vir sy onverganklike liefde vir ons (Ps. 103:17).  

  

Bybelstudie                                                                                        40 min 

 Lees Galasiërs 5:22,13-15; 1 Johannes 3:11-18, 4:7-11 en 16-21 en 

deel met mekaar julle gedagtes oor hierdie Skrifgedeeltes. 

 Liefde is nie één van die vrugte van die Gees, naas ander nie, maar die 

enigste vrug.  Al die ander is slegs gesigte van díe liefde, aspekte 

daarvan, gestaltes daarvan, voorbeelde, konkrete toepassings daarvan. 

 Wat leer ons oor God se liefde uit die volgende Skrifgedeeltes: 1 

Johannes 4:10 en 19; 1 Johannes 3:16; 1 Johannes 4:8-10 en Romeine 

5:5? 

 Wat verwag die Here van ons op grond van sy liefde vir ons? Vergelyk 1 

Johannes 3:17-18 en Jakobus 3:9.  

 Die Nuwe Testament gebruik in Grieks verskillende woorde vir liefde: 

Eros (seksuele liefde), filia (vriendskapsliefde en agape (omgee-liefde).  

Die werklike liefde, as vrug van die Gees, is die agape liefde. Waardeur 

word die agape-liefde gekenmerk? 

 ‘n Skrifuitlegger (Dodd) het gesê: Christelike liefde is die bereidheid om 

dit wat waarde het vir my eie lewe oor te gee sodat dit die lewe van 
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ander kan verryk.  Wat het waarde vir julle lewe wat julle ook moet 

oorgee sodat ander daardeur verryk kan word?  

 Dink daaraan hoe ‘n groot verskil God in Jesus Christus met sy omgee-

liefde (agape) in julle lewe gemaak het!  Hy vra nou dat ons dieselfde 

aan ons medemens sal doen.  

Dienswerk                                                                                            5 min 

 Laat elkeen bietjie dink: Wie plaas die Here nou op jou pad aan wie 

Hy wil hê dat jy werklike omgee-liefde sal bewys?  Wees konkreet en 

deel  dit gerus met mekaar indien julle wil.   

 Onthou: 

Liefde is....... 

bereid om die inisiatief te neem, 

selfopofferend, 

te sien in dade. 

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Laat iemand in die groep Skrifberyming 9-5 vers 1 en 2 vir julle voorlees as 
julle gebed. 

Vers 1 Vers 2 
Al sou ek ook die tale spreek 
van mense en engele, maar ontbreek 
In my die liefde, ú liefde, Heer: 
is ek ‘n klinkende metaal, 
‘n leë, luidende simbaal 
wat spreek, maar nie verstaan, of U eer! 
Al kan ek profeteer in krag, 
geloof besit wat veel vermag, 
en kennis, deel my aardse goed, 
vergaan ek in ‘n offer gloed, 
maar ek het nie die liefde nie – u liefde nie- 
het ek voor U geen waarde nie. 

 

Die liefde soos deur U gewek, 
is steeds lankmoedig, vriendelik, 
is nie jaloers of hoogmoedig nie: 
dis eerbaar, streef ook nie in daad 
na selfbelang, wreek nie kwaad 
en is nie bly oor die onreg nie. 
Die liefde streef die waarheid na, 
glo alles, hoop, bedek, verdra. 
Dit sal vir ewig bly bestaan 
waar kennis, tale eens vergaan. 
Wil U ons, Heer, u liefde leer, dat 
ons steeds meer 
in liefde wandel; U vereer! 

 

Administrasie                                                                                       5 min 
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8.   Galasiërs 5:22, 23 a en 1 Johannes 1: 1 - 4  Die vrug 

van die Gees is vreugde 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Wat verskaf aan mense in die algemeen die grootste vreugde? 

 Wat dink julle maak God die blyste ... en die hartseerste? 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Asemhaal is nie genoeg nie!  Om geestelik asem te haal uit die dieptes 

van ‘n nuwe verhouding met God deur Jesus Christus, is ware 

geestelike lewe. 

Dank die Here nou in gebed dat Hy julle deur sy Seun en deur sy Gees 

in ‘n nuwe verhouding met Homself gestel het – die verhouding van 

Vader en kind (Joh. 1: 12, 13). 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

Daar is baie redes waarom Christene vol vreugde kan wees.  Hulle het 

rede om bly te wees oor die gawes van die lewe, van die skepping, van 

menswees. Ook oor die gawes van verlossing, van nuwe lewe, van 

kindskap, van vergifnis....  

Met hierdie byeenkoms kyk ons na die vreugde wat uit ware gemeenskap 

met God – uit ‘n intieme persoonlike verhouding met God - gebore word. 

Lees saam met mekaar 1 Johannes 1: 1-4. 

 Wat beskou Johannes as volkome blydskap? 

 Hoe kom ons by hierdie gemeenskap met God en daarom by ware 

blydskap uit? 

God het hierdie gemeenskap met Hom vir jou moontlik gemaak.  Kyk na 

die volgende skakels van die ketting waarmee God jou aan Hom verbind: 
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 Die eerste skakel is God se openbaring. Hy het Homself bekend 

gemaak deur sy Woord. Jesus is die Woord, die 

Openbaarder/Bekendmaker van die Vader. Lees meer hieroor in 

Johannes 1:18. 

 Die tweede skakel is dat die apostels hierdie 

openbaring/bekendmaking van God sintuiglik waargeneem het. Hulle 

het met hulle oë gesien, met hulle ore gehoor en met hulle hande aan 

Hom gevat.  Lees meer hieroor in Johannes 20: 26-28. 

 Die derde skakel is dat wat hulle gesien en gehoor het, verkondig het. 

Oral waar hierdie verkondiging geglo is, het mense hulle blydskap 

gedeel.  Lees meer hieroor in 1 Thess. 1:6. 

 Die vierde skakel is dat die verkondiging uiteindelik ook op Skrif 

gestel is.  So het dit by ons uitgekom. So kan ons ook alles van God 

weet wat nodig is vir ons redding, dit glo en daaraan deel hê. Lees 

gerus hieroor 2 Timoteus 3: 14-17. 

 Die uiteindelike gevolg is dat ons ook met die Vader en met sy Seun, 

Jesus Christus gemeenskap kan hê en saam met mekaar volkome 

blydskap kan hê. 

Wanneer ons in ware gemeenskap (in ‘n intiem persoonlike verhouding) 

met die Vader en sy Seun lewe, het ons ware blydskap.  Om verseker te 

weet dat jy die ewige lewe in Jesus Christus het en dat God jou persoonlike 

God en Vader is, gee jou volkome blydskap. 

 Hoe kan ons bly groei in ware blydskap? 

 Jy sal ook ander in hierdie blydskap wil laat deel?  Hoe sal jy hulle 

help om ook hierdie blydskap in hulle lewe te kry. Wees prakties in 

julle bespreking. 

Dienswerk                                                                                            5 min 

 Julle vorige opdrag was om aan iemand omgee-liefde te gaan bewys. 

Deel met mekaar hoe julle dit probeer doen het. Wat het julle gesien 

en geleer hieruit? 

 Bespreek hoe julle julle blydskap om in ‘n intieme persoonlike 

verhouding met die Vader en die Seun te lewe, met iemand anders 

kan deel.  Gaan probeer dan om dit in die volgende tyd ook te doen.  
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Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

 Bid saam met mekaar dat julle sal bly verdiep in die Woord van God 
en met julle hele hart sal bly glo en op God vertrou. 

 Bid ook dat julle lewe die blydskap sal uitstraal van mense wat in ‘n 
intieme persoonlike verhouding (gemeenskap) met God lewe! 

Administrasie                                                                                       5 min 
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9.   Galasiërs 5:22, 23 a en Lukas 15: 11-31  Die vrug van 

die Gees is vreugde 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Wou jy as kind ooit wegloop van jou ouerhuis af? Hoekom ... 

waarom? ... en wat het gebeur? 

 Watter verskille was daar tussen julle as kinders in een huis?  

Geaardhede, optredes, talente ens. 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Lees saam met mekaar die bewoording van Lied 453:1 en bring dan in 

gebed julle dak en eer aan God ons Vader 

Aan die Vader dank en ere, laat ons saam sy lof besing. 

Hy het al ons skuld vergewe, laat ons Hom hulde bring. 

Hy’s genadig en magtig, die bewerker van ons heil. 

Kom ons loof Hom, kom ons eer Hom vir onverdiende seën. 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

Ons is besig om na te dink oor die vrug van die Gees. Ons kyk 

inderwaarheid na verskillende gesigte van die liefde wat ‘n Christen se 

lewe moet vertoon. 

As die Bybel sê dat die vrug van die Gees vreugde is, moet ons tog 

sekerlik vra:  Wat maak God bly en moet ons ook bly maak?  

 Lees Lukas 15: 11-31 saam deur. 

 Watter opskrif sou julle vir hierdie gelykenis gee? Die verlore seun of 

die gelykenis van die vader se liefde?  Motiveer julle antwoord. 

 Hoe klop God se hart? Wat maak Hom werklik bly? 
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 Bespreek: God is bly as ‘n mens se vasgeloopte lewe weer sinvol 

word. Hy verwyt nie. Hy aanvaar ons, omhels ons, maak vir ons ‘n 

fees gereed. Só is God. Só voel God teenoor ons. 

 Kyk na die optrede van die oudste seun.  Is hy in die oë van sy vader 

nie net nóg ‘n verlore seun, een wat ware blydskap mis nie? Hoe tree 

die vader ook teenoor hom op? 

 Van wie is die oudste seun ‘n toonbeeld. Kyk na Lukas 15: 1, 2. Wie 

sluit dit almal in? Is ons nie ook dikwels die oudste broer nie? 

 Hoe het die oudste seun gereageer op sy vader se uitnodiging? Het 

julle opgelet dat dit nie gesê word nie. Hoekom dink julle eindig die 

gelykenis so? 

 Bespreek die stelling: Die redding van sondaars maak die hemele en 

die kerk bly. Helaas, somtyds net die hemele, omdat die kerk dit te 

weinig waardeer. 

 Mag die Gees ons help om die Vaderhart te verstaan en sy vreugde 

te deel! 

Dienswerk                                                                                            5 min 

 Kom vinnig terug op die vorige dienswerk.  Het die Here vir iemand 

die geleentheid gegee om sy blydskap oor ‘n intieme persoonlike 

verhouding met die Here, met iemand anders te deel.  Hoe het dit 

plaasgevind. 

 Wat moet in ons elkeen se eie lewe gebeur om werklik in die Vader 

se blydskap te deel.  Help mekaar om konkreet hieroor na te dink. 

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

 Bid saam met mekaar dat die Here ons sal reinig van liefdelose 
meerderwaardigheid, selftevredenheid, ondankbaarheid .... dat ons 
vol sal wees van die wete dat ons ook alleen deur die liefde en 
genade van die Vader sy kinders kan wees. 

Administrasie                                                                                       5 min 

 

 



20 
 

10.    Galasiërs 5:22, Efesiërs 2: 11-22  Die vrug van die 

Gees is vrede 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Hoe het julle ouers julle as kinders laat vrede maak as julle baklei 

het? Wat doen julle met julle eie kinders? 

 Hoekom is vrede maak so moeilik en tog so wonderlik? 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Laat iemand in die groep Sb. 4-6 aan die groep voorlees as gebed en 

lofprysing van God. 

Ere aan God, ere aan God 

in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste! 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in die mense 'n welbehae. 

Ere aan God in die hoogste, 

ere aan God in die hoogste! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 

in die mense, in die mense 'n welbehae – 

in die mense 'n welbehae, 'n welbehae. 

Ere aan God, ere aan God 

in die hoogste, in die hoogste, 

in die hoogste! 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in die mense 'n welbehae. 

Amen.  Amen. 
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Bybelstudie                                                                                        40 min 

Een van die belangrikste gesigte wat die Christelike liefde aanneem, is díe 

van vrede.  

Lees saam met mekaar Efesiërs 2: 11-22. 

 In die Bybel is vrede sjalom, die toestand van omvattende welsyn, 

welvaart, voorspoed, van totale harmonie en heelheid.  Dit is nie 

maar bloot die afwesigheid van onrus, stryd en konflik nie. 

 Efesiërs 2:14 sê dat Jesus Christus self ons vrede is. Hy is die 

Vredevors van wie ons so baie sing. Hy is ons vrede: met God en 

met mekaar.  Kyk saam met mekaar hoe omvattend dit vir ons 

beskryf word in 13-18. Lig die hoogtepunte daarvan uit. 

 Deur Jesus Christus bestaan daar tussen Christene ‘n 

onverbreekbare, lewensnoodsaaklike, wonderlike eenheid.  Wat is 

ons verantwoordelikheid hierin en hoe moet ons dit doen? 

 Bespreek die stelling: Daar is ‘n band tussen gelowiges wat hegter is 

as bande van bloed, dikker as die bloed in ons are, want dis die bloed 

van die Seun wat ons bind. 

 Ons moet die eenheid deur die band van vrede bewaar.  Watter rol 

speel die volgende sake hierin 

 Deur nie almal eenders te wil maak nie 

 Mekaar se uniekheid en eie aard te respekteer 

 Mekaar se standpunte te respekteer 

 Konsentreer op wat ons saam deel 

 Verskille en selfs geskille tussen ons mag nooit 

belangriker as die eenheid word nie 

 Gemeenskaplikhede vertroetel, uitbou en bevorder 

 Die ou mens (sondige geaardheid) in ons dood te maak. 

 Wat het Jesus van die vredemakers gesê in Matteus 5:9? 

 By wie begin die vredesinisiatief? Lees Matteus 5: 23, 24. 

 Bespreek die stelling: Die wêreld sal net glo as hulle sién dat ons een 

is! 
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Dienswerk                                                                                            5 min 

 Beplan ‘n geleentheid waar julle iets saam met ‘n ander 

geloofsfamilie (kleingroep) gaan doen om die eenheid tussen julle te 

versterk.  Nader ‘n groep wat of jonger of ouer as julle is.  Selfs ‘n 

koffiedrink saam met ‘n ander groep mag die bande tussen julle 

versterk. 

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Die Bybel gee ons riglyne om versteurde verhoudinge te herstel. Lees 
wat in die volgende Skrifgedeeltes vir ons gesê word en bid dan saam 
dat die Here dit in julle lewens sal waarmaak. 

 Efesiërs 4: 26, 27, 29, 31 en 33 

 Jakobus 1:19 
 

Administrasie                                                                                       5 min 
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11.    Geduld as vrug van die Heilige Gees 

Kolossense 3: 1-17 en Galasiërs 5:22 

 

Verwelkoming                                                                                      5 min 

 

Ysbreker                                                                                             15 min 

 Wat beproef jou geduld die meeste?  Praat lekker hieroor. 

Aanbidding                                                                                         10 min 

Lees die volgende twee Skrifgedeeltes, praat kortliks daaroor en verheerlik 

die Here dan in gebed vir sy geduld/lankmoedigheid met ons. 

Psalm 103:8 Hy is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol 

liefde en trou 

Jesaja 42:3 ‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof 

brand, sal hy nie uitdoof. 

 

Bybelstudie                                                                                        40 min 

Die vrug van die Gees sê Galasiërs 5:22 is onder andere GEDULD of 

LANKMOEDIGHEID (’33 Bybelvertaling). 

 Lees Romeine 15:1 saam.  Die Griekse woord vir “verdra” beteken 
om ‘n ongebore kind te dra.  Die kind is nog nie mooi klaar gevorm 
nie en die ma moet daarom tyd gee en die kind dra – al gaan dit met 
ongemak gepaard. Hiersonder kan die kind nie sterk word nie. 
Ons is almal in ‘n seker sin soos ‘n ongebore kind.  Ons is nog nie 
mooi klaar nie.  Ons het doen nog verkeerde en dom dinge. Ons is 
nie volmaak nie... 

Die vrug van die Gees is om dit te besef en mekaar daardie 
genadetyd te gee. 

Gesels gerus hoe ons dit prakties moet doen. 
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 Wat sou ons diepste motivering wees om geduldig met mekaar te 

wees?  Vgl. Eksodus 34:6; Psalm 86:15; Psalm 103:8 en Kolossense 

3: 12, 13. 

 Hoe sal ons dit tog regkry om geduldig en lankmoedig met mekaar te 

wees?  Hoekom sou julle reken dat die Gees dit aan ons moet gee? 

Kyk gerus na Galasiërs 5:23. 

 Die Gees doen dit deur ons meer en meer met blydskap te laat leef 

van God se liefde, genade, vergewing, lankmoedigheid ens. teenoor 

ons.  Het ons as kerkmense nie dalk al so gewoond geraak aan die 

boodskap van God se liefde dat dit niks meer vir ons sê nie. Dat dit 

ons nie meer roer nie?  Gesels met mekaar indringend hieroor. 

 God se geduld/lankmoedigheid met ons is soos ‘n aflosstokkie.  Ons 

neem deel aan die wedloop as ons die stokkie aangee, verder gee, 

as ons dit deel! 

Dienswerk                                                                                            5 min 

Julle het met die vorige byeenkoms beplan om die eenheid wat Christus 

tussen julle en ander gelowiges gegee het, te bevorder.  Het julle 

gevorder met julle beplanning en hoe gaan julle die byeenkoms inrig 

sodat dit die eenheid bevorder? 

Gebedsriglyn                                                                                     10 min 

Bid dat die Heilige Gees ons elke dag met blydskap sal laat leef van 
God se genade, liefde en geduld. Bid innig dat ons dit nie as 
vanselfsprekend sal aanvaar nie maar diep geroer sal bly hieroor.  Vra 
vir die Gees se werking in ons om geduld/lankmoedigheid as ‘n 
aflosstokkie aan te gee na mense rondom ons. 

Administrasie                                                                                       5 min 
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Kleingroepbediening 

 

 

Predikante: 

Reynold Fourie 

Sel: 084 7076 276 

Epos: reynold@gkbo.org.za 

 

Reinder Kingma 

Sel:084 8272 443 

Epos: reinder@gkbo.org.za 

 

Gemeentekantoor: 

Jenny Gerber 

Tel: 021 919 4303 

Epos: admin@gkbo.org.za 
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