7 WEKE
MET RITMES VIR DIE LEWE

Hierdie is ‘n gesamentlike projek van gemeentes
binne die Verenigde Ring van Stellenbosch.

ELKE RITME WORD GESIMBOLISEER DEUR ‘N BEPAALDE SIMBOOL:
Week 1 Spieël
Week 2 Muurprop
Week 3 Pot
Week 4 Legkaart
Week 5 Plant
Week 6 Wekker

WELKOM

Week 7 Sirkel

Op hierdie sewe-weke reis

HOE GAAN ONS DIT DOEN?
•

Op hierdie Sewe Weke reis word elkeen van ons
uitgenooi om deel te word van die avonture
van die lewegewende God. Hierdie avontuur
word in die Matteus Evangelie uitgebeeld met
die glimlaggende Jesus wat uitbundig die
Vader dank dat die geloofsreis nie kompleks
is nie maar aan die eenvoudiges openbaar
word. Jesus gesels met die Vader en bid dan:

28-30 “Are you tired? Worn out? Burned out on
religion? Come to me. Get away with me and
you’ll recover your life. I’ll show you how to take
a real rest. Walk with me and work with me—
watch how I do it. Learn the unforced rhythms
of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting
on you. Keep company with me and you’ll learn
to live freely and lightly.”

Matthew 11:25-30
The Message (MSG – Eugene Peterson)

As volgelinge van Jesus word ons ook ingenooi
in hierdie unieke Vader-Seun verhouding. Jesus
wat uitnooi “Kom” vorm steeds groepe wat
leer om in die ritmes van God te leef. Ons
maak vanjaar graag gebruik van die materiaal
van Rhytm of Life – ‘n organisasie wat
vennootskappe sluit met gemeentes om groei
en dissipelskap te ontwikkel.

26 “Thank you, Father, Lord of heaven and earth.
You’ve concealed your ways from sophisticates
and know-it-alls, but spelled them out clearly to
ordinary people. Yes, Father, that’s the way you
like to work.”
27 Jesus resumed talking to the people, but
now tenderly. “The Father has given me all these
things to do and say. This is a unique FatherSon operation, coming out of Father and Son
intimacies and knowledge. No one knows the
Son the way the Father does, nor the Father
the way the Son does. But I’m not keeping it to
myself; I’m ready to go over it line by line with
anyone willing to listen.

Jy word tydens hierdie Sewe Weke genooi om
saam met die gemeente, in kleingroepe of in
jou gesinsverband saam te begin lewe op God
se ritme….

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

•

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

•

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

•

Ons word uitgenooi om ‘n bepaalde ritme in te oefen.

•

Op Sondae vier ons as gemeente die teksgedeelte/s en dink saam na oor die spesifieke ritme in
die erediens en waartoe ons onsself kan verbind.

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK
•

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

•

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

•

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

•

Ritme inoefen

•

Familiebyeenkoms tuis / Familiegroepe
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks rondom die etenstafel te hê net na
ete, deur saam die tafel af te dek en elkeen met hulle eie Bybels saam te sit aan tafel.

•

Sondae tydens die erediens/kategese kom ons bymekaar om die teks verder saam te oordink en
die Here te loof vir Sy pad met ons as gemeente en met ons elkeen persoonlik op hierdie reis.

bl. 2

bl. 3

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

Lectio Divina in kort saamgevat is die volgende 4 stappe/bewegings:
1. LECTIO – LEES: Kies ’n teksgedeelte om te lees – verkieslik nie te lank nie. Lees dit stadig en met
verwagting twee of drie keer deur. Probeer woorde of frases identifiseer wat jou aanraak, jou hart tref,
jou ontstel, ens.
2. MEDITATIO – MEDITEER (NADINK): Mediteer nou oor die woorde of frases wat jou geraak het.
Staan daarby stil so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy eenvoudig
aanbeweeg na ’n volgende woord of frase of teruggaan na die lees van die teks.

Wat kan ons help?

3. ORATIO – BID: In hierdie fase reageer jy eenvoudig, vanuit jou refleksie oor die Woord, met jou hart
op God. Dis ’n spontane respons waardeur jy openlik met God praat oor die dinge wat jou geraak het

Maak ’n keuse vir ’n bepaalde tyd in jou dag om stil te word met Lectio Divina. Merk
dit in jou dagboek soos enige ander afspraak. 20-30 minute is genoeg tyd.
Dit help ’n mens indien jy elke keer op dieselfde plek en dieselfde tyd stil word. Dit
help jou met die oorgang van besig en gejaagd wees na stilword en luister. Kry dus
vir jou ’n stil plek waar jy nie sommer gepla sal word nie – sit jou selfoon af, ens.

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

Kry vir jou ’n oorgangsritueel wat jou help om stil te word: dit kan byvoorbeeld
wees om elke keer ’n kers aan te steek, deur musiek wat jou rustig maak, ens.
Gebruik die metode wat die beste vir jou werk.
Sit gemaklik, sodat jou liggaam ontspanne en oop kan voel. Wees bewus van jou
spanning, vrae, vreugdes, ens. Neem soveel tyd as nodig om stil te word.
Dit help soms om bewus te word van jou asemhaling. Soos jy inasem, raak bewus
van God se Gees in jou en soos jy uitblaas, laat gaan alles wat jou bekommer en
gee dit vir God.
Probeer om jou gedagtes vir ’n oomblik “eenkant te sit” en jou verwagting en fokus
op ’n ontmoeting met God te plaas.
Neem soveel tyd as wat nodig is totdat jy voel dat jy rustig is en gereed is om te
begin met die lees van en luister na God se Woord (Lectio Divina).
Dit mag aanvanklik vir jou moeilik wees om stil te word en dit mag selfs kunsmatig
voel. Gebruik tyd en oefen dit in om so stil te word.

bl. 4

bl. 5

NOTAS:

WEEK 1
21 JANUARIE - 27 JANUARIE

SPIEËL

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Kolossense 2:6-15

6 Aangesien julle dan Christus Jesus as Here
aangeneem het, moet julle in verbondenheid
met Hom lewe,
7 in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die
geloof soos julle geleer is, en met
dankbaarheid vervul.
8 Pas op dat niemand julle van Hom af
wegvoer deur teorieë en argumente wat
misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op
die oorlewering van mense, op wettiese
godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
9 In Hom is die volle wese van God beliggaam,
10 en in verbondenheid met Hom deel julle in
sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag
en gesag.
11 Deur julle verbondenheid met Hom is
julle ook besny, nie met die besnydenis wat
deur mense verrig word nie, maar met die
besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die
wegneem van die sondige natuur van die mens.

AGTERGROND
12 Dit het by die doop gebeur deurdat julle
toe saam met Hom begrawe is. Deur julle
verbondenheid met Hom is julle ook saam met
Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag
van God wat Hom uit die dood opgewek het.
13 Julle was dood deurdat julle gesondig
het en deurdat julle sondige natuur nog nie
weggeneem was nie. God het julle egter saam
met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al
ons sondes vergewe het.
14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons
tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker,
het Hy dit vir goed weggeneem.
15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en
hulle in die openbaar vertoon deur hulle as
gevangenes in die triomftog van Christus mee
te voer.

Die prentjie wat ons het van God en van onsself vorm ons hele lewe. Ons glo in ‘n liefdevolle, genadige
en Drie-Enige Verhoudingsgod. Ons verlang om God die middelpunt van ons lewens te maak en
geïnspireer te word deur die lewe van Jesus. Ons wil al die ander gode wat ‘n invloed het op ons
lewens ontbloot en ons geliefdheid in God omhels en daaruit leef. Ons wil verstaan wat dit beteken
om geskape te wees na sy beeld en daaruit te lewe.
Ons ou Kerkvader Ignatius van Loyola het sy eie fondasie van sy geloof saam gevat in die
sogenaamde “Principle and Foundation”. Hier volg ‘n meer moderne weergawe van Ignatius se
“Principle and Foundation” soos verwoord deur die Jesuit, David Fleming:

The goal of our life is to live with God forever.
God, who loves us, gave us life.
Our own response of love allows God’s life
to flow into us without limit.
All the things in this world are a gift of God,
presented to us so that we can know God more easily
and make a return of love more readily.
As a result, we appreciate and use all these gifts of God
insofar as they help us develop as loving persons.
But if any of these gifts become the centre of our lives,
they displace God
and so hinder our growth toward our goal.
In everyday life, then, we must hold ourselves in balance
before all of these created gifts insofar as we have a choice

NOTAS:

and are not bound by some obligation.
We should not fix our desires on health or sickness,
wealth or poverty, success or failure, a long life or a short one.
For everything has the potential of calling forth in us
a deeper response to our life in God.
Our only desire and our own choice should be this:
I want and choose what better leads to God’s deepening his life in me

bl. 8

WEEK 1

bl. 9

WEEK 1

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Kolossense 2:6-15 met behulp van die Lectio Divina-metode en die “Principle en
Foundation” van Ignatius van Loyola en maak ’n paar aantekeninge oor wat jy in die
gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
“Here U leer ons, laat U naam geheilig word. Help my om gesonde beelde van U te ontwikkel. In die
naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.”

DAG 1

•

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

DAG 2

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid
van God as die lewende Here te sien?

DAG 3

DAG 4

•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 10

WEEK 1

DAG 6

bl. 11

WEEK 1

•

In die boek “The book of Joy” is Biskop Tutu en die Dalai Lama in gesprek. Hier volg ‘n aanhaling
van Biskop Tutu uit die gesprek: “Our human nature has been distorted, . . . I mean, we are actually
quite remarkable creatures. In our religions I am created in the image of God. I am a God carrier.
It’s fantastic. I have to be growing in godlikeness, in caring for the other. I know that each time I
have acted compassionately, I have experienced a joy in me that I find in nothing else.” Bespreek
as groep die aanhaling van Biskop Tutu. Lees in die verband ook 2 Kor 3:18

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

By die inleiding van die week staan die volgende paragraaf: “Die prentjie wat ons het van God en
van onsself vorm ons hele lewe. Ons glo in ‘n liefdevolle, genadige en Drie-Enige Verhoudingsgod.
Ons verlang om God die middelpunt van ons lewens te maak en geïnspireer te word deur die lewe
van Jesus. Ons wil al die ander gode wat ‘n invloed het op ons lewens ontbloot en ons geliefdheid

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke

in God omhels en daaruit leef. Ons wil verstaan wat dit beteken om geskape te wees na sy beeld

persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.
Ons ontmoet mekaar
•

en daaruit te lewe.”
•

elke dag se leef in hierdie wêreld.

Laat die groeplede hulleself aan mekaar voorstel. Wat moet die groep van jou weet in dié tyd om
jou die beste te verstaan?

Bespreek as groep saam die belangrikheid van ‘n gesonde Godsverstaan en selfverstaan vir ons

•

Wat is die spieëls waarin jy kyk wat jou Godsverstaan, selfverstaan en dus jou hele
lewe beïnvloed?

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar
keer saam te bid: “Here, U is ons Drie-enige God - help ons om U naam te heilig, om ‘n gesonde
Godsbeeld en selfbeeld te ontwikkel en daaruit te leef elke dag”.

•

Lees die teksgedeelte saam: Kolossense 2:6-15

Ons bid saam
Aan die einde van die gesprek tussen Biskop Tutu en die Dalai Lama het Biskop Tutu hierdie
seënbede gebid.
“Dear Child of God, you are loved with a love that nothing can shake, a love that loved you long before
you were created, a love that will be there long after everything has disappeared. You are precious, with

Ons deel met mekaar
•

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

•

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

•

Lees as groep die “Principle and Foundation” van St Ignatius van Loyola wat aan die begin van die
week staan onder die afdeling “agtergrond”. Bespreek die gedeelte saam en hoe julle dit verstaan.
Wat hierin sal jy ook graag wil beskou as die fondasie van jou lewe met God en wat hierin is vir

a preciousness that is totally quite immeasurable. And God wants you to be like God. Filled with life and
goodness and laughter—and joy.
“God, who is forever pouring out God’s whole being from all eternity, wants you to flourish. God wants you to
be filled with joy and excitement and ever longing to be able to find what is so beautiful in God’s creation: the
compassion of so many, the caring, the sharing. And God says, Please, my child, help me. Help me to spread
love and laughter and joy and compassion. And you know what, my child? As you do this—hey, presto—you
discover joy. Joy, which you had not sought, comes as the gift, as almost the reward for this non-selfregarding caring for others.”
Laat iemand in die groep die seënbede bid vir die groep.

jou moeilik?

bl. 12

WEEK 1

bl. 13

WEEK 1

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

In The Good and Beautiful Life stel James Bryan Smit voor dat ons mekaar gereeld moet herinner:
“You are the one in whom God dwells and delights.” Kyk mekaar vanaand in die oë en seën mekaar
met die gebed in Sefanja 3 deur die volgende te sê: [Noem die persoon/kind op die naam]…….die Here
jou God is by jou, Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil tevrede in sy liefde, Hy jubel en juig oor jou”.

Fokus op mekaar

•

Laat elke familielid hulle prentjie van God met die gesin deel. Deel papier en potlode uit en laat elke

Bid saam:

gesinslid met woorde of prentjies uitdrukking gee aan wie God vir hulle is.
Fokus op die Woord in ons lewens:
•

•

Dink na oor hoe julle as familie mekaar hierdie week aan hierdie werklikheid kan herinner.

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam.

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid
en laat een persoon ‘n gebed doen.

•

Gee verskillende gesinslede kans om die volgende teksgedeeltes te lees:

Genesis 1:26,27 Vers 27: “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy
die mens geskep…..”
Safanja 3:14-20 Vers 17: “Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor
jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:”
Kolossense 2:6-10 Vers 6,7: “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in
verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer
is, en met dankbaarheid vervul.”

NOTAS:

Psalm 8 Vers 5,6: “wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U
het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon,”
•

As ons die teksgedeeltes lees, wat is die prentjie wat God van ons teken? Laat elke gesinslid nou
weer met woorde of ‘n prentjie uitdrukking gee aan wie ons vir God is.

•

Die Bybel help ons om op bepaalde maniere te kyk na God en na onsself en na mekaar.

bl. 14
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WEEK 1

SONDAG SE
Erediens

WEEK 2

28 JANUARIE – 3 FEBRUARIE

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 16

WEEK 1

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Markus 1:32-39

32 Toe dit aand geword het en die son al onder
was, het die mense al die siekes en dié wat in
die mag van bose geeste was, na Hom
toe gebring
33 Die hele dorp het by die deur van die
huis saamgedrom.
34 Hy het baie siekes wat allerhande kwale
gehad het, gesond gemaak en baie bose
geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie
toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet
het wie Hy is.

36 Simon en dié wat by hom was, het Hom
egter gesoek,
37 en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom:
“Almal soek U.”
38 Maar Hy antwoord hulle: “Laat ons êrens
anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe,
sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het
Ek gekom.”
39 Hy het toe gegaan en dwarsdeur
Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose
geeste uitgedrywe

AGTERGROND

35 Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy
opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame
plek en daar gebid.

Geestelike gewoontes verbind ons met God en voed ons lewens
met energie. Ons benodig ritmes van rus, sodat ons nie uitbrand
nie. Daarom kies ons intensioneel vir gewoontes wat ons help leef in
intimiteit met God, sodat ons voortdurend kan onderskei wat regtig
belangrik is.
NOTAS:

bl. 18

WEEK 2
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WEEK 2

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Markus 1:32-39 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
“Here, U is ons Drie-enige God - help my om U teenwoordigheid in my lewe te koester. Leer my om
‘n interaktiewe verhouding met U te beleef.”

•

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

DAG 1

DAG 2

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

DAG 4

van God as die lewende Here te sien?
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 20

WEEK 2

DAG 6

bl. 21

WEEK 2

•

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

•

“The very first thing we need to do is set apart a time and place to be with God and him alone.
The concrete shape of this discipline of solitude will be different for each person depending on
individual character, ministerial task, and milieu. But a real discipline never remains vague or
general. It is as concrete and specific as daily life” - Henri Nouwen.
Watter gedeelte(s) staan vir jou uit? Watter gedeelte bemoedig jou?

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

Hoe sal jy Jesus se ritme in hierdie teks beskryf? Hoekom dink jy is Markus se beskrywing van
Jesus se inskakeling by God so spesifiek?

•

Watter dissiplines/geloofsgewoontes beoefen jy tans om tyd met God te spandeer? Watter
spasies (plekke en tye) help jou om met God in te skakel? Is die dissiplines van inprop
(engagement) of uitprop (abstinence) vir jou makliker om te beoefen?

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke
persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.
Ons ontmoet mekaar
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en of erediens bly jou by? Deel met mekaar.

•

Hoeveel muurproppe het jy in jou huis? Hoeveel laaiers / ‘chargers’ is daar in jou huis? Watter
muurprop gebruik jy die meeste? Watter een van jou toestelle moet die meeste ingeprop

•

Watter dissipline sal jy graag wil aanleer en inoefen wat jou kan help om ingeskakel te wees
by God?

Ons bid saam
Laat die groep in pare met mekaar deel watter geloofsgewoonte hulle graag sal wil inoefen en bid vir
mekaar daarvoor.

(gecharge) word?

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: “Here, U is ons Drie-enige God - help my om U teenwoordigheid in my lewe te koester.
Leer my om ‘n interaktiewe verhouding met U te beleef.”

•

Lees die teksgedeelte saam: Markus 1:32-39

Ons deel met mekaar
•

NOTAS:

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

bl. 22
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WEEK 2

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks net na ete te hê. Laat almal help

•

om na ete die tafel af te dek en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Wekeboekies en ’n pen na die tafel.

Deur tydens die Sewe Weke so as ‘n gesin saam te kuier met ‘n teksgedeelte is om saam as gesin
in te skakel by God. Hoe kan ons die gewoonte/dissipline voortsit na die Sewe Weke proses?

•

Dink as gesin saam oor die dissiplines en gewoontes wat elke gesinslid nodig het om gereeld
herlaai te word en ingeskakel te wees by God. Ons almal verskil en mag dus verskillende
dissiplines beoefen. Laat elke gesinslid hulle verbind tot hierdie inskakeling by God die week. Hoe

Fokus op mekaar

gaan jy dit doen? Wanneer gaan jy dit doen? Waar gaan jy dit doen?

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

Bid saam:
Fokus op die Woord in ons lewens:
•

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

•

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam.

en laat een persoon ‘n gebed doen.
•

Hoeveel muurproppe het ons in ons huis? Hoeveel laaiers / ‘chargers’ is daar in ons huis? Laat
elke gesinslid ‘n storie vertel van hulle ervarings waar een van hulle toestelle se batterye pap
geword het en hulle dit nie kon herlaai nie.

•

Verduidelik vir kleiner kinders hoe ‘n laaier werk en die gebruik daarvan.

•

Lees die teksgedeelte saam: Markus 1:32-39

•

Hoe het Jesus herlaai, sodat Hy die nodige krag en energie gehad het vir sy werk en lewe.

bl. 24

WEEK 2

NOTAS:

bl. 25

WEEK 2

SONDAG SE
Erediens

WEEK 3
4 FEBRUARIE - 10 FEBRUARIE

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 26

WEEK 2

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Hebreers 10:23-25

23 Laat ons styf vashou aan die hoop wat
ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy
beloof het.
24 Laat ons ook na mekaar omsien deur
mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.
25 Ons moenie van die samekomste van die
gemeente af wegbly soos party se gewoonte
is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om
daarheen te gaan, en dit des te meer namate
julle die oordeelsdag sien nader kom.

AGTERGROND
As liggaam van Christus weet ons dat ons verhoudings ons grootste
getuienis is. In hierdie week dink ons na oor wie die mense is wat saam
met ons op ons lewensreis is.

NOTAS:

bl. 28

WEEK 3

bl. 29

WEEK 3

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Hebreërs 10:23-25 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
Here, U is ons Drie-enige God - help my om deel te wees van ‘n gemeenskap wat my help groei in
meer liefde.

•

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

DAG 1

DAG 2

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

van God as die lewende Here te sien?

DAG 4
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 30

WEEK 3

DAG 6

bl. 31

WEEK 3

•

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

•

Lees die Message vertaling van Hebr. 10:23-25 “Let us study how to irritate one another to love
and good works.”

•

Dallas Willard skryf: “Die doel van God in die geskiedenis van die mens is die ontwikkeling van ’n
inklusiewe gemeenskap van liefdevolle mense, met God ingesluit in hierdie gemeenskap as die

KLEINGROEPBYEENKOMS

hoofbron en mees roemryke inwoner.” Bespreek Willard se stelling in die groep.
•

Wie sien tans na jou om? Na wie sien jy tans om? Kan jy dink aan ‘n geleentheid waar iemand jou
in die laaste maand aangespoor het tot liefde en goeie dade? Die woord aanspoor is in Engels
“provoke” en kan ook met “irriteer” vertaal word. Wie irriteer jou tans tot liefde en goeie dade?

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke

Hoe lyk jou gewoontes om die gemeente se samekomste by te woon? Is daar tans ‘n verhouding

persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.

wat krapperig is en aandag verg? Is daar iemand in jou sirkels wat jý kan aanspoor, hoe kan jy

Ons ontmoet mekaar
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en of erediens bly jou by? Deel met mekaar.

•

Wie (anders as jou gesin) het in die laaste maand aan jou tafel geëet? Wat is jou gunsteling
aktiwiteit met ‘n goeie vriend? Wat is die laaste braai/potjiekos wat jy gemaak het, saam met wie?

dit doen?

Ons bid saam
Laat die groep in pare met mekaar deel wie hulle graag die week wil aanspoor en
bemoedig. Bid saam daarvoor.

Het iemand onlangs op jou knoppie gedruk, en wat het gebeur? As jy ‘n krisis beleef en iemand
3:00 in die oggend moet bel, wie sal dit wees?
•

Vul die werkblad in met die sirkels aan die einde van die kleingroepbyeenkoms.

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: Here, U is ons Drie-enige God - omdat U in gemeenskap leef, roep U my om ook in
sirkels van gemeenskap te leef. Help my om die verhoudings in my lewe te koester.

•

Lees die teksgedeelte saam: Hebreërs 10:23-25

NOTAS:

Ons deel met mekaar
•

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

bl. 32

WEEK 3

bl. 33

WEEK 3

WERKBLAD

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

Fokus op mekaar
Laat die gesin hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week met mekaar deel.

Fokus op die Woord in ons lewens:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid
en laat een persoon ‘n gebed doen.

Die verhoudings in my lewe ...

•

hulle belangrik is.

Gebruik hierdie sirkels om die name van die mense in jou lewe neer te skryf. Probeer om 3 tot 5 name
in elke sirkel te skryf. Die sirkel in die middel is die mense wat die heel naaste aan jou is, mense in die
wyer sirkels is ook in jou lewe maar speel nie so ‘n groot rol nie. Probeer om name in elke sirkel
te skryf.

Laat elke familielid 5 belangrike verhoudings in hulle lewe noem en hoekom die verhouding vir

•

Lees die teksgedeelte saam: Hebr. 10:23-25.

•

Kan jy dink aan ‘n geleentheid waar iemand jou in die laaste maand aangespoor het tot liefde en
goeie dade?

•

Kies 3 persone wat jy in hierdie sirkels neergeskryf het en vra hulle die volgende drie vrae

Noem die name van 3 persone wat jy graag die week wil aanspoor tot liefde en goeie dade. Dink
prakties hoe jy dit kan gaan doen. Deel as familielede dit met mekaar.

Oefening vir die volgende week:
•

Hoe kan ons as familie mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade.

oor jouself:
1. Wat dink jy is my lewensboodskap?

Bid saam:

2. Waarin is ek goed of begaafd?

•

3. Waar het jy al gesien maak ek ‘n positiewe impak in ander mense se lewens?

bl. 34

WEEK 3

Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as gesin saam vir
mekaar op die naam.

bl. 35

WEEK 3

SONDAG SE
Erediens

WEEK 4
11 FEBRUARIE - 17 FEBRUARIE

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 36

WEEK 3

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

1 Petr 4:7-11

7 Die einde van alles is naby. Daarom moet
julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle
kan bid.
8 Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê,
want die liefde bedek baie sondes.
9 Wees gasvry teenoor mekaar sonder om
te kla.
10 As goeie bedienaars van die veelvoudige
genade van God moet elkeen, namate hy ‘n
genadegawe ontvang het, die ander dien.
11 As iemand die gawe ontvang het om te
preek, moet God deur hom aan die woord
kom; as dit is om in die gemeente te dien,
moet hy dien met die krag wat God verleen.
So moet julle God in alles verheerlik deur
Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en
die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen.

AGTERGROND
In die week dink ons na oor ons elkeen se unieke gawes en hoe om dit
te ontwikkel en te gebruik, sodat dit ‘n geskenk kan wees vir ander.

NOTAS:

bl. 38

WEEK 4

bl. 39

WEEK 4

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag 1 Petrus 4:7-11 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
Here, U is ons Drie-enige God - U het my uniek gevorm en U het my geroep om ‘n unieke bydra te
maak in die gemeenskappe waar ek leef. Help my om te dien.

•

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

DAG 1

DAG 2

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

van God as die lewende Here te sien?

DAG 4
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 40

WEEK 4

DAG 6

bl. 41

WEEK 4

•

“God uses our personality, gifts, passions, hobbies, temperaments, experiences and talents, and
mixes all of it into a beautiful lifegiving puzzle piece. As our pieces intermingle, shalom comes to
the world” - Tom Smith, Raw spirituality. Bespreek die stelling in die groep.

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

Waaroor komplimenteer mense jou gewoonlik?

•

Hoe sou jy die genadegawe (geskenk) beskryf wat jy ontvang het? Hoe sou jy jou roeping beskryf
(onthou dit is nie net dominees en sendelinge wat geroep is nie)?

•

Hoe dien jy tans in jou gemeenskap en gemeente? “When I run I feel God’s pleasure,” was Eric
Liddell se getuienis oor sy vermoë om te hardloop. Vul hierdie in:
“When I _______________ , I feel God’s pleasure”.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke
persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.
Ons ontmoet mekaar
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en/of erediens bly jou by? Deel dit met mekaar.

•

Gee terugvoer oor jou ontmoetings met persone van die sleutelverhoudings in jou lewe. Wat was

•

Watter gawe steek jy tans weg of verwaarloos jy?

Ons bid saam
Laat die groep in pare vir mekaar bid.

jou belewenis van die sirkel oefening? Hoe het dit gevoel om die mense naby jou die drie vrae te
vra? Wat is my lewensboodskap? Waarin is ek goed of begaafd? Waar maak ek ‘n positiewe impak
in ander mense se lewens?

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: Here, U is ons Drie-enige God - U het my uniek gevorm en U het my geroep om ‘n
unieke bydra te maak in die gemeenskappe waar ek leef. Help my om te dien.

•

Lees die teksgedeelte saam: 1 Petrus 4:7-11

Ons deel met mekaar
•

NOTAS:

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

•

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

bl. 42

WEEK 4

bl. 43

WEEK 4

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

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

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

•

Kry ‘n legkaart wat die gesin maklik en vinnig saam kan bou.

•

Laat die familie die volgende drie vrae beantwoord oor elke familielid. Waarin is ek goed of
begaafd? Waar maak ek ‘n positiewe impak in ander mense se lewens? Waaroor komplimenteer
mense jou gewoonlik?

Fokus op die Woord in ons lewens:
•

Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se teenwoordigheid
en laat een persoon ‘n gebed doen.

•

Lees die teksgedeelte saam: 1 Petrus 4:7-11

•

“God uses our personality, gifts, passions, hobbies, temperaments, experiences and talents, and
mixes all of it into a beautiful lifegiving puzzle piece. As our pieces intermingle, shalom comes to
the world”

•

Laat elke familielid deel hoe hulle dink die Here hulle kan gebruik in sy legkaart van die lewe.
Bevestig mekaar in die familie.

Bid saam:
Dank die Here vanaand vir elke familielid se unieke en besonderse gawes.

bl. 44

WEEK 4

bl. 45

WEEK 4

SONDAG SE
Erediens

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 46

WEEK 4

WEEK 5

18 FEBRUARIE – 24 FEBRUARIE

PLANT

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Jer 29:4-14

4 So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van
Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in
ballingskap na Babel toe weggevoer het:
5 Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan
en eet die opbrengs daarvan,
6 trou en bring kinders in die wêreld, en laat
hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle
moet daar in Babel baie word, nie min nie.
7 Bevorder die belange van die stad waarheen
Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot
My vir daardie stad, want sy belange is ook
julle belange.
8 So sê die Here die Almagtige, die God van
Israel: Moenie dat die profete en waarsêers
daar by julle julle mislei nie. Moenie ag slaan op
daardie drome wat julle so graag droom nie.
9 Daardie mense tree sonder opdrag op as
profete in my Naam. Ek het hulle nie gestuur
nie, sê die Here.

10 So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal
Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en
dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na
Jerusalem toe terug te bring.
11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here:
voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle
‘n toekoms gee, ‘n verwagting!
12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en
Ek sal julle gebede verhoor.
13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my
wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
14 Julle sal My ontmoet, sê die Here, en Ek sal
julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal
julle bymekaarmaak tussen al die nasies uit en
van al die plekke af waarheen Ek julle verstrooi
het, sê die Here, en Ek sal julle terugbring na die
plek toe waarvandaan Ek julle in ballingskap
weggevoer het.

AGTERGROND
Ons is gemaak om rentmeesters te wees van hierdie aarde en van
mekaar. Ons word daarom geroep om die aarde te versorg en by te
dra tot die welstand van die gemeenskap waarbinne ons leef. Deur
geloofsonderskeidning wil ons deel wees van God se transformasie in
ons wêreld en gemeenskap.

NOTAS:

bl. 48

WEEK 5

bl. 49

WEEK 5

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Jeremia 29:4-14 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit

Gebed voor elke tyd van stilte die week:

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

betekenisvol wees om ’n boekie te hê

Here, U is ons Drie-enige God - U het ons in hierdie gemeenskap geplant. U is reeds besig om U
koninkryk hier uit te brei. Help ons om U koninkryk hier te soek. Maak ons oë oop om te sien wat
U sien.

•

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

DAG 1

DAG 2

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

van God as die lewende Here te sien?

DAG 4
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 50

WEEK 5

DAG 6

bl. 51

WEEK 5

- Wat is die bakens in die buurt en wat vertel dit ons oor die woonbuurt?
- Wat is die mense in die buurt se vrese? Hoe word dit in hierdie buurt uitgedruk?
- Wat is die buurt se hoop en drome?
- Wie word as die suksesvolle mense in hierdie buurt geag? Hoekom word hulle as 			
suksesvol beskryf?
- Watter vakansiedae word die meeste in hierdie buurt gevier?

KLEINGROEPBYEENKOMS

- Hoe spandeer mense hulle geld, tyd en talente in hierdie buurt?
- Hoe skakel die burgers van hierdie buurt met die owerhede se leierskap?

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke

- Waar is die gemeenskaplike spasies in die buurt waar mense kan speel en sosialiseer na werk?

persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.

- Hoe sien mense die kerke in hierdie omgewing? Hoeveel kerke is daar?

Ons ontmoet mekaar
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en/of erediens bly jou by? Deel met mekaar.

- Wie is die onsigbare of uitgewerpte mense in die buurt?
- Wie is die mense met die meeste mag/die dominante mense in die buurt?
- Is hierdie buurt gefokus op die gemeenskaplike of die individualistiese? Hoekom?

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: Here, U is ons Drie-enige God - U het ons in hierdie gemeenskap geplant. U is reeds
besig om U koninkryk hier uit te brei. Help ons om U koninkryk hier te soek. Maak ons oë oop om
te sien wat U sien.

•

Lees die teksgedeelte saam: Jeremia 29:4-11.

Ons deel met mekaar
•

- Wie is die mense wat in hierdie buurt hulle beywer vir die “common good”?
•

Wat ontdek julle in die beantwoording en nadenke oor die vrae?

•

“We are gifts individually, but we are also a collective gift. If your church is not seeking the welfare
of the city, it is not living out its puzzle piece. One of the questions we have to ask repeatedly is,
Who will miss our church if we are not in the neighbourhood? I am not wondering how the people
in your church would answer this question. What would the people in your community miss?”
Tom Smith, Raw spirituality. Bespreek as groep hierdie aanhaling van Tom Smith en hoe julle as
groep ons as gemeente en die Kerk van die Here se rol in die gemeenskap sien.

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

•

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

•

Laat die groep hulself verplaas na ‘n ander buurt of omgewing van ons gemeenskap….Die

Ons bid saam
Noem verskillende name van woonbuurtes in ons gemeenskap en bid elke keer daarna: “Laat U
koninkryk kom, Laat U wil geskied in die hemel ook hier in ons gemeenskap”.

groepslede kan dalk saam vooraf deur die ander woonbuurt ry of ‘n afspraak maak om saam in
die woonbuurt iets te gaan drink en saam oor die onderstaande vrae te praat.
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WEEK 5

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

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

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

•

Ry as familie deur ‘n ander woonbuurt in die gemeenskap wat heelwat verskil van julle woonbuurt.
Gaan koop ‘n koeldrank of eet ‘n roomys daar en dink saam na oor hoe hierdie woonbuurt verskil
van die woonbuurt waar julle woon. Maak as gesin saam ‘n lys van die verskille.

Fokus op die Woord in ons lewens:
•

Lees die teksgedeelte saam: Jeremia 29:4-11.

•

Laat elkeen deel wat hulle in die teksgedeelte hoor.

•

Die teksgedeelte wil ons nooi om oor onsself te dink as God se plante/bome wat in ‘n bepaalde
dorp, skool en gemeenskap geplant is. Hier moet ons groei en vrugdra en lewe.

•

Dink saam na oor die waarde van plante en bome in die gemeenskap. Hoe wil die Here ons as
plante/bome gebruik in ons dorp, skool en gemeenskap. Dink bv. wie kan onder jou boom kom
skadu vind of rus of saam met jou speel?

Bid saam:
Dink aan die verskillende buurtes van ons dorp en wie is die mense wat ons ken wat daar woon. Laat
elke gesinslid vir ‘n ander woonbuurt voorbidding doen.

bl. 54
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WEEK 5

SONDAG SE
Erediens

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 56
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WEEK 6

25 FEBRUARIE – 3 MAART

WEKKER

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Matt 6:19-24

19 “Moenie vir julle skatte op aarde
bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en
waar diewe inbreek en dit steel nie.

23 Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam
sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe
donker moet dit dan nie wees nie!”

20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar,
waar mot en roes dit nie verniel nie en waar
diewe nie inbreek en dit steel nie.

24 “Niemand kan vir twee base tegelyk werk
nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander
een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander
een afskeep. Julle kan nie God én Mammon
dien nie.”

21 Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”
22 “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou
oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê.

AGTERGROND
Jesus het gereeld met sy volgelinge gepraat oor hulle werk en oor geld.
Ons word genooi tot ‘n gesonde werksetiek en om ons werk te sien as
deel van God se werk in hierdie wêreld. Ons word daarom genooi om
te groei as rentmeesters van al ons bronne, veral ons tyd en geld. Ons
word dus geleer om te leef volgens ons behoeftes en nie ons begeertes
nie. Daarom vra ons doelbewus: Hoe kan ek dien met die bronne tot
my beskikking?

NOTAS:

bl. 58

WEEK 6

bl. 59

WEEK 6

PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Matteus 6:19-24 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
Here, U is ons Drie-enige God - U seën ons om ook ander te seën. Help my om die tyd wat ek het en
die hulpbronne waaroor ek rentmeester is te gebruik om U koninkryk te soek.

•

DAG 1

DAG 2

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

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

DAG 4

van God as die lewende Here te sien?
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 60
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DAG 6

bl. 61
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•

In die Joodse geloof was ’n goeie oog ’n teken van vrygewigheid en ’n slegte oog een van
suinigheid - watter oog het jy?

•

Hoe bepaal jy (of jou gesin) wat jou behoeftes (needs) en begeertes (wants) is? Hoe bepaal jy tans
hoeveel van jou hulpbronne jy vir die koninkryk beskikbaar maak?

•

Hoe reflekteer my gebruik van my tyd my oortuiging dat Jesus die Here is? -Hoe reflekteer my
begroting en wat ek gee my oortuiging dat Jesus die Here is?

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

en hulpbronne?
•

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit. Elke

Hoe kan ek in hierdie seisoen van my lewe ’n volgende stap in vrygewigheid gee i.t.v. my tyd

Hoekom is dit vir ons gewoonlik so moeilik om as gelowiges oor hierdie tema te praat en saam
te dink?

persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.
Ons ontmoet mekaar

Ons bid saam

•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

Mag ons leer om ’n gesonde oog te kweek met vrygewige harte. Mag die Here ons opnuut leer wat dit

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en/of erediens bly jou by? Deel met mekaar.

beteken om ook met ons hulpbronne ander te seën. Mag ons leef met oop hande.

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: Here, U is ons Drie-enige God - U seën ons om ook ander te seën. Help my om die tyd
wat ek het en die hulpbronne waaroor ek rentmeester is te gebruik om U koninkryk te soek.

•

Lees die teksgedeelte saam: Matteus 6:19-24

Ons deel met mekaar
•

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

•

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

•

Watter gedeelte(s) staan vir jou uit? Watter gedeelte bemoedig jou? Watter gedeelte ontstel jou?

NOTAS:

Watter vrae het jy oor hierdie gedeelte?
•

As jy dink aan die manier hoe jy jou energie gebruik, is jy besig om skatte in die hemel of skatte op
die aarde te versamel?

bl. 62

WEEK 6
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WEEK 6

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

Fokus op mekaar
•

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

•

Dink saam met die kinders oor die verskil tussen behoeftes en begeertes. Maak ‘n lysie van
werklike familie behoeftes en wat is ons familie begeertes.

Fokus op die Woord in ons lewens:
•

Lees die teksgedeelte saam: Matteus 6:19-24.

•

Laat elke gesinslid sê wat hulle in die teksgedeelte hoor en hoe hulle daaroor dink.

•

Dink as gesin saam oor julle tyd en hulpbronne. Hoe spandeer elke gesinslid hulle tyd en
hulpbronne. Dink en onderskei saam wat is daar wat julle dalk moet opneem en doen met julle
tyd en hulpbronne en wat is daar wat julle dalk moet opgee of ophou doen, wat onnodig is. Dink
lekker prakties saam as familie hieroor.

•

Hoe kan elke familielid die week met die tyd en hulpbronne tot hulle beskikking ander mense
dien? Dink saam hieroor en verbind julle daartoe vir die week.

Bid saam:
Bid as familie saam dat die Here ons voortdurend moet leer om ’n gesonde oog te kweek met
vrygewige harte. Mag die Here ons opnuut leer wat dit beteken om ook met ons hulpbronne ander te
seën. Mag ons leef met oop hande.

bl. 64

WEEK 6

bl. 65

WEEK 6

SONDAG SE
Erediens

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?

bl. 66
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WEEK 7
4 MAART – 10 MAART

SIRKEL

ONS LEES DIE WEEK

AGTERGROND

Joh 4:1-15

1 Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer
dissipels maak en doop as Johannes. –
2 Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie,
maar sy dissipels. –
3 Toe Jesus dit verneem, het Hy Judea verlaat
en weer na Galilea toe gegaan.
4 Hy moes deur Samaria gaan.
5 Hy kom toe by ‘n dorp in Samaria met die
naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan
sy seun Josef gegee het.
6 Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het
toe, omdat Hy moeg was van die reis, sommer
by die fontein gaan sit. Dit was omtrent
twaalfuur die middag.
7 Daar kom toe ‘n Samaritaanse vrou water
haal, en Jesus vra vir haar: “Gee My ‘n bietjie
water om te drink.”
8 Sy dissipels was intussen weg dorp toe om te
gaan kos koop.
9 Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe
vra jy, wat ‘n Jood is, vir my, ‘n Samaritaanse
vrou, water om te drink?” Die Jode en die
Samaritane gaan immers nie met mekaar
om nie.

bl. 68

WEEK 7

10 Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet
het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê:
‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom
gevra het, en Hy sou vir jou lewende water
gegee het.”
11 Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie
eens ‘n skepding nie, en die put is diep. Waar
gaan jy die lewende water vandaan kry?
12 Jy is tog nie tot meer in staat as ons
voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee
het en self saam met sy seuns en sy diere
daaruit gedrink het nie?”

AGTERGROND

13 Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van
hierdie water drink, sal weer dors kry;
14 maar wie van die water gedrink het wat Ek
hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry
nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in
hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en
vir hom die ewige lewe gee.”

Jesus het gereeld grense oorgesteek en gee vir ons die bediening van
versoening. Die Drie-Enige God nooi ons in die groter sirkel van die lewe
saam met Hom. Ons vra dus doelbewus die week: Wie sluit ek in en wie
sluit ek uit?

15 Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, gee vir
my van daardie water, sodat ek nie weer dors
sal kry en hier hoef te kom water haal nie.”

bl. 69
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PERSOONLIKE GEBED

PERSOONLIKE

Van nadenke aan die einde van elke dag

Stiltetyd

Lees elke dag Johannes 4:1-15 met behulp van die Lectio Divina-metode en maak ’n paar
aantekeninge oor wat jy in die gedeelte hoor:

Vir hierdie oefening elke dag kan dit
betekenisvol wees om ’n boekie te hê
waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

Gebed voor elke tyd van stilte die week:
Here, U is ons Drie-enige God - U maak die sirkel groter. Help my om in die ritme van U insluitende
liefde te leef.

•

DAG 1

DAG 2

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

•

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

•

Waar het jy vandag iets gesien/
beleef van die teenwoordigheid van
die lewende Here?

•

In watter gebeure het jy vandag
gesukkel om die teenwoordigheid

DAG 3

DAG 4

van God as die lewende Here te sien?
•

Praat met die Here oor jou ervarings
van die dag.

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor
jou gebedservaring.

DAG 5

bl. 70
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DAG 6

bl. 71

WEEK 7

•

Dink wie is die mense saam met wie jy gewoonlik kuier en tyd spandeer en insluit. Is daar dalk
ander mense wat die Here jou uitnooi om in te sluit? Wat sou dit prakties vir jou beteken?

•

“The aim of God in history is the creation of an all-inclusive community of loving persons with God
himself at the center of this community as its prime Sustainer and most glorious Inhabitant” Dallas Willard. Bespreek hierdie aanhaling van Willard.

•

KLEINGROEPBYEENKOMS
Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses rondom ’n tafel te sit.
Elke persoon moet ’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring.

Hoe sou God se droom in die verband lyk vir ons dorp, gemeenskap en ons gemeente?

Ons bid saam
Mag ons die durf hê om die grense oor te steek en te leer wat dit beteken om mense te wees wat
ander insluit in God se liefde. Mag ons dié vergewe wat ons uitsluit.

Ons ontmoet mekaar
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms en/of erediens bly jou by? Deel met mekaar.

Ons ontmoet God
•

Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n paar keer
saam te bid: Here, U is ons Drie-enige God - U maak die sirkel groter. Help my om in die ritme van
U insluitende liefde te leef.

•

Lees die teksgedeelte saam: Johannes 4:1-15.

Ons deel met mekaar
•

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

•

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

•

Wanneer het iemand jou uitgesluit in jou lewe? Deel jou ervarings hiervan. Wanneer het iemand

NOTAS:

jou ingesluit in jou lewe? Deel jou ervarings en wat dit aan jou gedoen het.
•

As jy eerlik kan wees met jouself……Watter mense sluit jy uit i.t.v. die “ismes” - klassisme,
rassisme, seksisme?
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WEEK 7

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE
•

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

Is daar dalk ander mense wat die Here ons wil nooi om in te sluit in ons familie en as individue
se lewens? Mense wat ons nie graag inlaat in ons binnekring nie. Dink prakties wat hierdie
uitnodiging en uitdaging vir elke individuele familielid en die familie saam beteken.

Sewe Weke-boekies en ’n pen na die tafel.
Fokus op mekaar
•

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

•

Laat elke gesinslid noem wanneer hulle die ervaring gehad het dat hulle in hulle vriendekring of

Bid saam:
Bid as familie saam dat die Here ons die durf sal gee om grense oor te steek en te leer wat dit beteken
om mense te wees wat ander insluit in God se liefde. Mag ons dié vergewe wat ons uitsluit.

by die skool of in die gesin/werk uitgesluit word? Deel jou ervarings hiervan en wat dit aan jou
gedoen het. Deel ook ervarings waar jy die ervaring van insluiting ervaar het in jou lewe? Deel jou
ervarings en wat dit aan jou gedoen het.

Fokus op die Woord in ons lewens:
•

Lees die teksgedeelte saam: Johannes 4:1-15.

•

Laat elke gesinslid sê wat hulle in die teksgedeelte hoor en hoe hulle daaroor dink.

•

Jesus is die een mens wat ons kom leer het wat insluiting beteken. Ons sien dit in Johannes 4 en
in talle ander teksgedeeltes. Kan julle dink aan nog sulke verhale van insluiting in die Bybel?

•

Wie is die mense wat ons as gesin gewoonlik insluit en nooi? Laat familielede deel wie hulle

NOTAS:

vriende is saam met wie hulle graag kuier. Wie is die mense saam met wie ek moeilik kuier of
insluit in my lewe?
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WEEK 7

SONDAG SE

NOTAS:

Erediens

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

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

Waartoe verbind jy jou in die komende week?
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GROEPSLEDE
Naam + Van		

E-posadres		

Telefoon

Hierdie is ‘n projek waaraan gemeentes in die verenigende Ring van Stellenbosch deelneem.
Gemeentes wat graag hiervan wil gebruik maak, is welkom om ons te kontak by 021-8833458
of kantoor@moederkerk.co.za
Ons dank aan Tom Smith en Rhythm of Life vir die gebruik van hulle materiaal in die
samestelling van die handleiding vir ons gemeentes.

