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

INLEIDEND
Entrepreneurs van Hoop

Ons gebruik die idee van ’n Entrepreneur as ’n
analogie vir ons roeping as gelowiges in ons
dorp en gemeenskap, land en wêreld in die
Sewe Weke reeks:

REEKS:

•

Week 3 Sondag 16 Febr. Entrepreneurs van Hoop... leef eerlik met hulle angs (Luk. 22:39-53)

Wat beteken dit om ’n
Entrepreneur van Hoop
te wees?
•

•

•

•

’n Entrepreneur is iemand wat ’n
geleentheid raaksien waar ander mense net
moeilikheid sien (of glad niks sien nie).

•

’n Entrepreneur verstaan behoeftes en
kan sien watter oplossing die regte verskil
kan maak.
’n Entrepreneur het ’n plan hoe om die
oplossing en die behoefte bymekaar uit
te kry.
’n Entrepreneur weet nie van ophou en
opgee nie – as ’n idee faal, faal dit vorentoe
en vind ’n leerproses plaas. ’n Entrepreneur
word gekenmerk deur onblusbare passie.

•

•
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Entrepreneurs van Hoop word juis wakker
wanneer daar moeilikheid is en wanneer
optimisme taan. Wanneer dit lyk of die spel
verby is – skaakmat, sien Entrepreneurs
van Hoop dat die Koning nog ’n skuif het. In
2020 gaan ons saam soek na die gapings
vir die Koninkryk van God – nuwe skuiwe,
nuwe geleenthede.
Entrepreneurs van Hoop het ’n fyn
aanvoeling vir die nood rondom hulle. Hulle
sien, hoor en voel aan wanneer daar pyn is,
watter soort pyn dit is en watter impak dit
het om mense (en die skepping) te laat kwyn
in plaas van te laat floreer. Terselfdertyd
het Entrepreneurs van Hoop ’n helder visie
van die oplossing, want hulle is in voeling
met die Bron. Dit is God se liefde, vrede en
vreugde wat onwankelbaar en oorvloedig is.
Entrepreneurs van Hoop soek en skep
die kanale waardeur nood en oplossing,
geleentheid en die liefde bymekaar kan
uitkom. Dit is die grootste gawe wat
Entrepreneurs van Hoop het, naamlik om
nie net te sien nie, maar te doen. Ons gaan
dóén en kanale skep om nood en liefde met
mekaar te verbind.
Entrepreneurs van Hoop het die
vermetelheid om te bly hoop waar ander
al die aftog geblaas het. Hardnekkig vol te
hou dat God met ons besig is en dat ons
maar net moet probeer agterkom waar en
hoe Hy werk en Hom dan daarin moet volg.
Entrepreneurs van Hoop kom agter dat hulle
“in die middel van die winter in hulleself
’n onblusbare somer ronddra” (Albert
Camus) en dat hierdie somer ’n liefde is wat
eenvoudig móét wys soos lig nie anders kan
as om te skyn en vuur nie anders kan as om
te brand nie (Huntington).

Week 1 Sondag 2 Febr. Entrepreneurs van Hoop... sien geleenthede (Jeremia 32)
Week 2 Sondag 9 Febr. Entrepreneurs van Hoop... leef vanuit die Bron (Eseg. 47)

Week 4 Sondag 23 Febr. Entrepreneurs van Hoop... roep uit (Ps. 13)
Week 5 Sondag 1 Maart Entrepreneurs van Hoop... kweek lewe (Matt. 13:31-33 en Sag. 4:10)
Week 6 Sondag 8 Maart Entrepreneurs van Hoop... sug saam met die skepping (Gen. 1: 26-2:4, Rom. 8:18-25)
Week 7 Sondag 15 Maart Entrepreneurs van Hoop... hou mekaar vas (Rom. 15:7-13 en Ps. 133)

HOE GAAN ONS DIT DOEN?
•

Elke week se Skrifgedeelte(s) wil jou laat nadink oor wat dit beteken om as entrepreneur van
hoop te leef.

•

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 kies om intensioneel elke week as entrepreneur van hoop te gaan leef in ons bepaalde kontekste.
Ons vra die vrae: Wat is die behoefte? Waar is daar gapings? Hoe kan ek waag om hoop te leef?

•

Op Sondae vier ons as gemeente die teksgedeelte/s en dink saam na oor hoe ons as entrepreneurs
van hoop in ons konteks kan gaan leef. Ons luister na verhale van hoop en ons verbind onsself tot aksie.

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Entrepreneurskap
Wat is die behoefte? Waar is daar gapings? Wat en waar moet ek waag?

•

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. Ons
verbind onsself tot aksie.
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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.

Wat kan ons help?
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.

Lectio Divina in kort saamgevat is die volgende 4 stappe/bewegings:
1. LECTIO – LEES: Lees die teksgedeelte. 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.
3. ORATIO – BID: Reageer eenvoudig, vanuit jou refleksie oor die Woord, met jou hart op God. Dis ’n
spontane respons waardeur jy openlik met God praat oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor
emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.
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.

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.
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.
MEDITEER

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.

LEES

BID

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.
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LEEF

bl. 5

WEEK 1
NOTAS:

27 JANUARIE – 2 FEBRUARIE

SIEN GELEENTHEDE

bl. 6

ONS LEES DIÉ WEEK
JEREMIA 32

21 “U het u volk Israel uit Egipte laat wegtrek met tekens
en met wonders, met magtige dade en met wonderlike
groot dade waarvoor mense vreesbevange was.
22 U het hierdie land vir u volk gegee, die land wat U met
’n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te
gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning.
23 U volk het gekom en dit in besit geneem, maar hulle
was ongehoorsaam. Hulle het nie u wet onderhou nie,
hulle het nie gedoen wat U hulle beveel het om te doen
nie. Daarom het U al hierdie rampe oor hulle laat kom.

1 Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom
het in die tiende regeringsjaar van koning Sedekia van
Juda. Dit was die agtiende regeringsjaar van koning
Nebukadnesar
2 van Babel wie se leër juis toe vir Jerusalem beleër het.
Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die
binneplaas van die paleiswag van Juda.
3 Koning Sedekia van Juda het vir Jeremia daar
ingeperk en gevra: “Waarom sê jy die dinge as profeet?
Jy sê: So sê die Here: Ek gee hierdie stad in die mag van
die koning van Babel. Hy sal dit verower.
4 Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag
van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewer word aan
die koning van Babel en persoonlik met hom praat en
hom met sy eie oë sien.
5 Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat,
en hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom.
As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die
neerlaag ly.”
6 Jeremia het vir Sedekia geantwoord: “Die woord van
die Here het tot my gekom:
7 Jou oom Sallum se seun Ganamel sal na jou toe kom
en sê: ‘Koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want
volgens die lossingsreg moet jy dit koop.’
8 “Soos die Here gesê het, het my neef Ganamel na my
toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir
my gesê: ‘Koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die
gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit, jy het
die lossingsreg. Koop dit vir jou.’ Ek het toe geweet dit is
die woord van die Here
9 en ek het die stuk grond wat in Anatot is, by my neef
Ganamel gekoop. Ek het vir hom twee honderd gram
silwer afgeweeg.
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24 Daar is beleëringswalle teen die stad opgegooi
om dit te verower, en die stad is deur die swaard en
hongersnood en pes oorgegee in die mag van die
Galdeërs wat daarteen veg. Wat U gesê het, gebeur nou.
U sien dit self.
25 En tog sê U, Here my God, vir my: ‘Gaan koop vir jou
’n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het,’ en dít
noudat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is.”

10 Nadat ek die kontrak geskryf en die seël daarop
gesit het en dit deur getuies laat teken het, het ek die
silwer vir hom afgeweeg op ’n skaal.
11 Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en
die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die
afskrif sonder seël, gevat
12 en in die teenwoordigheid van my neef Ganamel
en van die getuies wat dit geteken het en van al die
Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit
het, vir Baruk seun van Nerija, seun van Magseja, gegee.
13 “In hulle teenwoordigheid het ek vir Baruk beveel:
14 ‘So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Vat
hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die
afskrif sonder seël en sit hulle in ’n kleipot sodat hulle
lank kan hou,
15 want so sê die Here die Almagtige, die God van
Israel: Daar sal weer huise en grond en wingerde in
hierdie land gekoop word.’

AGTERGROND

16 “Nadat ek die koopkontrak vir Baruk seun van Nerija
gegee het, het ek tot die Here gebid:
17 Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde
gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie.
18 U bewys u troue liefde aan duisende geslagte, maar
U straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en
magtige God, u Naam is Here die Almagtige.
19 U besluite is magtig, u dade groot. U sien alles wat
die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom, U
beloon elkeen volgens sy dade.
20 Die tekens en wonders wat U in Egipte gedoen het,
doen U nou nog in Israel en onder die mense. So maak
U vir U ’n Naam tot vandag toe.

God sê vir Jeremia om ’n stuk grond te koop op ’n tydstip wat dit eintlik tyd was om grond
weg te gee, dit het geen waarde nie. Dit is op die donkerste tyd in Israel en spesifiek, Juda,
se geskiedenis.
Die stad is reeds beleër. Jeremia is onder huisares omdat hy van dislojaliteit verdink word. Ganamel
daag by Jeremia op met die versoek om sy grond te koop en Jeremia sien dit as ’n opdrag van die
Here. Die koop van die stuk grond deur Jeremia lyk na absolute dwaasheid. Jeremia het die vermoë
om ’n geleentheid raak te sien in die moedelose situasie en met waagmoed op te tree.
Die feit dat daar op die laat uur in die geskiedenis van Jerusalem so ’n wettige kontrak gesluit word
en op so ’n deeglike wyse, moes vir ’n klomp mense baie vreemd en belaglik gelyk het. Terwyl mens
sou redeneer dat die koop nie veel sin het nie, word dit die waarborg en die tasbare teken dat die
ballingskap nie vir ewig sal duur nie, ’n teken van hoop vir almal.
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PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 10

WEEK 1

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

•

KLEINGROEPBYEENKOMS
ONS ONTMOET MEKAAR
Ken mekaar: Indien julle ’n nuwe groep is, gebruik die geleentheid om mekaar bietjie beter te leer ken.
Elke deelnemer voltooi die volgende sin: “Die een ding wat julle van my moet weet om my beter te
verstaan is...”
Gespreksvraag: Dink as groep saam oor wat ’n entrepreneur is en dink aan voorbeelde van
entrepreneurs in ons gemeenskap.

Entrepreneurs van Hoop het die vermetelheid om te bly hoop waar ander al die aftog geblaas het.
Hardnekkig vol te hou dat God met ons besig is en dat ons maar net moet probeer agterkom waar en
hoe Hy werk en Hom dan daarin moet volg. Entrepreneurs van Hoop kom agter dat hulle “in die middel
van die winter in hulleself ’n onblusbare somer ronddra” (Albert Camus) en dat hierdie somer ’n liefde
is wat eenvoudig móét wys soos lig nie anders kan as om te skyn en vuur nie anders kan as om te
brand nie (Huntington).
Gespreksvraag: Deel in die groep met mekaar verhale van hoop wat jy in die afgelope tyd beleef het.
Dink aan voorbeelde van entrepreneurs van hoop in ons tyd en konteks en deel dit met mekaar.
ONS ONTMOET GOD
•

Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.

Vanuit die inleidende deel in ons boekies lees ons die volgende oor wat dit beteken om ’n Entrepreneur
van Hoop te wees.

’n Entrepreneur verstaan behoeftes en kan sien watter oplossing die regte verskil kan maak.

•

’n Entrepreneur het ’n plan hoe om die oplossing en die behoefte bymekaar uit te kry.

•

’n Entrepreneur weet nie van ophou en opgee nie – as ’n idee faal, faal dit vorentoe en vind ’n
leerproses plaas. ’n Entrepreneur word gekenmerk deur onblusbare passie.

Ons gebruik die idee van ’n Entrepreneur as ’n analogie vir ons roeping as gelowiges in ons dorp en
gemeenskap, land en wêreld in die Sewe Weke reeks:
•

•

Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.

’n Entrepreneur is iemand wat ’n geleentheid raaksien waar ander mense net moeilikheid sien (of
glad niks sien nie).

•

Entrepreneurs van Hoop word juis wakker wanneer daar moeilikheid is en wanneer optimisme
taan. Wanneer dit lyk of die spel verby is – skaakmat, sien Entrepreneurs van Hoop dat die Koning
nog ’n skuif het. In 2020 gaan ons saam soek na die gapings vir die Koninkryk van God – nuwe
skuiwe, nuwe geleenthede.
Entrepreneurs van Hoop het fyn aanvoeling vir die nood rondom hulle. Hulle sien, hoor en voel aan
wanneer daar pyn is, watter soort pyn dit is en watter impak dit het om mense (en die skepping)
te laat kwyn in plaas van te laat floreer. Terselfdertyd het Entrepreneurs van Hoop ’n helder visie
van die oplossing, want hulle is in voeling met die Bron. Dit is God se liefde, vrede en vreugde wat
onwankelbaar en oorvloedig is.
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Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.

Meer oor die tema:

•

Entrepreneurs van Hoop soek en skep die kanale waardeur nood en oplossing, geleentheid en die
liefde bymekaar kan uitkom. Dit is die grootste gawe wat Entrepreneurs van Hoop het, naamlik om
nie net te sien nie, maar te doen. Ons gaan dóén en kanale skep om nood en liefde met mekaar te
verbind.

Amen
•

Lees die teksgedeelte van Jeremia 32 saam asook die kort stukkie agtergrond oor die
teksgedeelte.

•

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

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Hoekom sou ons Jeremia as ’n entrepreneur van hoop beskou? Wat was die behoeftes? Waar was
daar gapings? Hoe het Jeremia gewaag?

•

Hoe inspireer die verhaal ons om vandag as entrepreneurs van hoop te gaan leef?

•

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

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.
bl. 13
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FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
In familiegroepe kan die kinders gebruik word om die ouers aan die res van die groep voor te stel en
dan kan die ouers weer die kinders aan die res van die groep voorstel deur meer oor hulle te vertel.
Gespreksvraag: Dink as familiegroep saam met die kinders oor wat ’n entrepreneur is en dink aan
voorbeelde wat vir almal bekend is in ons gemeenskap.
Verduidelik nou vir die kinders wat ons bedoel met entrepreneurs van hoop deur te verwys na die
inleidende deel in die boekie. Dink nou almal saam aan voorbeelde van entrepreneurs van hoop in
ons tyd en konteks. Verduidelik dit aan die hand van die Bokke se oorwinning van die wereldbeker in
November 2019.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat iemand in die groep die verhaal vertel van Jeremia 32. Dink as groep saam… Wat maak van
Jeremia ’n entrepreneur van hoop?

•

Laat almal in die groep, ook die kinders, saam dink aan voorbeelde oor hoe ons intrepreneurs van
hoop kan wees in ons huise, skole, gemeenskap en kerk.

BID SAAM
Bid vir mekaar en vir situasies waar ons as entrepreneurs van hoop, kan gaan hoop leef.

bl. 14
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WEEK 1

SONDAG SE
Erediens

WEEK 2
3 - 9 FEBRUARIE

LEEF VANUIT DIE BRON
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
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ONS LEES DIÉ WEEK
ESEGIEL 47

woon. Julle moet sulke vreemdelinge as medeburgers
tussen julle beskou. Hulle moet saam met julle
besittings ontvang onder die stamme van Israel.
23 Julle moet die vreemdelinge hulle besittings gee by
die stamme waar hulle woon,” sê die Here my God.
21 “U het u volk Israel uit Egipte laat wegtrek met tekens
en met wonders, met magtige dade en met wonderlike
groot dade waarvoor mense vreesbevange was.

1 Die man met die meetstok het my teruggebring na die
ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water
onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die
tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel
weggeloop, suid van die altaar verby.
2 Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die
buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs
langs die poort uit.
3 Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy
by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die
oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was
enkeldiep.
4 Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur
die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf
honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop.
Dit het tot by my heupe gekom.
5 Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die
water ’n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was
diep, sodat ’n mens sou moes swem; dit was ’n stroom
waar ’n mens nie deur kon loop nie.
6 Die man sê toe vir my: “Sien jy dit, mens?” Hy laat my
toe al langs die stroom terugstap.
7 Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë
bome weerskante op die stroom se wal.
8 Die man het vir my gesê: “Hierdie water loop weg na
die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit
in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See
inloop, sal die water van die Dooie See vars word.
9 Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die
soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af
na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die
stroom kom, sal alles lewe.
10 Daar sal vissers langs die Dooie See staan van EnGedi af tot by En-Eglajim. Dit sal ’n plek wees waar hulle
nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as
in die Groot See, en net so baie.
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11 Net die water in die moerasse en kuile langs die
Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.

22 U het hierdie land vir u volk gegee, die land wat U met
’n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te
gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning.

23 U volk het gekom en dit in besit geneem, maar hulle
was ongehoorsaam. Hulle het nie u wet onderhou nie,
hulle het nie gedoen wat U hulle beveel het om te doen
nie. Daarom het U al hierdie rampe oor hulle laat kom.
24 Daar is beleëringswalle teen die stad opgegooi
om dit te verower, en die stad is deur die swaard en
hongersnood en pes oorgegee in die mag van die
Galdeërs wat daarteen veg. Wat U gesê het, gebeur nou.
U sien dit self.
25 En tog sê U, Here my God, vir my: ‘Gaan koop vir jou
’n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het,’ en dít
noudat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is.”

12 Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei
vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle
vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra,
want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die
vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing
te bring.”
13 So sê die Here my God: “Die volgende is die grense
van die gebied wat julle as besitting moet toeken aan die
twaalf stamme. Aan Josef moet twee dele gegee word,
14 maar aan die ander moet julle een deel elk toeken.
Ek het met ’n eed beloof dat Ek die land aan julle
voorvaders sal gee, daarom kom dit julle toe as besitting.
15 “Die grense van die land is soos volg: Aan die
noordekant van die Groot See af oor Getlon tot by Sedad,
16 verder Hamat, Berota, Sibrajim tussen die gebiede
van Damaskus en Hamat, en Middel-Gaser op die grens
van Gauran.
17 Die grens loop dus van die see af tot by GasarEnan, met die gebiede van Damaskus en Hamat noord
daarvan. Dit is die noordgrens.
18 “Aan die oostekant is die grens van tussen Gauran
en Damaskus af, tussen Gilead en Israel met die
Jordaan langs, en dan moet julle die grens aan die
oostekant van die Dooie See trek. Dit is die oosgrens.
19 “Aan die suidekant loop die grens eers suid van Tamar
af tot by die waters van Meriba-Kades, dan met die spruit
langs tot teen die Groot See. Dit is die suidgrens.
20 “Aan die westekant is die grens die Groot See, van die
suidgrens af tot regoor Lebo-Hamat. Dit is die wesgrens.
21 “Dit is die land wat julle tussen julle moet verdeel
volgens al die stamme van Israel.
22 Julle moet die land verdeel deur loting vir julleself en
vir die vreemdelinge wat al ’n geslag lank tussen julle

AGTERGROND
Die boek kom tot stand in die donkerste tyd van die Ou Testament toe mense alles verloor
het, met die laagtepunt die val van Jerusalem en die vernietiging van die tempel in 586 v.C.
Die situasie het oud-Israel in ’n ongelooflike krisis gedompel.
Daar is by hulle die ervaring van verslaentheid en godverlatenheid. Dit is vir hierdie mense en in hierdie
tyd wat Esegiël geroep word as profeet om hoop vir mense te bring. Die boodskap is duidelik: As daar
geen hoop meer is nie, verskyn God/Jawhe as die helper van mense. Hy is die bron van hoop.
In dié tyd van Babiloniese Ballingskap, waar die volk weggevoer is en die tempel vernietig is, kom die
beeld na Esegiël waar hy geneem word na die tempel, die plek van die die teenwoordigheid van God/
JAWHE. Van die troon, m.a.w. vanaf sy teenwoordigheid, vloei die water in al die verskillende rigtings
en langs die water groei allerlei bome van oral oor en plante en die water wemel van vis en diere van
alle plekke en die water loop in die Dooie See wat lewe gee.
Die boodskap is duidelik: in ’n tyd van wanhoop wat daar vasgekyk word in die magte van die
Babiloniese koningskap word gesê: Julle kyk vas in die magte en kragte van aardse konings en
leiers, maar die een wat oor dit alles heers, is Jawhe. Sien jy dit mens? Jy kyk vas in die Babiloniese
oorheersing, maar die een wat eintlik regeer, oor alles en almal, is God/Jawhe. Hy is die bron van hoop.
bl. 19

WEEK 2

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 20

WEEK 2

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Hoekom sou ons Esegiël as ’n entrepreneur van hoop beskou? Wat was die behoeftes? Waar was
daar gapings? Wat was Esegiël se boodskap?

•

Esegiël wil dit duidelik maak dat God die enigste bron van ware hoop is. Daar is baie valse gode
wat aan ons hoop wil voorhou soos ook in die Ou Antieke tye. Identifiseer as groep hierdie valse
versekerings van ons tyd wat dikwels die illusie van hoop skep.

•

Dink oor die ontstaan van ’n rivier... Daar is altyd ’n oorsprong/bron vanwaar die water kom. Hoop
het ook ’n oorsprong en bron nodig en Esegiël help ons om te sien dat God ons bron van hoop
moet wees. Dink saam oor hoe lyk hoop wat self gemotiveerd is en hoe lyk hoop wat vloei vanuit
God ons bron?

•

Hoop is altyd aksie (vrug en groei), maar dit is aksie wat voortvloei vanuit die Bron. Moeder Teresa
se lewe sal altyd vir ons ’n voorbeeld bly in die verband. Ek haal ’n stuk aan van Phileena wat sy
skryf in haar boek Pilgrimage of a Soul na aanleiding van haar ervarings van Moeder Teresa:

KLEINGROEPBYEENKOMS

“During my time living in India, I frequently visited her and the community she led in Calcutta.
Every moment I shared with her was life-changing. The simple words she spoke were credible
because of the life she lived. And Mother Teresa lived a very active life, she was very present
to real human needs. But five times a day, every day, she would stop for prayer. She would stop
for mass. She would take time for silence. These were quiet, undramatic, mundane moments
that neither received news coverage nor drew much attention. Yet I believe that without these
intentional pauses, het impact on the world never would have had the scope it did.

ONS ONTMOET MEKAAR
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef?

I used to think that Mother’s fecundity needed to be supported by her prayer life, but as I
watched her simple commitment to nurturing her own spirituality, it dawned on me that she
didn’t pray to support her work, but in fact the work was the fruit of her prayers. She led with
contemplative prayer, and goodness came forward.”

ONS ONTMOET GOD
•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.

•

Bespreek as groep die aanhaling en gedagtes en wat dit beteken vir ons lewens as Entrepreneurs
van Hoop.

Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.

•

Waartoe moedig Esegiël se verhaal ons aan?

•

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

Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte van Esegiël 47 saam asook die kort stukkie agtergrond oor die
teksgedeelte.

•

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

bl. 22

WEEK 2

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.

bl. 23

WEEK 2

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat iemand in die groep die verhaal lees van Esegiel 47:1-12. Laat elkeen deel wat hulle hoor
gebeur in die verhaal.

•

Verduidelik vir die kinders hoe ’n rivier ontstaan en dat daar altyd ’n oorsprong/bron is vanwaar
die water kom. Hoop het ook ’n oorsprong en bron nodig en Esegiël help ons om te sien dat God
ons bron van hoop moet wees. Dink dan saam oor hoe lyk hoop wat self gemotiveerd is en hoe lyk
hoop wat vloei vanuit God ons bron?

•

Dink as familie saam hoe mens prakties elke dag kan leef vanuit God as ons bron. Hoe kan ons
mekaar aanmoedig om vanuit God as ons bron te leef?

BID SAAM:
Bid vir mekaar en vir situasies waar ons as entrepreneurs van hoop, kan gaan hoop leef.

bl. 24

WEEK 2

bl. 25

WEEK 2

SONDAG SE
Erediens

WEEK 3
10 - 16 FEBRUARIE

LEEF EERLIK MET HULLE ANGS
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 DIÉ WEEK
LUKAS 22:39-54

39 Jesus het die stad verlaat en volgens
gewoonte Olyfberg toe gegaan, en sy dissipels
het Hom gevolg.
40 Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle:
“Bid dat julle nie in versoeking kom nie.”
41 Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent
so ver as ’n mens met ’n klip kan gooi. Daar het
Hy gekniel en gebid:
42 “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker
van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar
u wil geskied!”

47 Terwyl Jesus nog praat, kom ’n klomp mense
daar aan. Die een wat Judas genoem is, een van
die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na
Jesus toe om Hom te soen.
48 Maar Jesus sê vir hom: “Judas, verraai jy die
Seun van die mens met ’n soen?”
49 Toe dié wat saam met Jesus was, sien wat
gaan gebeur, vra hulle: “Here, moet ons hulle met
die swaard aanval?”
50 Een van hulle slaan toe na die slaaf van die
hoëpriester en kap sy regteroor af.

43 ’n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en
Hom versterk.

51 Maar Jesus sê: “Hou op daarmee!” Daarna
het Hy die oor aangeraak en hom genees.

44 Hy het in doodsangs geraak en het nog
ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels
geword wat op die grond val.

52 Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die
offisiere van die tempelwag en die familiehoofde
wat teen Hom opgetrek het: “Trek julle met
swaarde en stokke uit soos teen ’n rower?

45 Toe Hy van die gebed opstaan en by die
dissipels kom, kry Hy hulle aan die slaap, uitgeput
van droefheid.
46 Hy sê toe vir hulle: “Waarom slaap julle? Staan
op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie.”

AGTERGROND

Die gebeure in die verhaal help ons om te sien hoe Jesus in ’n eerlike gesprek met sy Vader
tree oor sy vrese en benoudheid.
In sy mensheid sou Jesus dieselfde belewenis van angs en vrees gehad het as wat ek en jy vandag
ken. Hy het immers een van ons geword en onder ons kom woon. Lees ook in die verband Hebr. 4:15.
Wat opvallend is in die verhaal, is Jesus se afhanklikheid van sy Vader, sy bewustheid van God se
teenwoordigheid te midde van alles en sy eie gehoorsaamheid aan God se wil en sy roeping.

53 Dag vir dag was Ek saam met julle in die
tempel, en julle het nie ’n hand uitgesteek om My
te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere
magte daar is, het julle julle kans.”
54 Hulle het Jesus toe gevange geneem en
Hom weggelei en in die huis van die hoëpriester
gebring. Petrus het op ’n afstand agterna gekom.

bl. 28

WEEK 3

bl. 29

WEEK 3

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 30

WEEK 3

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

Wat is die vrese/angstighede waarmee mense vandag leef. Laat elkeen ook hulle eie persoonlike
vrese in die groep deel. Moenie mekaar se vrese beoordeel nie, maar laat elkeen bloot dit deel en
die groep ontvang dit, sonder enige reaksie. Luister goed na mekaar en gee erkenning aan wat
elkeen deel.

•

Wat doen hierdie vrese aan ons? Wat is die gevolge van hierdie vrese en angstighede in ons
lewens? Dink na oor wat doen dit met jou?

•

Hoe help die verhaal in Lukas 22:39-54 ons om na te dink oor die hantering van ons vrese
en angstighede?

•

Hoe kan ons deur die erkenning van ons vrese en angstighede entrepreneurs van hoop wees in
ons konteks vandag?

ONS ONTMOET MEKAAR

ONS BID SAAM

•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

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

Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef?

ONS ONTMOET GOD
•

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

NOTAS:

Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.
Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.
Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte van Lukas 22:39-54 saam asook die kort stukkie agtergrond oor die
teksgedeelte.

•

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

bl. 32

WEEK 3

bl. 33

WEEK 3

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat elkeen in die gesin deel wat hulle soms bang en angstig maak in die lewe. Moenie
kommentaar lewer op elkeen nie, maar luister mooi na mekaar en erken dit as iets wat angs by
elkeen ontlok.

•

Lees die verhaal van Jesus in Lukas 22:39-54. Laat elkeen deel wat hulle in die verhaal van Jesus
hoor. Help die kinders om raak te sien dat Jesus as mens ook angs en vrees geken het.

•

Wat doen Jesus met sy vrese en angs en wat kan ons uit Jesus se lewe sien en leer rakende die
hantering van ons eie vrese en angstighede.

BID SAAM:
Bid vir mekaar se vrese en dat die Here ons sal help om getrou te bly aan sy liefde en roeping vir
ons lewens.

bl. 34
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WEEK 3

SONDAG SE
Erediens

WEEK 4
17 -23 FEBRUARIE

ROEP UIT
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 DIÉ WEEK
PSALM 13

1 Vir die koorleier. ’n Psalm van Dawid.
2 Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir
altyd? Hoe lank gaan U nog van my af weg kyk?

AGTERGROND

3 Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en
my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die
vyand my nog oorheers?
4 Luister tog en antwoord my, Here my God! Gee
my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie,
5 anders sê my vyand hy het my oorwin en juig
my verdrukkers oor my ondergang.
6 Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms
wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die
Here, omdat Hy aan my goed gedoen het.

In die breë kan ’n mens onderskei tussen Klaagpsalms en Lofpsalms, wat natuurlik ’n
hele aantal fyner onderskeidings insluit. Dieselfde Psalm kan ook beide lof en klag in ’n
verskeidenheid van wisselwerkinge bevat.
Hiermee wys die Psalms dat die lyding en verydeling van hierdie lewe nie ontwyk kan en selfs mag
word nie. Die Psalms nooi ons uit na ’n “honest facing of the darkness” soos Breuggemann dit stel. En
die rede waarom ’n mens dit kan doen, is omdat die Psalms so sterk beklemtoon dat daar Iemand is in
die duisternis wat aangespreek kan word, tot Wie gebid en geroep kan word (Ps. 2). En nog dieper, dat
daar Iemand in die duisternis is wat kan antwoord en dinge kan verander. So word ons ervarings in die
lewe getransformeer, nie deurdat dinge noodwendig ligter of makliker word nie, maar omdat God by
ons is in die donker (Ps. 23). Ons mag maar vra, roep en kla – nooi die klaagpsalms ons uit. Dit is in die
klag wat ons God se nabyheid sal ervaar.

NOTAS:

bl. 38

WEEK 4

bl. 39

WEEK 4

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 40

WEEK 4

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR
•

Die Psalms help ons om te weet dat Klag/Lament deel is van die pad van geloof. Lees hoe skryf
Denise Ackerman hieroor in haar boek After the Locusts:
“Lament should be generous and not grudging, explicit not generalized, unafraid to contain
petitions and confident that they will be heard. Lament is risky speech. It is risky because
it calls into question structures of power, it calls for justice, it pushes the boundaries of our
relationships with one another and with God beyond the limits of acceptability. It is a refusal to
settle for the way things are. It is reminding God that the human situation is not as it should be
and that God as the partner in the covenant must act. Lament alternates between complaint and
mourning and railing and accusing. Lament is never an end in itself. It is undergirded by the hope
that God not only can but that God will hear the cries of the suffering and the penitent and will
act with mercy and compassion.”

KLEINGROEPBYEENKOMS

Bespreek hierdie aanhaling in die groep.
ONS ONTMOET MEKAAR

•

Laat die groep deel wat die rol van klag/lament speel in hulle reis met God.

•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

•

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

Dink as groep saam na oor wat die goed is wat ons vandag in klag voor die Here kan en juis moet
bring. Wat is die magstrukture, onreg ens. waaroor ons in gebed kan kla en uitroep na die Here.

•

Entrepreneurs van hoop kla en roep nie alleen uit na God nie, maar ontbloot ook die magstrukture
en die onreg wat hulle rondom hulle sien. Entrepreneurs van hoop raak opstandig oor onreg in
die wêreld. Klag vra dus ook aksie en handeling. Bespreek as groep die stelling en wat dit vir ons
beteken wat as Entrepreneurs van hoop wil lewe.

ONS ONTMOET GOD
•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.
Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.

Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte van Ps. 13 saam asook die kort stukkie agtergrond oor die teksgedeelte.

•

Laat elkeen rustig weer Psalm 13 lees en deel dan met mekaar wat julle in die gedeelte hoor.

•

Kyk ook na enkele ander Klaagpsalms en lees dele daarin voor vir mekaar.

bl. 42

WEEK 4

bl. 43

WEEK 4

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat elkeen in die gesin ’n ervaring deel van waar hulle self ervaar het hoe daar onregverdig
teenoor hulle opgetree is of waar hulle gesien het hoe daar onregverdig teenoor iemand anders
opgetree is. Luister na mekaar se verhale. Hoe laat die verhale/gebeur ons voel? Laat elkeen deel
hoe dit hulle laat voel.

•

Hoe dink julle laat hierdie onregverdighede vir God voel wat ons liefhet?

•

Lees nou Ps. 13. Laat elkeen deel wat hulle in die Psalm hoor.

•

Verduidelik vir die kinders dat mens verskillende Psalms/gebede kry. Soms is dit Psalms wat
vir die Here loof en dankie sê, maar soms is dit Psalms/gebede waarin mense kla en hartseer
en alleen voel. Hierdie Psalms/gebede help ons om te weet ons kan juis met die Here ook praat
oor dit wat ons seer en ongelukkig maak. Die onreg en die seer in die lewe maak juis ook God se
hart seer.

BID SAAM:
Maak ’n lys van die goed wat ons rondom ons sien wat ons ongelukkig en kwaad maak wat ons weet
ook God se hart seer maak. Kom ons praat as gesin spontaan met die Here daaroor.

bl. 44

WEEK 4

bl. 45

WEEK 4

SONDAG SE
Erediens

WEEK 5

24 FEBRUARIE - 1 MAART

SKEP LEWE
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

ONS LEES DIÉ WEEK

MATTHEUS 13:31-33 en SAGARIA 4:10

MATTHEUS 13:31-33

SAGARIA 4:10

31 Hy het nog ’n gelykenis aan hulle voorgehou
en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ’n
mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land
geplant het.

10 Moenie die dag van klein dingetjies gering ag
nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien
Serubbabel gaan aan met die bouwerk.

AGTERGROND

32 Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar
as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante
en word dit ’n boom, sodat die voëls in sy takke
kom nes maak.”
33 Hy het hulle nog ’n gelykenis vertel: “Die
koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ’n
vrou gevat en in ’n groot skottel meel ingewerk
het totdat dit heeltemal deursuur was.”

Ons teksgedeelte die week gebruik twee metafore vir die koninkryk van God. Die eerste is die
van ’n mosterdsaadjie.
’n Mosterdsaadjie was die heel kleinste saadjie wat ’n boer kon gebruik. Jesus gebruik dit as ’n
voorbeeld om aan te dui dat die koninkryk wel klein begin, maar so sal groei dat dit groot vrug sal dra.
Die tweede metafoor is die van suurdeeg. Hoewel die suurdeeg na ’n onbenullige bestanddeel lyk,
versprei dit deur die hele stuk deeg. Die koninkryk het klein begin, maar sal aanhou groei en versprei
soos wat suurdeeg deur deeg versprei.

NOTAS:

bl. 48

WEEK 5

bl. 49

WEEK 5

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 50

WEEK 5

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

Ons word dikwels verlam deur die goot nood en behoeftes rondom ons. Hierdie gelykenisse wil
ons aanmoedig om te kyk na dit wat ek by my het/alledaagse en eenvoudige goed wat ’n verskil
kan maak. Dink in die verband oor die aanhaling van Tolkien uit Lord of the Rings: “I have found
that it is the small everyday deeds of ordinary folks that keep the darkness at bay. Small acts of
kindness and love.”

•

Deel met mekaar verhale van waar julle gesien het hoe eenvoudige goed wat mense begin doen
het ’n goot inpak gehad het.

•

Hoe inspireer die gelykenisse van Jesus ons om vandag as entrepreneurs van hoop te gaan leef?

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.

ONS ONTMOET MEKAAR
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

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

ONS ONTMOET GOD
•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.

NOTAS:

Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.
Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte in Matteus 13:31-33 en Sagaria 4:10 saam asook die kort stukkie
agtergrond oor die teksgedeelte.

•

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

bl. 52

WEEK 5

bl. 53

WEEK 5

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Vertel die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg vir die kinders waarvan ons lees
in Matteus 13:31-33. Verduidelik die gelykenis deur ’n klein saadjie te hê en ’n foto van ’n groot
boom. Julle sou ook as gesin twee brode kon bak. Een brood met suurdeeg en een brood sonder
suurdeeg. Laat die kinders die suurdeeg ingooi en die verskil opmerk tussen die twee brode.

•

Laat die kinders saam nadink oor wat Jesus vir ons met die gelykenisse wou leer.

•

Wat is die klein en alledaagse goed wat ons kan doen wat ’n groot invloed kan hê? Dink as familie
saam aan ’n klompie voorbeelde.

BID SAAM:
Bid vir mekaar vir passie en gehoorsaamheid om die week deur eenvoudige handelinge as
entrepreneurs van hoop te gaan leef.

bl. 54

WEEK 5

bl. 55

WEEK 5

SONDAG SE
Erediens

WEEK 6
2 - 8 MAART

SUG SAAM MET DIE SKEPPING
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

WEEK 5

ONS LEES DIÉ WEEK
GEN. 1:26-2:4 en ROM. 8:18-25

GENESIS 1: 26 – 2:4

ROMEINE 8:18-25

26 Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons
verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die
vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde
diere en al die diere wat op die aarde kruip.”

18 Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou
moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God
vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

27 God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as
beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het
Hy hulle geskep.
28 Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees
vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit.
Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor
al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die
aarde kruip.”
29 Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die
plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome
wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees.
30 Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die
voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip,
aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante as kos.” So
het dit gebeur.
31 Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en
dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre
geword. Dit was die sesde dag.
GENESIS 2:1 - 4
1 Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en
alles daarop.

19 Die skepping sien met gespanne verwagting daarna
uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is.
20 Die skepping is immers nog aan verydeling
onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit
daaraan onderwerp het. Daarby het Hy die belofte van
hoop gegee:
21 die skepping sal self ook bevry word van sy
verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid
te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God
deel sal hê.
22 Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die
pyne van verwagting.
23 En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die
Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug
ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat
Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die
verganklikheid bevry.
24 Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop.
Wat ’n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop
nog op wat hy reeds sien?
25 Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons
daarop met volharding.

AGTERGROND

In die Genesis verhaal sien ons die mens is nie net die kroon van die skepping nie, maar die
een ter wille van wie alles gemaak is: die plante, diere en ’n metgesel. Die mens is nie maar
net as ’n arbeider in God se tuin gemaak nie. Die mens is die heerser, die een wat die gesag
oor al die geskape dinge voer.
Gesag word egter nooit toegeken sodat die persoon ’n despoot kan wees wat na willekeur oor ander
mense beskik nie. Gesag gaan altyd gepaard met verantwoordelikheid. Dit blyk reeds uit die eerste
opdrag om die tuin te bewerk en op te pas.
Die Sabbat is die simbool van God se groot dade van verlossing, bevrydinge en skepping. Daarom het
die Sabbat ook ’n kosmiese dimensie; dit herinner aan die goedheid van God se skepping in die begin.
Daarom is die Sabbat vir ons ’n simbool van hoop in ’n wêreld en vir ’n wêreld wat in ’n ekologiese
krisis gedompel is.

2 Op die sewende dag was God reeds klaar met die
skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy
gedoen het.
3 Hy het die sewende dag as gereelde rusdag
geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die
skeppingswerk wat Hy gedoen het.
4 Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde
toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die
hemel gemaak het, …

bl. 58

WEEK 6

bl. 59

WEEK 6

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 60

WEEK 6

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR

KLEINGROEPBYEENKOMS
ONS ONTMOET MEKAAR (As dit moontlik is doen die gesprek buite in die natuur)
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

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

•

Indien jy iemand kan nooi vir ’n uitstappie in die natuur, waarheen sal jy die persoon nooi en
hoekom? Deel dit met mekaar.

ONS ONTMOET GOD
•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.

•

Wat dink julle is God se hart, droom en visie vir sy ganse skepping?

•

Praat in die groep oor die effek van die sonde op die ganse skepping:
--------

Vervreemding tussen die mens en sy/haar liggaam (Gen. 3:10)
Vervreemding tussen mens en dier (Gen. 3:14)
Vervreemding tussen mens en plante (Gen. 3:18)
Vervreemding tussen mens, arbeid en grond (Gen. 3:19)
Vervreemding tussen mens en natuur (Gen. 3:24)
Aantasting van die grond se vrugbaarheid (Gen. 4:10-12)
Die hele aarde is korrup (Gen. 6:11-13)

•

God se verlossingswerk in Jesus Christus is nie net om die die mens te verlos van hulle sonde nie,
maar om die ganse skepping te kom verlos. Bespreek as groep die stelling.

•

Hoe inspireer die skrifgedeeltes ons om vandag as entrepreneurs van hoop te gaan leef?

•

Noem as groep ’n klompie praktiese goed wat julle reeds doen en in die toekoms kan doen om as
bewaarders van ons aarde as entrepreneurs van hoop te leef, bv.
------

Skakel elektriese ligte af wat onnodig brand, gebruik energiebesparende gloeilampe,
ondersoek die moontlike gebruik van sonpanele.
Die plant van inheemse bome en plante.
Watervriendelike tuine.
Hersirkulering van plastiek, glas en papier.
Ens.

ONS BID SAAM
Sluit af deur saam te bid vir mekaar en vir inspirasie deur die Gees van God om die week as
entrepreneurs van hoop te gaan leef in ons skepping.

Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.
Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte Gen. 1:26-2:4 en Rom. 8:18-25 saam, asook die kort stukkie agtergrond
oor die teksgedeelte.

•

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

bl. 62

WEEK 6

bl. 63

WEEK 6

BID SAAM:
Bid dat die Here ons sensitief sal maak om as versorgers van die skepping te leef.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR (As dit moontlik is kan die familie die gesprek voer deur piekniek te hou buite
in die natuur)
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

•

Elke gesinslid kry die geleentheid om te sê op watter uitstappie in die natuur hulle graag die gesin
sal wil neem en hoekom, bv. die uitstap van Stellenboschberg of stap na die Eerste Waterval in
Jonkershoek ens. Besluit ook wanneer julle dalk van die uitsappies kan doen.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Lees die teksdgedeelte van Gen. 1:26-2:4 en Rom. 8:18-25

•

Laat die kinders saam nadink oor wat die gedeeltes ons leer oor ons verantwoordelikheid ten
opsigte van die skepping.

•

Dink saam na oor al die plekke waar ons sien ons skepping afgebreek en beskadig word en wat
die skepping laat sug.

•

Wat is die klein en alledaagse goed wat ons kan doen wat ’n groot invloed kan hê op die bewaring
van ons skepping. Laat almal voorbeelde noem, byvoorbeeld:
--

•

Skakel elektriese ligte af wat onnodig brand, gebruik energiebesparende gloeilampe,
ondersoek die moontlike gebruik van sonpanele.
-- Die plant van inheemse bome en plante.
-- Watervriendelike tuine.
-- Hersirkulering van plastiek, glas en papier.
-- Ens.
Waartoe gaan ons as gesin ons saam verbind?

bl. 64

WEEK 6

bl. 65

WEEK 6

SONDAG SE
Erediens

WEEK 7
9 - 15 MAART

HOU MEKAAR VAS
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

WEEK 6

ONS LEES DIÉ WEEK
ROM. 15:7-13 en PS. 133

ROMEINE 15:7-13

PSALM 133

7 Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook
aanvaar het, tot eer van God.

1 ’n Pelgrimslied. Van Dawid. Hoe goed, hoe mooi
is dit as broers eensgesind saam woon!

8 Ek bedoel dít: Christus het gekom om in belang

2 Dit is soos reukolie wat van die kop af in die
baard afloop, die baard van Aäron, af tot by die
soom van sy klere.

van die Jode ’n dienaar te word; Hy moes vir hulle
die waarheid van God bevestig deur die beloftes
wat die voorvaders ontvang het, waar te maak.
9 Hy het ook gekom sodat die ander nasies

God oor sy ontferming sou verheerlik, soos
daar geskrywe staan: “Daarom sal ek U loof
voor die nasies, en tot eer van u Naam sal ek ’n
lofpsalm sing.”
10 En elders lui dit: “Verbly julle, ander nasies,

saam met sy volk.”
11 En: “Prys die Here, alle nasies! Loof Hom,

alle volke!”

AGTERGROND

3 Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die
berge by Sion val. Waar broers so saam woon,
skenk die Here sy seën: ’n lang, lang lewe.

Albei hierdie teksgedeeltes wys op die verheerliking van God wat plaasvind as mense in liefde
met mekaar leef. Die hoofmotief is die eer en lof aan God.
Miskien as gelowiges met al hulle aandag en tyd en energie op die gesamentlike verheerliking van
God konsentreer, sal daar nie soveel tyd en energie en aandag vir onderlinge verskille wees nie. Waar
God verheerlik word, is daar hoop, vreugde en vrede. Waar die hoop, vreugde en vrede wat God gee,
gesamentlik belewe word, blyk dit gou hoe nietig baie onderlinge verskille eintlik is.

12 En Jesaja sê ook: “Isai sal ’n nakomeling hê, en

Hy sal opstaan om die nasies te regeer; op Hom
sal die nasies hulle hoop vestig.”
13 Mag God, die bron van hoop, julle deur julle
geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat
julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag
van die Heilige Gees!

bl. 68

WEEK 7

bl. 69

WEEK 7

PERSOONLIKE GEBED

Persoonlike

STILTETYD

DAG 1

DAG 3

DAG 5

bl. 70

WEEK 7

Van nadenke aan die einde van elke dag

DAG 2

DAG 4

DAG 6

•

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 en tekens
van hoop beleef?

•

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

•

Praat met die Here oor jou ervarings van die dag. Hoe gee die ervarings van die dag vir jou hoop,
waardeur word jy getroos en waardeur word jy uitgedaag en aangemoedig om as entrepreneur
van hoop te gaan reageer?

•

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

•

Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

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

ONS DEEL MET MEKAAR

KLEINGROEPBYEENKOMS

•

“Verhoudings is harde werk”. Bespreek as groep hierdie stelling en deel persoonlike verhale en
ervarings.

•

Dink aan die uitdagings wat bestaan binne familieverhoudings, werksverhoudings, en die
talle ander verhoudings waarbinne ons elke dag leef. Deel met mekaar wat julle as spesifieke
uitdagings beleef.

•

Goeie verhoudings is nie net alleen ter wille van ons eie genoegdoening nie, maar in die besonder
vir ons roeping as gelowiges in hierdie wêreld. Bespreek die stelling. Dink aan voorbeelde en
verhale hiervan.

•

“Intrepreneurs van hoop gee dus nie op op mekaar nie nie”. Bespreek as groep hierdie stelling en
die uitdaging wat dit vir ons in Suid Afrika inhou en wat dit prakties vandag vir ons beteken.

ONS BID SAAM
ONS ONTMOET MEKAAR
•

Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.

•

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

Laat elkeen in die groep deel wat die Sewe Weke reis vir hulle beteken het en bid vir mekaar.

ONS ONTMOET GOD
•

Steek ’n kers aan en bid as groep elke week die gebed saam.
Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur
verlam te word nie.

NOTAS:

Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en ’n verskil
te help maak.
Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Amen
•

Lees die teksdgedeelte van Rom. 15:7-13 en Ps. 133 saam asook die kort stukkie agtergrond
oor die teksgedeelte.

•

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

bl. 72

WEEK 7

bl. 73

WEEK 7

FAMILIEBYEENKOMS TUIS/
FAMILIEGROEPE

NOTAS:

FOKUS OP MEKAAR
•

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

•

Waar het jy die afgelope week hoop gesien/geleef by die skool, werk, huis of omgewing?

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS:
•

Laat elkeen in die familie vertel van ’n kosbare vriendskap wat hulle het en wat die vriendskap so
kosbaar maak.

•

Soms beleef ons ook seer en hartseer wanneer vriende mekaar seermaak. Dink aan sulke
ervarings en deel met mekaar wat dit aan julle gedoen het.

•

Ons teksgedeeltes van die week wys vir ons hoe belangrik verhoudings vir God is. Lees die
gedeeltes Rom. 15:7-13 en Ps. 133 saam en laat elkeen deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

•

Dink as familie saam aan verhoudings wat vir julle moeilik is, maar wat julle weet julle ekstra
moeite mee moet doen. Dink saam hoe kan julle aan die verhoudings werk om sodoende
entrepreneurs van hoop te wees wat nie opgee op ander mense nie.

BID SAAM:
Laat elkeen in die gesin deel wat die reis van Sewe Weke vir julle geleer het en bid vir mekaar.
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WEEK 7

SONDAG SE
Erediens

NOTAS:

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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WEEK 7

NOTAS:

NOTAS:

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
021 883 3458 of kantoor@moederkerk.co.za

