
 

 

wat wil jy vandag beereik? w

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
 

word stil 

Let wel dat hierdie materiaal opgestel is, tydens die COVID-19 
lockdown van 2020.  Die materiaal is dus opgestel met die oog 

op gesprekke via Whatsapp, Zoom of HouseParty of watter 
platform op sosiale media jy sou verkies. 

 
Soos altyd glo ons dat die gesprek (die journey) belangriker is 
as die antwoorde (die destination).  Maak dus ruimte daarvoor 
dat die gesprek mag afdwaal – ons glo immers dat die Heilige 

Gees in beheer is van die gesprek, nie ons nie. 
Wees veral gereed om eerlik oor jou vrese te gesels.  Onthou, 
ons is almal angstig - omdat die toekoms onsekerder is as ooit.  
Dis egter juis vir sulke tye wat ons ’n geloof het wat die moeite 

werd is om aan vas te hou! 
Bly naby mekaar - al doen ons die hele social distancing ding! 

)

Hou jou verwagting van die ontmoeting realisties.  Dalk is die enigste 
ding wat ons vandag bereik die feit dat ons met mekaar kontak maak. 
 

Ons kan egter n.a.v. die teksgedeelte vandag gesels oor die Kerk:  Wie 
is die Kerk?  Waar is die Kerk?  Wat moet die Kerk doen? 
 

Wat is die verskil tussen die kerk en die Kerk? 
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Lees Psalm 31:1-5, 15-16 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Hoe is die Here vir jou ’n Rots en ’n Bergvesting? 

 

1 Petrus 2:2-10 

Gee vir elkeen in die groep kans om in te check en om bv. te vertel 
hoe hulle die lockdown beleef en hoe hulle die Here en die Kerk se 

rol in die lockdown beleef.  
 

Indien die groep mekaar goed genoeg ken, kan julle gesels oor 
julle vrese en teleurstellings wat deur die lockdown veroorsaak is. 

 
Watter mense help jou deur hierdie tyd?  Hoe help hulle jou? 

 
Mis jy die Kerkbyeenkomste? Hoekom (nie)?  Wat mis jy (nie)? 

 

As daar tyd is, kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees. 
 

As daar tyd is kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees



 

 

Hoe kan ons regtig kerk wees hierdie week, terwyl ons nog 
steeds social distancing reëls gehoorsaam?   

 

Hoe kan ons mekaar help om geestelik te groei? 
 

Maak ’n TikTok/Instagram video waarmee mense hierdie week 
bemoedig kan word.   

As julle gemeente op sosiale media is, tag hulle!   

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? 
 

Onthou julle nog die ABC van gebed? 
Aanbidding 

“Here, ek aanbid U, want...” 
Belydenis 

“Here, vergewe my vir...” 
Voorbidding 

“Ek bid vandag vir...” 
Danksegging 
“Dankie, vir...” 

Eie behoeftes en toewyding 
“Here, help my om...” 

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Wat beteken dit om te ‘streef na heiligheid’? Is dit iets wat ons 
moet probeer doen? 
 
Hoe groei ’n mens geestelik?  Hoe kan ons mekaar help om 
geestelik te groei? 
 
Gesels ’n bietjie oor die verskillende beelde (metafore) wat 
Petrus gebruik om die gelowiges mee te beskryf (stene, 
priesterdom, volk, nasie).  Wat beteken dit alles?   
 
Vers 3 is ’n aanhaling uit Ps. 34:9.  Lees dit.  Ervaar julle in 
hierdie dae dat die Here goed is en dat Hy ’n skuiling is?  Julle 
kan maar eerlik wees.   
 
  

Om ‘uitverkore’ te wees, beteken dat ons spesiaal gekies is.  God 
het ons uitverkies.  Is dit ’n seëning (’n blessing) of ’n 
verantwoordelikheid?
 
Vers 9 praat van sy ‘wonderbare lig’ en van die feit dat ons uit die 
duisternis geroep is.  Waarna dink julle verwys die lig en waar 
kan ons dit vandag rondom ons sien? 
 
Wat leer die gedeelte ons vandag oor hoe ons moet kerkwees?  
Hoe kan ons ‘kerk’ wees as ons nie eens mag bymekaarkom 
nie? 
 
Watter waarde, volgens die gedeelte, het ek en jy in God se oë? 
 

Hoe ons nuut, dink, doen en leef   
in die wêreld rondom ons. Verder en Voor   

As julle groep na die erediens bymekaarkom 
waarin die teks hanteer is 

Noem enige iets uit die prediking wat jou 
geraak het of wat jy nie verstaan nie.  
 
Wat dink julle was die hoofgedagte?   
Kan julle dit in een sin opsom?  
 


