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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! 
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Luister na  hierdie lied van Fernando Ortega om stil te word: 
https://youtu.be/9rZ8k9m2hwo 

Soms moet ’n mens besef dat Jesus al is wat jy het – en al is 
wat jy regtig nodig het.

 

 

1 Petrus 4:12-14 
en 5:6-11 

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

 
Petrus praat oor lyding en swaarkry en vervolging van christene.  Hy gee baie 

goeie riglyne vir gelowiges wat swaarkry. 
 
 
 

Gee weer vir elkeen in die groep kans om in te check.  
Sê vir mekaar wat die grootste ding is wat jy nou mis of wat jy voel 

jy besig is om te verloor. Is dit sport? Of koor? Vriende?
Noem ’n paar dinge waarvoor jy dankbaar is. Daar is baie mense 

in ons land wat regtig swaarkry. Kry jy regtig swaar of is jy net 
hartseer oor wat jy verloor het?  Onthou om nie mekaar te shame 

nie – almal se verlies is relatief, maar almal kry seer en verloor iets 
op hulle eie manier.  

 
Het jy al iets aangepak wat baie moeilik was? Hoe het jy 

voorberei? Hoe berei mens bv. voor om op ’n staptog te gaan?  



 

 

Daar is baie mense wat in hierdie tyd baie swaarkry.  Party ouers kry 
nie op die oomblik enige salaris nie.  Baie het of gaan nog hulle werk 

verloor.  Hoe kan jy/ons hulle help? 
 

Maak kontak met een van jou vriende wat jy dink nou baie swaar kry. 
Kyk of jy hom/haar kan bemoedig. 

 
Doen julle gemeente moeite met eredienste wat op video uitgestuur 
word?  Stuur vir die dominee ’n WhatsApp en sê sommer net dankie 

vir sy/haar moeite.  
 

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. 

 
Hoekom dink julle het Petrus hierdie brief vir die gelowiges 
geskryf?  Wat kom jy agter van die mense?   
 
 
Wat beteken dit vir ons dat Jesus saam met ons swaarkry?   
 
 
Iemand het gesê ons geloof is meer as net ’n pie in the sky when 
we die. Wat dink jy word bedoel met die stelling?  As ons geloof 
oor meer as net die Ewige Lewe gaan, waaroor gaan dit dan 
nog?  Hoe help ons geloof ons om deur hierdie pandemie te 
kom?  Of help dit ons glad nie? 
 

Watter riglyne gee Petrus vir ons in 5:6-9 oor hoe om deur lyding 
en swaarkry te leef soos kinders van die Here?  Ek kry vier 
riglyne.
 
Hoe kan 5:10-11 ons troos?  Hoe laat dit ons beter voel?  
 
 
As jy in een sin moet sê wat hierdie gedeelte vir ons sê oor 
lyding, wat sou dit wees?   
 
WhatsApp dit vir een van jou vriende of maak ’n TikTok of 
Instagram-video daaroor en tag die ander groeplede. As die 
gemeente nog nie ’n Instagram/TikTok rekening het nie, help 
sommer julle dominee om een oop te maak en post julle video’s 
daar. 

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?  
 


