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Luister na die lied ‘Nader tot die Here’ 
(https://youtu.be/CqDxdOMsVhg) 

 
Bid dat jy Here se stem sal hoor in vandag se gesprek 

 

 

Genesis 1:1-2:4 

Probeer om nie in die slaggat te trap om te fokus op die hele debat rondom die historisiteit van
die Genesis-verhaal nie - dit is net kontra-produktief.  Daar is baie meer om uit die verhaal te kry.

Van die (Wes-Kaapse) matrikulante is die week skool toe.  Die res gaan 
môre skool toe.  As daar matrikulante in jou groep is, gesels met hulle oor 

hulle vrese en verwagtings.  
 

Waar het jy in hierdie week wat verby is God se liefde gesien of beleef? 
 

Vra dat elkeen in die groep ’n song (MP3 of musiekvideo) moet share wat 
hulle laat dink aan mooi plekke waar hulle al was, waar hulle God se 

skepping waardeer het.  Dit hoef nie geestelike liedere te wees nie!  Ek 
dink bv. aan Lucas Maree se ‘Victoria Baai’ of Heuwels Fantasties se 

‘Bosveld Horison’ of ‘Hoe groot is ons God’..   

As jy nog jou Kinderbybel het, lees die verhaal sommer in jou 
Kinderbybel ook 

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! 



 

 

God se skepping is belangrik.  Wat doen jy om sy skepping 
te bewaar?  Watter dinge kan ons doen – al is dit ook net op 

’n klein skaal – om ons carbon footprint kleiner te maak.  
Op die Netflix kanaal is daar ’n reeks History 101 en een 

van die episodes gaan oor ons gebruik van plastiek en hoe 
dit die aarde beskadig.  Watter leefstyl aanpassings wil jy 

nou al maak?  

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. 
 
Waar in Genesis 1 en 2 kan jy hoor dat God nooit 
sommer net sy skepping alleen sal los nie? 
 
’n Mens beleef nogal in Genesis iets van God se 
grootheid.  Kan jy dink aan kere in jou lewe toe jy net 
besef het hoe groot God is? 
 
Kry jy die ervaring, wanneer jy Genesis 1 en 2 lees, 
dat die mens vir God nogal belangrik is?  Wat gee jou 
daardie idee? 

Hoe troos die gedeelte ons vandag en/of in moeilike 
tye? 
 
Skryf ’n geloofsbelydenis of ’n lofgebed – met hierdie 
teksgedeelte as ’n basis.  Hoekom maak jy nie dan 
sommer ’n Instagram (of die sosiale media platform 
van jou keuse) video en share dit met almal in die 
groep. Gebruik lekker grootse instrumentale musiek 
(soos die eerste minuut of wat – die instrumentale 
deel – van Europe se ‘Final Countdown’ – of wat ook 
al jy dink grootste musiek is).  
 
Wees kreatief! 

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?  
 


