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Ons bid vir mekaar. 

Ons bid dat mense die waarde en hoop in die boodskap van die kruis sal viind. 
Bid dat hulle vir Jesus sal vind.

7 Maart  2021 

Paulus verwys veral na die Jode en die Grieke en hoe hulle 
gestoei het met die boodskap van die kruis. 

Hoekom was dit vir hierdie twee groepe so moeilik om sin te maak 
uit die boodskap van die kruis? 

Die feit dat Jesus aan ’n kruis gesterf het, het nie ingepas by die 
prentjie wat hulle van ’n god of gode gehad het nie. 

Kortliks: Vir die Jode was die kruis ’n simbool van swakheid, nie 
van krag nie.  En vir die Grieke was dit net dom, nie wysheid nie. 

Die Jode het geglo ’n god kan nie swak wees nie.  
Die Grieke het nie geglo ’n god kan so dom wees nie. 

Watter hoop is daar vir ons in die feit dat ons die boodskap van die 
kruis waardevol vind? 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is:Gaan lees gerus vandag 
se teks in The 
Message vertaling. 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het.  

Paulus skryf aan die mense van Korinte oor die boodskap van die kruis. 

Kyk of julle die twee groepe mense kan identifiseer? 

Mense reageer verskillend op die boodskap van die kruis. 

Hoekom sou julle sê reageer mense vandag nog so verskillend op de 
boodskap van die kruis? 

Lees Psalm 19:8-12 . 

Lees hierdie Psalm as oordenking vir julle groep. 

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

Is Jesus se boodskap maklik of moeilik om te verstaan? 

Is Jesus se boodskap maklik of moeilik om te glo? 

Heoekom sê jy so?

Kyk of julle kortliks ’n defenisie van hierdie woorde kan gee: 
- Wysheid  
- Heiligheid 

1 Korintiërs 1:18-31 

Lees saam  

1 Korintiërs 1:18-31 
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?  
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