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Hoe kan ons vir mekaar hierdie week bid? 
Het enige iemand spesifieke gebedsbehoeftes? 
Bid dat elkeen hierdie week ‘kragdadig’ sal kan getuig! 

11 April 2021 

Wat leer die gedeelte ons oor geld en om ryk te wees?  Mag ’n 
christen enigsins ryk wees? 
 

Daar is baie mense wat sê die Kerk praat te veel oor geld (En
Gee En Gee En Gee Kerk).  Watter rol moet dankoffers in ons 
geloofslewe speel (indien enige)? Wat dink julle sou die eerste 
dissipels oor die gee van dankoffers gesê het?    
 

’n Woord wat deesdae baie in die kerk gebruik word, is
‘missionaal’.  Kortweg beteken dit dat ons nie net mag fokus op 
die ‘red van siele’ nie, maar ook om nou reeds hier op aarde ’n 
verskil te maak.  Dink julle die eerste dissipels sou hiermee 
saamstem?  Hoekom (nie)? Wat dink julle is ons missionale 
opdrag? 
 

Watter verskil dink julle maak die gemeente se 
barmhartigheidswerk in julle gemeenskap? 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is: As daar tyd is,  
lees dit uit verskillende 
vertalings. 
  

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het.  Watter woorde staan vir jou uit of watter 
woorde verstaan jy nie? 
 
Waarom dink julle was die dissipels se getuienis so ‘kragdadig’? Gesels
oor wat dit beteken om te getuig? Waaroor en hoe en waar kan ons 
getuig?   
 
Wat beteken ‘een van hart en siel’ en ‘eensgesind’?  Beteken dit dat ons 
almal dieselfde moet wees en dieselfde moet dink? Belemmer die feit dat
ons deesdae oor soveel dinge van mekaar verskil nie die oortuigingskrag 
van die Evangelie nie?   

Lees Psalm 133 as gebed 
Is ons gemeente, hierdie Bybelstudie-/kleingroep, ‘eensgesind’?  Hoekom 
(nie)?  Sê vir die Here dankie vir julle gemeente en kleingroep. 

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

Dink aan praktiese maniere waarop julle kleingroep missionaal betrokke kan 
raak.  Kies ’n lekker praktiese projek – dit hoef nie te groot te wees nie.  Vra 
julle leraar of daar nie bv. ’n behoeftige kind of bejaarde is vir wie julle 
wintersklere kan koop nie. So min as moontlik mense moet weet wie help of 
wie gehelp word.   

Wat was vir jou die geestelike hoogtepunt van Paasnaweek?  
Hoe moeilik/maklik is dit vir jou om te ‘getuig’?  Hoekom is dit so? 

Handelinge 4:32-35 

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?  


