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Hoe kan ons vir mekaar hierdie week bid? 
Het enige iemand spesifieke gebedsbehoeftes? 

9 Mei 2021 

Met watter vooroordele sukkel ons vandag in die Kerk? Lees 
Lukas 15:1 in The Message. As ‘ander’ mense, die mense van 
‘doubtful reputation’ vandag ons erediens sou bywoon, sou 
hulle welkom voel?  Op watter maniere is julle gemeente (nie) 
soos Petrus (nie)?  Wat moet julle verander om vreemdelinge in 
julle gemeente te verwelkom?  
 

Kyk saam na die clip uit die fliek Chocolat 
https://youtu.be/SqaYn7W7IOg Dink julle Petrus sou met hom 
saamstem?  
 

Wat is die praktiese implikasies van Kol. 3:11 vir ons 
gemeente? 
 
Bespreek die stelling:  “Daar is net twee belangrike gemeente-
reëls:  1.  God sluit almal in 2.  God verander almal. 

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.  
 

Daar is soveel aspekte in hierdie teksgedeelte waaroor kerkgroepe leerstellige 
verskille het.  Moenie in die slaggat trap en oor een van die aspekte begin 
argumenteer nie.  Tog, as iemand ’n vraag het, probeer saam by ’n antwoord 
kom.  Kyk na DieStorieAgterDieGrootStorie vir hulp of vra julle leraar.   
 
Petrus het gesukkel met die idee van ‘ander’ mense wat skielik deel van die 
kerk geword het.  Hoe het hy verander en van sy vooroordele ontslae geraak? 
Hoe het hy uitgekom by Handelinge 10:43? 

Luister na hierdie lied van Porter’s Gate ‘He is among us’ 
https://youtu.be/DwEk3_VKR18 
Maak julle oë toe terwyl julle luister.  Die Here is by julle!  Hy is tussen julle! 

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

Vra die Here om in die weke wat kom iemand oor jou pad te stuur wat van jou verskil, 
wat deel is van die ‘ander’ en die ‘hulle’.  Probeer om daardie persoon te bevriend.   
Hoe kan jy ’n effektiewe getuie vir Jesus wees tussen ‘ander’ mense?  Wees lekker 
prakties. 

Wie is volgens julle ‘ons’ en wie is ‘hulle’? Maak sommer ’n lys van mense/groepe
wat van julle verskil.   
Hoe kom jy oor die weg met mense wat radikaal van jou verskil?   
Bestaan julle kleingroep uit ’n homogene groep mense of is daar diversiteit in julle 
groep?  Oor watter dinge verskil julle die meeste?  

Handelinge 10:44-48 

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?  


