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Herstel My tempel 

Week 1 - Ons is geroep/uitgekies as spesiale geloofsfamilie 

Dag 1 

Wie is geloofsfamilie? 

Teks vir vandag: Joh. 1:12-13 / Matt. 12:50 / 1 Joh. 2:28, 3:2 

“Almal wat lewe soos my hemelse Vader van hulle verwag, is ‘n lid van my          
familie.” (DB) 

 ‘n Geloofsfamilie is ‘n vrywillige saamgroepering van mense, in gehoorsaam-
heid aan die opdragte van God, met ‘n gemeenskaplike Goddelike doel, 
toegewyd aan God-drie-enig. 

 Almal wat Jesus dus aangeneem het en die wil van die Vader doen, het Hy die 
reg gegee om kinders van God te word en kwalifiseer as geloofsfamilie. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat U in u groot genade na ons uitgereik het sodat ons deel van U 
Geloofsfamilie kon word. Amen 

Dag 2 

Hoe tree ‘n geloofsfamilie op? 

Teks vir vandag: Kol. 3:15-16 

“En die vrede wat Christus gee moet in julle lewens deurslag gee.” 

Ons lewenswyse moet verander om ”mekaar” mense te word deur die volgende te 
doen - 

 Verantwoordelik vir/aan mekaar in liefde. 

 Elkeen moet tuis voel en onderlinge verhoudings, gebaseer op vertroue,         
nastreef. 

 Gemeente verbondenheid en geestelike groei uitbou deur gawes te identifiseer 
en te ontwikkel binne en buite die groep. 

 Beywer vir die uitbreiding van die Koninkryk. 

 Goeie rentmeesterskap van tyd, geld en besittings. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat U vir ons omgee en ons bystaan om  te groei na  “mekaar”  
mense toe.  Amen 
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Dag 3 

Wat kan ek van geloofsfamilie verwag? 

Teks vir vandag:  1 Tes. 4:9  

“julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.” 

 Gereelde byeenkomste en uitreik na elkeen wat by die gemeente wil inskakel. 

 Praktiese ondersteuning deur mense wat vir mekaar omgee. 

 Geestelike platform vir verwerwing van kennis en die uitdra van die Evangelie. 

 Dienswerkprojekte vir ondersteuning. 

 Mense wat vir jou bid. 

 Geleenthede om vir ander tot hulp te wees. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat ons as geloofsfamilie kan deel in die volvoering van u raadsplan. 
Amen 

Dag 4 

Wat word van  my verwag as geloofsfamilie lid? 

Teks vir vandag: Kol. 3:15–16 

“ Die boodskap van Christus moet in Sy volle rykdom by julle bly.” 

 Onvoorwaardelike liefde, ongeag menings- en agtergrondverskille. 

 Algehele beskikbaarheid van jouself, tyd, geld, insig en energie tot voordeel 
van die groep. 

 Bid sonder ophou dat die Here die lede en die byeenkomste sal seën. 

 Wees altyd eerlik en skep ‘n vertrouensband tussen lede onderling wanneer   
vertroulike sake met mekaar gedeel word. 

 Wees sensitief vir ander se behoeftes en kyk deur Christus se oë na mekaar. 

 Laat jou ten volle deur die Heilige Gees lei deur diensbaar te wees vir Sy       
Koninkryk.  

 Getroue bywoning van geloofsfamilie se byeenkomste. 

 Deur gereeld en na vermoë by te dra tot dankoffers. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat ons U mag verheerlik en ook  deur ons optrede ons geloofsfami-
lie tot seën kan wees. Amen 
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Dag 5 
Sigbare dankbaarheidslewe 

Teks vir vandag: Ps. 89:2  

“Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, Sy trou verkondig aan komende 
geslagte.” 

 Om Christus te verheerlik is ons hoogste doel van ons lewe.  

 Tel al jou seëninge deur lofprysing aan God.  Dit is ook ‘n vorm van aanbid-
ding. 

 Leef jou getuienis dat Christus die bron van ons lewe is. 

 Goeie werke is die manifestering van ons dankbaarheid. 

 Gee altyd erkenning aan God vir jou prestasies en vermoë, dit wys hoe afhank-
lik jy van Hom is. 

 Fokus op ander mense se behoeftes en nie in die eerste plek op jou eie 
belange nie, sodoende word jy bruikbaar vir God se diens. 

 Fokus op die optredes van Christus as rolmodel. 

 

GEBED:    

Dankie Vader dat ons deur lofprysing U kan verheerlik en dat u ons onvoor-
waardelik lief het, ten spyte van ons menslike tekortkominge. Amen 

Dag 6 

Goedhartigheid/Vriendelikheid 

Teks vir vandag: Tit. 3:4–5 / Gal. 6:9-10 

“Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en Sy liefde vir die mens 
verskyn.” 

 Jesus se bediening op aarde was ‘n lewe van goedhartigheid en bedagsaam-
heid.  Ons opdrag is om goeie dinge vir ander te doen.  Dit moet gekenmerk 
word deur dade en woorde. 

 Ons uitreik sluit alle mense in, ook die wat van ons verskil. 

 Doen iets sonder om iets terug te verwag. 

 God se goedhartigheid aan ons moet neerslag vind in ons optrede teenoor      
ander. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat ons in ‘n verhouding met u kan staan en U goedheid 

kan uitstraal om mense nader aan  mekaar te bring. 
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Herstel My tempel 

Week 1 - Omgeegroep / Bybelstudie 

Ons geloofsfamilie is geroep/uitgekies as ‘n spesiale familie 

Teksvers vir die week: Joh. 15:16-17  

Temalied: Liedboek 526 2x - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 

INLEIDING – KOM ONS KRY DIT BINNE KONTEKS 

Dit is die eerste Bybelstudie in ons 40-dae reeks; Herstel My Tempel. Ons gaan in 

hierdie 40-dae persoonlik (my liggaam is ook die tempel van God) en as gemeente 

(ons gesamentlik vorm ook God se tempel) in toewyding groei sodat ons eie gees-

telike lewe, maar ook die gemeente as God se tempel, herstel en geestelik kan groei. 

In die video het jy gesien dat dit ons taak is om ‘n verskil te maak. Die Drie-enige 

God het ons spesiaal uitgekies om Sy kinders te wees. Jy is dus spesiaal. Vandag 

gaan ons kyk wat die implikasie daarvan op die lewe is. 

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Jy is spesiaal uitgekies om ‘n kind van God te wees teenoor hulle wat nie 

bloedfamilie is nie - ons brei uit en groei. 

Lees: Joh. 1:12-13 en 8:44-47.  

Wat verstaan jy hieronder?______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Insig 

Vir die destydse Mediterreense mense was die familie-metafoor baie belangrik. Die 

Bybel is binne hierdie manier van denke geskryf en die verhouding tussen die Drie-

enige God en die gelowiges word so in die Bybel beskryf. Eer en skande was          

belangrik. Mense moes so optree dat hulle die familie se naam eer en hoog hou. As 

hulle verkeerd opgetree het, het hulle skande oor die familie se naam gebring het en 

het hulle hulself uit die familie geplaas. As hulle gehoorsaam was en volgens die   

Bybel geleef het, het hulle eer aan die naam van die familie van God die Vader      

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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gebring. Dan was hulle kinders van God. 

As Christusgelowiges is ons deel van die geloofsfamilie van die Drie-enige God. Die 

Heilige Gees het ons deur die wedergeboorte kinders van die Vader gemaak, met   

Jesus as ons oudste broer. Daarom is dit belangrik dat ons wat deel is van God se 

geloofsfamilie ook so sal leef soos God die Vader wil hê Sy gesin moet leef. Ons 

doen dit onder andere omdat ons deur God gekies is om anders as die mense, wat 

nie kinders van God is, te wees. 

Die familie van God bestaan ook uit hulle wat nie net van jou eie bloed is nie, maar 

oor alle rasse, nasies, tale en volke strek.   

Wat dink jy is die implikasie vir jou lewe (1) in jou gesin, (2) in die samelewing,  

(3) in die gemeente, as jy soos God lyk? ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ons is spesiaal gekies om soos ons Vader en oudste broer te lyk - ons 

groei. 

Lees: Joh. 14:8-11; 1 Kor 11:1; Fil 2:5; 1 Joh. 2:28-3:2a 

Wat sou jy sê wil Jesus en Paulus vir ons leer?______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kritiese Opmerking 

Ons DNS en gene kom van ons ouers af. Dit maak dat ons soos beide ons ouers 

lyk. Ons opvoeding en die voorbeeld wat ons by die huis en skole kry bepaal weer 

hoe ons gaan optree. Daarom lyk mense in gesinne dieselfde, is hulle liggaams-

houding dieselfde, leef hulle dieselfde en is hulle waardes in die meeste gevalle 

dieselfde.  

Dieselfde geld ook op geestelike vlak vir Christusgelowiges. Ons het d.m.v. die 

Heilige Gees die Vader se geestelike DNS en gene gekry, net soos Jesus dit ook as 

ons Oudste Broer het. Dit is hoekom Jesus sê dat as ons wil sien hoe die Vader is 

(lyk), moet ons na Hom kyk. Dit is ook hoekom Paulus sê dat ons die voorbeeld en 

gesindheid van Jesus moet volg (want Hy lyk soos die Vader) dan lyk ons ook soos 

God. As jy wil weet hoe God lyk, gaan lees die vier Evangelies – daar sien jy hoe 

Jesus geleef het en hoe jy moet leef. 

Wat beteken dit om te sê die geloofsfamilie verander? _______________________ 

___________________________________________________________________ 
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Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening. Jy is 

spesiaal gekies as lid van die geloofsfamilie om deel van ons Vat 5 bediening te 

wees. Skakel die kerkkantoor nou daarvoor. 

Ons is spesiaal gekies om God se liefde vir ander mense te wys - ons  

herstel en maak groot. 

Lees Joh. 13:34-35, 1 Joh. 5:1-2, 2 Pet 1:7 

Wat verstaan jy daaronder?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Die meeste mense dink dat liefde “let go and let live....” is. Om te sê dat as iemand 

iets doen, wat vir hom of haar reg voel en reg lyk, dat ons dit moet aanvaar en 

goedpraat en dat dit liefde is, is nie die liefde wat in die geloofsfamilie van God 

bestaan nie (Lees Rig 24:25 vir die antwoord).  

Die liefde van ons Vader en die liefde waarvan ons Oudste Broer Jesus Christus 

praat, hou verband met verantwoordelikheid en lojaliteit. Dit is hoe die Bybelse 

mense oor liefde gedink het – nie oor ‘n gevoel nie. Omdat ons spesiaal gekies is 

om God se liefde uit te dra, beteken dit dat ons oral waar ons gaan lojaal aan God 

sal wees. Ons moet ook aan mekaar lojaal wees. Dit is ons verantwoordelikheid om 

lojaal te wees – as ons dit doen het ons lief. Daarom is ons gehoorsaam aan die wil 

van ons Vader. 

Waar daar liefde is, beteken dit dat die geloofsfamilie mekaar reg leer.  

Wat beteken dit vir jou? 

 ___________________________________________________________________ 

 

VAT DIT HUIS TOE  (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

God is liefdevol en gee vir ons om. Dit was nooit Sy bedoeling dat daar skeiding 

tussen Hom en ons sou wees nie. Die Drie-enige God kies jou spesiaal as Sy kind 

om alle mense na Hom te roep (Matt 11:28) sodat hulle oor alle grense heen ook 

‘n oase van hoop by Lynnwoodrif (by Christus) kan kry. 
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Herstel My tempel 

Week 2 - Ons geloofsfamilie is ‘n eenheid 

Dag 1 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is 

Teks vir vandag: Ps. 52:10  

“Maar ek staan sterk soos 'n welige olyfboom; ek is in die huis van God en ek steun 
altyd daarop dat Hy vir my sorg. ”  

 ’n Olyfboom is baie waardevol en nuttig. 

 Die Drie-enige God wil graag hê dat jy, maar ook ons as ‘n geloofsfamilie, sal 
groei onder Sy getroue sorg en leiding. 

 Vertrou vandag volkome op God. 

 

GEBED:   

Vader, vandag plaas ek my lewe in U hande. Mag ek en al die ander lidmate van 
Lynnwoodrif ‘n seën wees vir almal wat oor ons pad kom. 

In die Naam van Jesus, die Here. Amen  

Dag 2 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is  

Teks vir vandag: Ps. 47:5  

“Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land …, wat Hy liefhet.” 

 Ons dink ons weet wat die beste vir onsself is, maar God weet wat ons swak 
en sterk punte is. 

 Die waarheid is dat Hy weet wat in elke situasie vir jou die beste is en dit is 
waarom Hy vir jou en jou geloofsfamilie in een span geplaas het. 

 Wanneer jy wonder wat om te doen, vertrou op God en vra ander lede van 
ons geloofsfamilie om jou te help. 

 UITDAGING: Doen vandag voorbidding vir elke lid van jou familie – 
ons is deur God uitverkies om te glo. 

 

GEBED:   

Here, vandag erken ek dat U altyd beter as ek weet.  Ek vra dat U my wys wat die 
beste vir my is.  

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 



8 

Dag 3 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is  

Teks vir vandag:  Ps. 46:9-10 

“Kom kyk wat die Here gedoen het, …die oorloë oor die hele aarde laat Hy 
ophou ..” 

 Daar is geen situasie, maak nie saak hoe erg dit is nie, wat die Here nie kan 
omdraai nie. 

 Dalk bevind jy vandag jouself in ŉ reuse “oorlog” situasie.  

 Hy kan hierdie situasie omdraai en vrede bring, net soos Hy oorloë laat stop 
het. 

 Wanneer ons as geloofsfamilie soms ook in moeilike situasies is, moet ons      
onthou dat Hy ook ons hieruit sal red. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat U ‘n God van wonderwerke is. U is ‘n God wat oorloë kan stop. 
Daarom vertrou ek vandag dat U ook in my situasie ‘n wonderwerk sal bring.  Laat 
U vrede vandag op ons as ‘n geloofsfamilie rus. 

Dag 4 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is  

Teks vir vandag: Ps. 33:5b 

“ … die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde ” 

 Daar is nie ‘n plek in die kosmos waar jy God en Sy liefde nie sal vind nie. 

 Die aarde is vol van Sy liefde en ons almal word daardeur omring. 

 Ons as geloofsfamilie in Lynnwoodrif moet hierdie onvoorwaardelike liefde na 
mekaar en ander oordra. 

 UITDAGING: Gaan sê aan een vreemdeling dat die Here hom of haar 
baie liefhet. 

 

GEBED:   

Liewe Vader, dankie vir onvoorwaardelike liefde vir my. Help my vandag om hierdie 
liefde aan ander te wys. 

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 
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Dag 5 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is  

Teks vir vandag:  Ps. 32:8  

“Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en 
my oog oor jou hou.”  

 Die Here belowe om jou te lei, raad te gee en om Sy oog oor jou te hou. 

 Weet verseker dat die Heilige Gees in totale beheer is van ons span as        
gelowiges in Lynnwoodrif gemeente, waarvan jy ook deel is. 

 Hy weet wat die beste vir ons as gemeente is, en Hy wil ons daarheen lei. 

 

GEBED:   

Here, ek plaas my lewe volkome in U magtige hand. Lei my, gee my raad en hou U 
oog vandag oor my. Doen dit ook met ons as gemeente. 

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 

Dag 6 

Ons is ‘n geloofsfamilie wat een span is  

Teks vir vandag: Jes. 54:8  

“ … maar Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, 
jou Verlosser ” 

 Die Here wil vandag Sy deernis, medelye, omgee en vriendelikheid vir jou wys. 

 Ons is dikwels baie hard op onsself, maar onthou dat Hy ook vir jou lief het. 

 Ons as geloofsfamilie moet elke dag Sy liefde ons eie maak, en na ander  
mense uitdra. 

 

GEBED:   

Hemelse Vader, baie dankie dat ek U liefde, omgee en deernis elke dag kan geniet, 
al verdien ek dit nie. 

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 
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Herstel My tempel 

Week 2 - Omgeegroep / Bybelstudie 

Ons geloofsfamilie is geroep/uitgekies as ‘n spesiale familie 

Teksvers vir die week Joh. 15:12-14 

Temalied: Liedboek 526 2x - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 
 

INLEIDING – KOM ONS KRY DIT BINNE KONTEKS 

Dit is die tweede Bybelstudie in ons 40-dae reeks; Herstel My Tempel. Ons gaan in 

hierdie 40-dae persoonlik (my liggaam is die tempel van God) en as gemeente (ons 

gesamentlik vorm ook God se tempel) in toewyding groei sodat ons eie geestelike 

lewe, maar ook die van die gemeente, versterk kan word. Hierdie tweede tema 

handel oor die belangrikheid van eenheid in die gemeente.  

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Eenheid is ongelooflik belangrik 

Lees: Pred 4:9-12.  

Wat wil die Prediker ons leer? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Noem voorbeelde waar eenheid bygedra het tot sukses? _____________________ 

___________________________________________________________________ 

Noem voorbeelde waar verdeeldheid bygedra het tot mislukking?  ______________ 

___________________________________________________________________ 

Opmerking 

Die wêreld waarin ons leef fokus op die regte van die individu. Wanneer dit 

oorbeklemtoon word, is eenheid onmoontlik. Om eenheid in die gemeente te 

versterk sal ons doelbewus moet kies om teen die stroom in te swem. Dit gaan nie 

oor my en my behoeftes nie, maar oor ons! Paulus waarsku  die gelowiges in 

Korinte teen die gevaar van verdeeldheid. Verdeeldheid kan ‘n gemeente verlam. 

Daarom mag dit nooit gebeur nie. Hierdie eenheid beteken nie dat ons nou almal 

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening? Skakel die 

kerkkantoor daarvoor! Deur deel van die Vat 5-bediening te wees ervaar jy dat jy 

spesiaal gekies is. Ons is almal deel van die geloofsfamilie!  

dieselfde oor alles moet voel en dink nie, of dat ons ons identiteit moet prysgee 

nie.  Dit beteken wel dat die gemeeskaplike doel wat ons najaag, naamlik om te 

bely dat Jesus die Here is, ons woorde en dade sal bepaal.  

  

Jesus bid vir die eenheid van die kerk. 

Lees: Joh. 17, Kol 3:14 

Wat sou jy sê wil Jesus en Paulus vir ons leer? _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

Hoe moet ons die liefde waarvan hier sprake is verstaan? ____________________ 

___________________________________________________________________ 

Hoe sal dit optrede teenoor medegelowiges bepaal?  ________________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Jesus definieer self die liefde waarvan Hy praat in Joh. 15:12-14. Dit is 

selfopofferende liefde wat nie eise stel nie. Dit beteken dat ons ander altyd eerste 

sal stel. Dit raak al die fasette van ons lewe – ons woorde – hoe ons met mekaar 

praat en ons dade – hoe ons teenoor mekaar optree. Hierdie liefde is in skerp 

teenstelling met die gees van ons tyd waar alles net oor my en my behoeftes gaan.  

 

VAT DIT HUIS TOE (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

Wat beteken hierdie opdrag tot eenheid vir ons as gemeente? _________________ 

___________________________________________________________________ 

Watter praktiese bydrae tot eenheid kan jy maak? __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Hoe dink jy kan Vat 5 eenheid bevorder? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Herstel My tempel 

Week 3 - Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan  

Dag 1 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag: Jak. 1:5-6 (DB) 

“As julle egter in ‘n situasie kom waar julle twyfel oor wat die regte ding is om te 
doen, gaan vra vir God.  Hy sal nie snaaks van julle dink of julle verwyt omdat julle 
onseker is hoe om vir Hom te leef nie.  Hy sal julle eerder help met alles wat julle 
nodig het.  Gaan vra, Hy sal gee.  Maar een ding moet julle dan nie doen nie.  
Moenie twyfel dat God julle regtig sal help nie.  Verwag en weet vir seker dat Hy sal 
help.  Mense wat twyfel of God regtig na hulle sal luister, is soos golwe op die see.  
Die wind waai daardie golf heen en weer” 

 Die Here vra dat jy (en ons gemeente) ‘n pad van geloof stap.  Dit beteken dat 
jy God met jou hele wese moet vertrou!   

 Oppas vir die twyfel.. dit is wat die bose graag wil bewerk.  God het die bose 
reeds oorwin!   

 Daarom mag jy nie toelaat dat hierdie bose jou deur sy leuens laat twyfel in 
God se teenwoordigheid en Sy krag in jou lewe nie.  

  

GEBED:   

Heilige en Almagtige God, maak my intens bewus van U teenwoordigheid in my 
lewe...dat dit ‘n praktiese teenwoordigheid is en gee vir my die vrymoedigheid om 
my lekker en my sleg met U te deel.  Bring in my die besef en die verwagting dat U 
werklik luister en betrokke is en dat ek onvoorwaardelik op U kan vertrou. Amen 

Dag 2 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag: Ps. 27:13-14 (DB) 

“Dit is net my geloof in die Here wat my staande hou.  Sy goedheid dra my elke 
dag van my lewe.  As ek dit darem nie geglo het nie.  Stel al jou hoop op die Here!  
Vertrou op Hom!  Hou moed!  Wees sterk!  Moenie handdoek ingooi nie;  bly wag 
op die Here!’’ . 

 Dawid deel hier met ons wat sy verhouding met die Here vir hom beteken.  

 Geloof is die grondslag van Dawid se bestaan.  Dawid kan hom nie daarsonder 
indink nie.   
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Dag 3 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag: Rom 4:20-22 (DB) 

“Abraham se geloof was die kragbron van sy lewe.  Hy het God se hand styf 
vasgehou en aangehou om Hom te eer.  Abraham het geweet dat God die een of 
ander tyd sou doen wat Hy belowe het.  Daarom dat sy geloof hom in die regte 
verhouding met God laat leef het.’’  

 Ons elkeen wat onsself kinders van God noem, het toegang tot dieselfde  
kragbron as wat Abraham gehad het.   

 Dit is krities vir jou om by hierdie kragbron in te skakel, sodat God sy droom 
vir jou, saam met jou ‘n werklikheid kan maak.   

 Dit is net so krities vir God se gemeente om by hierdie kragbron in te skakel 
omdat God Sy droom vir Sy gemeente, saam met ons ‘n werklikheid wil maak.    

 

GEBED:   

Heilige Vader, dankie dat ek vandag tot U kan bid dat U vir my daartoe sal lei om 
die werklikheid van U as die kragbron van my lewe te ontdek en so saam met U,  
U droom vir my lewe ‘n werklikheid kan maak.   

Dankie Vader, dat Jesus reeds die pad voorberei het sodat ek toegang tot U mag 
verkry.  Dankie dat ek met hierdie nuwe krag saam met U deel kan neem aan die 
werklikheid van U droom vir U gemeente!  

Amen 

 As jy die pad van geloof volgens Dawid stap, stel jy al jou hoop op die Here-, 
jy vertrou op Hom-, jy hou moed-, jy is sterk-, jy gooi nie handdoek in nie, 
maar bly wag op die Here.   

 Is jy in jou lewe ook so intens besig met die Here?  Jou hele bestaan hang   
hiervan af!   

 Hoe die gemeente die pad agter die Here aan stap hang af van hoe intens jy 
en elkeen van ons met die Here besig is!   

 

GEBED:   

Heilige Vader, maak my bewus van U teenwoordigheid deur U Heilige Gees in my 
lewe.  Verander my denke sodat ek al my hoop op U sal vestig, en nie op ander 
dinge nie. Dankie dat ek met my hele wese my lewe aan U kan toevertrou.  Ek eer 
U Naam! Amen 
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Dag 4 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag:  Ef. 6:11b (DB) 

“Een ding moet julle weet.  Daar is ‘n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin.  
Dis nie ‘n oorlog teen gewone mense nie.  Ons moet teen die onsigbare geestelike 
magte van Satan veg...’’  Vers 14:  “Die waarheid moet jy soos ‘n belt om jou   
middel vasbind.  Die wete dat God jou van jou sondes vrygespreek het, moet soos 
‘n stuk staal jou bors beskerm.  Jy moet altyd gereed wees om vir ander te vertel 
van die vrede wat Jesus vir ons bring.  Dit moet soos skoene aan jou voete wees.  
Dan is daar nog jou geloof.  Die intieme verhouding met die Here moet soos ‘n 
skild wees waarmee jy al die giftige aanvalle van die Bose keer en eenkant toe 
slaan.  Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie; nee, jy is gered.  Dit is soos ‘n 
ysterhelm wat jou gesig en kop beskerm.  Die boodskap van God is soos ‘n swaard 
wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd mee te voer.  Dit maak nie saak wat 
gebeur nie, julle moet altyd bid.’’ 

 Paulus verduidelik hier watter wapens tot ons beskikking is in die stryd teen 
die onsigbare geestelike magte van Satan.   

 Indien jy (en ook die gemeente) agter Jesus aanstap is hierdie stryd elke dag 
‘n werklikheid.   

 Soos soldate moet ons onsself inoefen om die wapens wat Paulus hier noem, 
effektief te gebruik.   

 Hoe meer ons dit gebruik, hoe meer ervaar ons God se werking, teen-
woordigheid en beskerming in ons lewens.   

 

GEBED:   

Heilige Vader, maak my in hierdie oomblik opnuut bewus van U teenwoordigheid 
deur U Heilige Gees in my lewe.  Maak my sensitief vir die aanslae van die bose, en 
leer my om die wapens te gebruik wat U vir my gee om die aanslae mee af te we-
er.  Dankie dat ek op hierdie manier kan groei in my verhouding met U en dat U 
self U Koninkryk deur my kan verheerlik. Amen 

Dag 5 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag: 2 Kor. 13:5 (DB) 

“ Nou wil ek ernstig met julle praat: gaan kyk ‘n slag deeglik na julle eie lewe.  Glo 
julle nog? Is Christus nog regtig in julle?’’ ... Vers 9:  “Ek gee nie om om swaar te 
kry nie, solank julle net sterk is in julle geloof.  Dan loop my hart oor van blydskap.  
Daarom bid ek dat julle geloof regtig sal begin groei ” 
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Dag 6 

Ons geloofsfamilie stap onverskrokke agter Jesus aan. 

Teks vir vandag: Gal. 2:19b-20 (DB) 

“ Christus leef nou in my. Nou leef ek deur geloof. My hele bestaan draai om die 
Seun van God.  Hy het my so lief dat Hy bereid was om Sy lewe vir my op te offer.” 

 Is jou verhouding met Christus sodanig dat jy soos Paulus kan getuig:  “Nou 
leef ek deur geloof’’?   

 Is Christus so ‘n werklikheid in jou lewe dat jy Hom in alles in ag neem, Hom 
betrokke maak in elke besluit, glo dat Hy saam met jou op jou lewenspad stap 
en dat jy Sy teenwoordigheid ervaar?   

 Dit is hierdie verhouding met Christus wat vir ons as gemeente van die Here so 
krities is.  Hierdie gemeente, en by implikase elke lidmaat, se lewe moet “draai 
om die Seun van God’’.  Dan bereik ons Christus se doel met ons, volkome. 

 

GEBED:   

Almagtige Vader, maak my oë oop vir U teenwoordigheid in my lewe en leer my om 
elke dag vir U deel te maak van my lewe.  Dankie dat ek op U kan vertrou en dat 
ek my hele bestaan in hierdie vertroue, op U kan bou.   

Amen 

 Vir jou om Jesus onverskrokke te kan volg, is jou geloof in Christus ‘n kritiese 
bestanddeel.  Daarom is dit vir Paulus so belangrik dat die gemeentelede van 
Korinte se geloofslewe gesond is en getuig van groei.   

 Vir ons gemeente om Jesus onverskrokke te kan volg, is nie moontlik nie tensy    
gemeentelede in hulle eie persoonlike verhouding met Christus in geloof lewe 
en daarin groei. 

 

GEBED:   

Almagtige Vader, as ek nie onvoorwaardelik in geloof lewe nie, is my verhouding 
met U sonder krag.  Raak my aan deur U Heilige Gees en maak my bewus van U 
teenwoordigheid in my lewe.  Leer my om op U te vetrou en maak my oë oop so-
dat ek U werke in my lewe kan raaksien en so, soos wat ek U daagliks ervaar, 
stappie vir stappie in geloof sal groei.  

Amen 
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Herstel My tempel 

Week 3 - Omgeegroep / Bybelstudie 

ONS STAP ONVERSKROKKE AGTER JESUS AAN  

Teksvers vir die week: Heb. 12:1-2a 

Temalied: Liedboek 526  - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 
 

Vandag werk ons met die tema, Ons stap onverskrokke agter Jesus aan. As ons 

Jesus werklik volg behoort ons ook soos Paulus te kan sê: “Volg my voorbeeld, 

soos ek die voorbeeld van Christus volg.” (1 Kor. 11:1). Ons sal dan ŉ aangename 

geur versprei wat dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan (2 Kor. 

2:14-15). 

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Wat beteken dit om onverskrokke te wees? 

Lees Matt. 14:22-29 

Wat maak Petrus onverskrokke? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Hoe lyk die gedrag van iemand wat God (OT) en Jesus (NT) onverskrokke 

gehoorsaam en volg? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Gesels oor ander geloofshelde in die Bybel. Hoe lyk hulle onverskrokke gedrag? ___ 

___________________________________________________________________ 

Wat is die teenoorgestelde van onverskrokke? 

Lees Matt. 14:30-33 

Hoekom word Petrus bang? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Wat doen Jesus? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening? Vat 5 is ‘n 

tasbare manier om mekaar aan te moedig en te help om onverskrokke agter Jesus 

aan te stap. 

Is daar ander geloofshelde in die Bybel wat ook getwyfel het en bang was?  Wat 

het vrees en twyfel by hulle veroorsaak? Gesels bietjie hieroor. 

 

Hoe oorkom ons die stryd tussen vrees/twyfel en om Jesus onverskrokke 

te volg? 

Lees Rom. 7:24-25; Mark. 9:24; Rom. 4:20-21; Hand. 1:8 

Bespreek hierdie praktiese raad en hoe dit jou vandag kan help om Jesus 

onverskrokke te volg. 

 

Kan ons regtig vandag nog vir Jesus onverskrokke volg? Is dit nie maar 

iets wat in die Bybel se tyd geëindig het nie? 

Weet jy van ŉ hedendaagse getuienis van iemand wat onder moeilike 

omstandighede tot bekering gekom het en Jesus onverskrokke volg? Dit gaan 

meestal met ŉ prys gepaard. Deel dit met mekaar as jy van iemand weet. As 

niemand van julle kennis dra van so getuienis nie kan julle gerus gaan kyk op 

www.glodiebybel.co.za Hier is hedendaagse getuienisse. 

Tertullianus skryf in 197 n.C. ”Die bloed van die martelare is die saad van die 

kerk.” Daar is ŉ saak voor uit te maak dat die kerk groei daar waar mense swaar 

kry. Bespreek hierdie stelling. 

Dink byvoorbeeld aan die brande in Australië. Daar word vertel dat as gevolg 

hiervan daar nou mense is wat sê dat hulle nog nooit gebid het nie, tot nou. 

Sou ons kon sê dat God alles ten goede laat meewerk (Rom. 8:28) in hierdie 

situasie.  ___________________________________________________________ 

As jy meer wil weet oor die situasie in Australië en mense se getuienisse kyk gerus 

na www.thenormalchristianlife.org 

 

VAT DIT HUIS TOE (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

Bespreek in die lig van ons visie of om “onverskrokke agter Jesus aan te stap”, 

doenbaar is? Is dit net nóg werk? Of mis ons dalk juis iets as ons dit nié doen nie? 

http://www.glodiebybel.co.za
http://www.thenormalchristianlife.org
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Herstel My tempel 

Week 4 - Ons geloofsfamilie vestig God se handelsmerk 

Dag 1 

Ons vestig God se handelsmerk - Vrug van die Gees: Liefde 

Teks vir vandag: 1 Joh. 4:16 /  1 Kor. 13:4-8 

“God is liefde; wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom.”  

 God is liefde en met Jesus as rolmodel moet ons denkproses, lewenswyse en 
optrede dienooreenkomstig wees. 

 As die liefde van die Gees in ons woon, sal blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing ook in 
ons woon. 

 As gelowiges onder die leiding van die Heilige Gees liefde nastreef sal die    
volgende kenmerke deel van ons lewenswyse word: Selfopoffering;       
Verdraagsaamheid en omgee vir ander; bedagsaamheid; om ander se belange 
bo ons eie stel; blydskap en vreugde in die Here. 

 

GEBED:   

Vader, ons dank u dat u deur Jesus as rolmodel die pad van ‘n christelike           
lewenswyse vir ons geleef het. Amen 

Dag 2 

Ons vestig God se handelsmerk - Vrug van die Gees: Vrede 

Teks vir vandag: Num. 6:26  

“En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.” 

 Vul jou gemoed met God se Woord. God is in beheer, ons kan Hom vertrou. 
Dit is ‘n sielerus wat oor jou spoel ongeag omstandighede. 

 Vrede by God is slegs moontlik deur die versoening van Christus. 

 Lewe in vrede met jou Skepper en alle mense, word vredemakers. 

 Vrede is slegs moontlik as Jesus Christus die middelpunt van ons lewe word. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat ons onder leiding van die Heilige Gees vredemakers kan wees. 

Amen 
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Dag 3 

Ons vestig God se handelsmerk - Vrug van die Gees: Geduld. 

Teks vir vandag:  Ef. 4:1-2 

“Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.” 

 Bid dat die Heilige Gees geduld in jou sal wek. 

 Geduld vereis dat kenmerke soos selfverloëning, selfopoffering en 
verdraagsaamheid in jou lewenswyse aanwesig sal wees. 

 Geduld bewys dat die wederkoms jou toekomsverwagting is. 

 Wees geduldig, ongeag omstandighede en beproewing. 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat u ons bystaan om geduldig te wees.  

Amen 

Dag 4 

 

Ons vestig God se handelsmerk - Vrug van die Gees: Selfbeheersing. 

Teks vir vandag:  2 Pet. 1:5-7 

“...die kennis met selfbeheersing, en die selfbeheersing met volharding.” 

 Slegs deur die leiding van Heilige Gees kan ons verander, omrede verstand en 
emosies ‘n rol speel. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal.  

 Laat die Heilige Gees elke oomblik van die  dag toe om aan die stuur van ons 
harte en lewens te wees. 

 Verhoed dat emosies jou rede oorheers, dit raak elke aspek van ons lewens. 
Vul jou verstand met geestelike opbouende gedagtes  

 Wees getrou in jou huwelikslewe en ander verhoudings. 

 Gebruik woorde van bemoediging om mense op te bou, weerhou jou van 
karaktermoord. 

 Strewe om voortdurend in afhanklikheid van God te leef.  

 Laat die Heilige Gees beheer neem van ons besluitnemingsprosesse. 

 

GEBED:   

Vader, help ons om ander mense se menswees nooit uit die oog te verloor nie. 
Dankie vir u lewenswyse wat ons leer om met selfbeheer op te tree. 

Amen 
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Dag 5 

Ons vestig God se handelsmerk - Vrug van die Gees: Lankmoedigheid. 

Teks vir vandag:  Gal. 5:22-23 

“Die vrug van die Gees, daarteenoor, is …..lankmoedigheid.” 

 As ons ons lewe deur drifte en instinkte laat beheers, is daar chaos. 

 Lankmoedigheid van God gee ons telkens nuwe krag om met geduld met  
mense om te gaan. 

 Ons moet navolgers wees van Jesus se bediening op aarde. 

 God is lankmoedig oor ons verlede as ons werke doen wat by berou pas. 

 Die lankmoedigheid van geloofsfamilies dra by tot vrede en geluk en help ons 
om te volhard, ongeag omstandighede. 

 

GEBED:   

Dankie Vader dat ons na die voorbeeld van Jesus instaat is om lankmoedig te kan 
leef.  

Amen 

Dag 6 

 

Ons vestig God se handelsmerk - ons het ‘n opdrag om die Evangelie te 
verkondig. 

Teks vir vandag:  Mat 28: 19-22 

“Gaan dan na al die nasies toe …..leer hulle om alles te onderhou….” 

 Die Evangelie is die goeie guus van God se genade van verlossing. 

 Die vertrekpunt van Woordverkondiging is gebed. 

 Deel die kenmerke van ‘n christelike lewenswyse met almal. 

 Verkondiging van die Evangelie, deur gelowiges, onder leiding van die Heilige 
Gees, het ten doel om sodaars tot bekering te bring.   

 Die uitnodiging van Jesus Christus - Kom na My toe, elkeen wat vermoeid en 
belas is - is goeie nuus wat bekering teweeg bring. 

 Benewens bekering is daar ook die opdrag om kennis van die Woord te vestig. 

 

GEBED:   

Dankie Vader dat ons medewerkers kan wees om u Koninkryk te vestig. 

Amen 
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Herstel My tempel 

Week 4 - Omgeegroep / Bybelstudie 

ONS GELOOFSFAMILIE VESTIG GOD SE HANDELSMERK 

Teksvers vir die week:  Kol 3:10-11 

Temalied: Liedboek 526  - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 
 

INLEIDING – KOM ONS KRY DIT BINNE KONTEKS 

Vandag werk ons met die tema, Ons geloofsfamilie vestig God se handelsmerk. Die 

video het vir ons die agtergrond geskets dat die handelsmerk van die Drie-enige 

God en die handelsmerk van die wêreld nie dieselfde is nie. Tog moet die Kerk in 

die wêreld leef en keuses maak oor wat sy met haar handelsmerk gaan maak. 

Geniet hierdie Bybelstudie en kry die Bybelse riglyne wat jou kan help om in die 

jaar 2020 God se handelsmerk in die wêreld te vestig. 

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Ons is die sigbare betrokkenheid van God se denke op aarde. 

Lees: Kol 3:1-3.  

Wat dink jy wil Paulus vir ons leer?

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Paulus se advies is om ons gedagtes op ‘n ander manier te begin gebruik. 

Gewoonlik dink ons oor dit wat vir onsself belangrik is, of ons dink oor hoe die 

samelewing waarin ons leef se waardes is (Grondwet van die Republiek van Suid-

Afrika ens.). Dan begin ons dink dis die norm hoe ons moet dink.  

Wanneer die geloofsfamilie die handelsmerk van God wil vestig moet ons begin om 

aan die dinge wat ewigheidswaarde het, te begin dink. Om dit reg te kry moet ons 

ons aan die dinge van “daarbo waar God die Vader is” (m.a.w. die manier hoe die 

Vader oor dinge dink) begin dink.  

 

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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Die Griekse woord wat in die Afrikaanse Bybel gebruik word om die persone wat 

hulle gedagtes na bo moet rig te beskryf, is letterlik “die opkykers”. Om dus ‘n 

verskil in die wêreld, as Vader se geloofsfamilie te maak waar ons sigbaar in 

betrokke is, moet ons heel eerste opkykers wees. 

Lees: 1 Kor 1:25, 27. 

Wat verstaan jy is die implikasie vir die manier hoe die “opkykers” in die jaar 2020 

moet optree?

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ons geloofsfamilie is die sigbare afbreek van grense tussen christene op 

aarde. 

Lees: Kol 3:10-11; Fil 2:1-5 

Wat sou jy sê wil Paulus vir ons leer oor hoe die geloofsfamilie van die Drie-enige 

God lyk? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kritiese Opmerking 

Ons Afrikaners en alle ander rasse, volke, nasies en tale in Suid-Afrika kyk meestal 

nie na die kerk as die kerk van Jesus Christus nie. Ons sal eerder dinge sê soos: dis 

ons gemeente hierdie / dis ons kerk hierdie.... . Wie so praat verstaan nie hoe die 

Bybel oor die kerk dink nie, en verseker nie wat God van die gelowiges vra nie. Die 

Bybel erken dat mense deur God verskillend gemaak is, maar dit leer dat die 

geloofsfamilie nie die verskeidenheid moet gebruik om verdeel te wees nie. Daar is 

net een geloofsfamilie en dit is die familie van God die Vader. 

Wat kan jy doen om die weerstand t.o.v. ander mense om saam met jou te aanbid, 

af te breek? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Wat sal jy doen om die grense in die gemeente, binne die geloofsfamilie af te 

breek? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening?  

Skakel die kerkkantoor daarvoor! Deur die Vat 5-bediening gee jy prakties om vir 

iemand! Vat 5 is ‘n tasbare manier om God se handelsmerk in die wêreld te vestig. 

Ons geloofsfamilie is die sigbare betrokkenheid van God se vrede op 

aarde. 

Lees Kol 3:12-17 

Wat verstaan jy daaronder?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Hoe het mense oor familiewees gedink? Jy moes nie belangriker wees as wat jy 

binne die groep was nie, want dan kon jy ander nie behoorlik dien nie. Net so 

moes jy ook nie jouself onderskat nie, want dan sou jy nie kon doen wat die groep 

van jou verwag het om te doen nie. Die geloofsfamilie het dus die 

verantwoordelikheid om na mekaar om te sien, mekaar te help en mekaar te 

versorg. 

Wat is die dinge wat jy moet doen sodat jy kan meehelp om die Lynnwoodrif 

geloofsfamilie as een liggaam waar die vrede van Christus heers, te plant? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

VAT DIT HUIS TOE (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

 

God is liefdevol en gee vir ons om. Hy wil ons egter gebruik om Sy handelsmerk in 

hierdie wêreld te vestig. Hierdie handelsmerk is veral vanaf Kol 3:5-17 sigbaar. 

As jy Matt 11:28 in die praktyk uitleef en mense (ook jouself) na die Here Jesus lei, 

sal die liefde, eenheid en vrede van die Drie-enige God vir alle mense op aarde 

sigbaar wees om te sien. Dis Sy handelsmerk. 

Lees weer die hele Kol 3:1-17. 
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Herstel My tempel 

Week 5 - Ons geloofsfamilie is ‘n oase van hoop 

Dag 1 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag: Ps. 36:10  

“U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.”  

 In die wêreld rondom ons is daar baie donkerte en probleme, maar God is die 
Bron van ons lig en lewe. 

 Om ten volle te leef en hoop te hê, kan net gebeur as ons die Bron van lig en 
lewe vind – die Drie-enige God. 

 Kan ons as geloofsfamilie vandag hierdie lig en lewe uitdra, sodat die mense 
rondom ons – bure, kollegas, vriende, familie, vyande, vreemdelinge – ook 
hierdie lig en lewe as hoop kan ontvang. 

 UITDAGING: Gee vandag iets om te eet vir ‘n persoon op die straathoek en   
vertel vir hulle van God se liefde.  

 

GEBED:   

Vader, dankie dat U my lig en Verlosser is.  In die Naam van Jesus, die Here. Amen  

Dag 2 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag: Ps. 51:12  

“Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.” 

 Een van die grootste behoeftes van mense is om geestelik nuut gemaak te 
word.  

 Ons lewe is dikwels deurmekaar. Daarom het ons ook standvastigheid nodig. 

 Help ons as geloofsfamilie om aan ander mense hierdie hoop te kan gee? 

 

GEBED:   

Vader, dankie dat ons onder leiding van die Heilige Gees vrede-makers kan wees. 
Dankie Here vir die werk wat U in my lewe en in my hart doen. Reinig my gees en 
hart van alle twyfel.  

In die Naam van Jesus, die Here. Amen  
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Dag 3 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag:  Ps. 16:8  

“Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.” 

 Dit waarop jy fokus bepaal wat jou uitkyk op die lewe sal wees. 

 As jy altyd op die negatiewe fokus, word jy ook negatief. 

 As jy op die Here fokus, sal jy standvastig bly en nie struikel nie. 

 Ons as geloofsfamilie word ‘n oase van hoop wanneer ons ons oë en fokus 
altyd op die Here hou.  

 UITDAGING: Sê vandag iets wat positief is oor ons land Suid-Afrika. 

 

GEBED:   

Vader dankie dat u ons bystaan om geduldig te wees. Vader vandag kies ek om my 
oë van my probleme en bekommernisse af weg te draai en ek kies om my fokus op 
U te rig. Dankie dat U ons nie laat struikel nie.  

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 

Dag 4 

 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag:  Hand. 17:27 

“God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te 
vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie,...” 

 God is op hierdie oomblik nader aan jou as wat jy dink. 

 Hy wil hê dat jy na Hom sal soek, want Hy is nie buite jou bereik nie – Hy wil 
jou ook hoop gee. Moenie moedeloos wees nie. 

 Almal voel soms alleen en sonder hoop. Dit is nou waar jy op jou geloofs-
familie kan staatmaak vir raad en ondersteuning. 

 UITDAGING: Stuur hierdie vers vandag aan vyf ander persone. 

 

GEBED:   

Liewe Vader. Vandag het ek U in my lewe nodig. Dankie dat U nie ver is nie. Laat 
ek U hoop vandag vir ander mense wys.  

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 
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Dag 5 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag:  Ps. 49:6  

“Waarom sou ek my in moeilike tye kwel as ek bedreig word deur die onreg van 
bedrieërs.” 

 As die Here aan jou kant is, hoef jy vir niks bang te wees nie. 

 Die Here het deur die eeue gelowiges in moeilike omstandighede beskerm.  

 Was dit nie Hy wat die bekke van die leeus vir Daniel toegesluit het nie? 

 Vandag wil Hy ook dieselfde vir jou doen. Moenie bang wees nie. 

 Ons as geloofsfamilie het mos ‘n oase van hoop hier gevestig waar ons veilig 
en geborge kan voel. 

 

GEBED:   

Vader dankie vir die versekering dat U by my is. Geen moeilikheid is so groot dat 
ek dit met U aan my kant nie kan oorwin nie. Ek vertrou op U.   

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 

Dag 6 

 

Ons geloofsfamilie vestig ‘n oase van hoop. 

Teks vir vandag:  Ps. 54:7  

“Laat die onheil wat my teëstanders beplan, op hulleself neerkom. U is getrou:  
vernietig hulle.” 

 Wat ‘n vreugde om terug te kyk en God se getroue hand in my lewe raak te 
sien. 

 Dawid kon terug kyk en verklaar dat God hom elke keer gered het. 

 As jy na die afgelope week kyk, kan jy die hand van God in jou lewe raaksien? 

 As lid van Lynnwoodrif se geloofsfamilie moet jy ook van hierdie troos aan 
almal gaan vertel. Bring so hoop vir alle mense. 

 God is getrou, leef dankbaar en met afwagting dat Hy jou sal help. 

 

GEBED:   

Liewe Vader, dankie vir U getrouheid en liefdevolle deernis in my lewe. Ek kies ‘n 
lewe van dankbaarheid en afwagting want ek het vertroue in U magtige hand wat 
my versorg. 

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 
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Herstel My tempel 

Week 5 - Omgeegroep / Bybelstudie 

ONS GELOOFSFAMILIE IS N OASE 

Teksvers vir die week Joh. 15:9 

Temalied: Liedboek 526 2x - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 
 

INLEIDING – KOM ONS KRY DIT BINNE KONTEKS 

Dit is die vyfde Bybelstudie in ons 40-dae reeks; Herstel My Tempel. Ons is in 

hierdie 40-dae persoonlik (my liggaam is die tempel van God) en as gemeente (ons 

gesamentlik vorm ook God se tempel) besig om in toewyding te groei sodat ons eie 

geestelike lewe, maar ook die van die gemeente, versterk kan word. Hierdie vyfde 

tema handel oor die belangrikheid van die gemeente as ‘n oase van hoop. 

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Ons leef in ‘n wanhopige wêreld. 

Noem voorbeelde van wanhoop? ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Noem voorbeelde van mense wat hoop bring? ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Beskryf ‘n oase aan mekaar? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Alles begin by die nuwe lewe in Christus 

Lees: 1 Petrus 1:3-9 

Wat wil Petrus hier beklemtoon oor Jesus se opstanding?  ____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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Hoe raak dit ons?  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Waarom is dit die beginpunt as ons oor hoop wil praat? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Kommentaar: 

Petrus skryf in ongeveer 63 nC aan gelowiges wat regtig swaargekry het.  Wat 

vervolg is omdat hulle gedoen het wat reg is. Te midde van swaarkry en lyding 

bemoedig hy hulle met hierdie woorde: 

1 Petrus 1:3 “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! 

In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van 

Jesus Christus uit die dood.”  

Christus se opstanding het nie net vir Hom nuwe lewe beteken nie.  Dit het ook vir 

elkeen wat in Hom glo die geskenk van nuwe lewe gebring. Jesus se opstanding uit 

die dood was nie net ‘n historiese werklikheid nie, sê Petrus, maar die krag daarvan 

is ‘n realiteit in elke gelowige se lewe. 

Hoe sou jy die begrip hoop aan iemand verduidelik? _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Wat dink jy bedoel Petrus met lewende hoop?  _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Kommentaar: 

In ons gewone omgangstaal is hoop mos ‘n begeerte van iets wat in die toekoms  

is waarvan jy onseker is. Hoop gaan oor eendag. Petrus en die ander skrywers van 

die Nuwe Testament het hoop egter anders verstaan. Dit was nie net iets wat op 

die toekoms gedui het nie, maar het juis betekenis vir hier en nou gehad. Petrus 

beklemtoon dit verder deur te praat van ‘n lewende hoop. Dit is ‘n lewens-

ingesteldheid wat jou nie net laat droom oor die toekoms nie, maar wat jou instaat 

stel om hier en nou anders te dink en anders te praat en anders te doen. 
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VAT DIT HUIS TOE  (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

 

Wat beteken hierdie opdrag om ‘n oase van hoop te wees vir ons as gemeente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Watter praktiese bydrae kan jy maak? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Hoe dink jy kan Vat 5 eenheid bevorder? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening?  

Skakel die kerkkantoor daarvoor! Deur die Vat 5-bediening gee jy prakties om vir 

iemand! Vat 5 is ‘n tasbare manier om ‘n oase van hoop te leef, te wees en te deel. 
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Herstel My tempel 

Week 6 - Ons geloofsfamilie werk met hulle wat oorgebly het 

Dag 1 

Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag: Hand. 1:7b (DB) 

“Al wat julle hoef te weet, is dat God met Sy groot krag in julle lewe sal werk   
wanneer die Heilige Gees na julle toe kom.’’  Vers 9:  “Na hierdie woorde het Jesus 
van die Olyfberg na die hemel toe teruggekeer.’’  Vers 13:  “Daarvandaan het die 
apostels toe teruggestap stad toe, na ‘n groot kamer op die boonste verdieping van 
een van die geboue.  Daar het hulle gereeld bymekaargekom.  Al die oorblywende 
apostels was daar ...’’  Vers 14:  “Hulle het elke dag saamgebid.  Van die gelowige 
vroue het saam met hulle kom bid.. ”  

 Hierdie gedeelte beskryf die eerste aktiwiteite van die apostels nadat Jesus  
terug is na die hemel toe.  Gebed was die basis waarop hulle die toekoms, nou 
sonder Jesus, aangedurf het.   

 Dit is die basis waarop elke kind van Christus elke dag die toekoms moet aan-
durf.   

 So ook moet ons gemeente wat aan Christus behoort, elke dag die toekoms in 
gebed binnegaan. 

 
GEBED:   

Dankie Almagtige Vader, dat ek die voorreg het om tot U te kan bid, enige plek, 
enige tyd en dat Jesus, my verlosser dit moontlik gemaak het vir my om met U te 
praat.  Maak my getrou in my gebedsdissipline, Here, om elke dag U teen-
woordigheid in my lewe te bevestig en so ‘n instrument in U hand te mag wees.  Ek 
bid ook nou vir U gemeente, Lynnwoodrif, dat U met hierdie gemeente die pad sal 
stap wat U beplan het.  Maak ons as gemeentelede gewillig en bekwaam om intens 
in gebed U wil vir die gemeente te bevestig en saam met U, U pad vir U gemeente 
te stap . 

Amen 

Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag:  Hand. 2:18b 

“Op almal wat My dien, mans en vroue, sal Ek aan die einde van die tyd my Gees 
uitstort...’’   

Vers 47b:  “Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem  

Dag 2 
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aangegryp.  Almal het daaroor gepraat.  Daarom het daar elke dag baie mense tot 
geloof in Christus gekom.” 

 In hierdie gedeelte kan die karakter van die eerste gemeentes gesien word. 

 Die Heilige Gees was deel van elkeen se lewe, en dit het die lewensstyl van die 
gemeentelede verander.   

 Het die Heilige Gees se betrokkenheid in jou lewe tot gevolg dat jou lewensstyl 
verander? 

 
GEBED:   

Dankie Jesus, dat U, nadat U opgevaar het na die hemel, die Heilige Gees gestuur 
het om in en deur elkeen van U dienaars te leef, ook in my en my broers en susters 
in U gemeente.  Ek bid vanoggend dat U opnuut beheer sal neem van my lewe, so-
dat U teenwoordigheid in my lewe sigbaar sal wees vir ander mense, en dat U ge-
meente, deur hierdie teenwoordigheid van U Heilige Gees in elke gemeentelid, ‘n 
kragtige instrument in U hand sal wees.  

In die Naam van Jesus, die Here. Amen 

Dag 3 

Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag:  Hand. 4:29 

“Nou is hierdie spul mense al weer besig met hulle bose planne.  Sien tog raak hoe 
hulle ons probeer bangpraat.  Ons is U diensknegte, help ons sodat ons nie vir 
hulle bang sal wees nie.  Help ons om steeds te bly praat oor U wonderlike plan om 
sondaars te red.’’  Vers 32:  Die gelowiges was ‘n hegte eenheid.  Hulle het baie vir 
mekaar omgegee.” 

 Hierdie gedeelte hanteer die optrede van die eerste gelowiges in omstan-
dighede van vyandigheid.   

 Hulle eerste fokus was om met Jesus oor die saak te praat en te vra vir hulp 
sodat hulle nie bang sal wees vir die vyandigheid wat hulle ervaar nie en 
steeds aan te hou praat oor God se plan om sondaars te red.  

  Verder was die gelowiges daar vir mekaar om vir mekaar om te gee.   

 
GEBED:   

Heilige Vader, dankie dat ek deel van een van U gemeentes kan wees.  Dankie dat 
ek kan bid vir ‘n fokus op U as my heel eerste prioriteit, in omstandighede van 
vyandigheid, maar ook in tye van vreedsaamheid.  Gee vir ons in U gemeente ‘n 
omgee-eenheid wat deur U teenwoordigheid en ons fokus op U, gestimuleer word.  
Bewaar ons as gemeente om nie af te wyk van die roeping wat U vir die gemeente 
het nie, ook in tye van vyandigheid teenoor U reddingsplan. Amen 
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Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag:  Hand. 12b-14 

“Die gemeente het gereeld by die Pilaargang van Salomo in die tempel          
bymekaargekom.  Ander mense het raakgesien dat hulle baie vir mekaar omgee en 
dat hulle groot eerbied vir God het.  Dit het hulle baie beïndruk.  Tog was die     
ander mense bang om daar by die tempel by hulle aan te sluit.  Hulle was bang vir 
die reaksie van die godsdienstige leiers.  Die Here het egter met Sy genade in die 
stad bly werk sodat groot getalle mans en vroue buite die mure van die tempel tot 
bekering gekom het.”  

 In die gemeente se gereelde byeenkomste het gemeentelede se lewenstyl en 
eerbied vir God, die ander mense se oog gevang en hulle was beïndruk.   

 Bloot deur die gemeente se teenwoordigheid in die stad, bring die Here mense 
wat selfs te bang was om as deel van die gemeente gesien te word, tot   
bekering.   

 So word ‘n gehoorsame gemeente ‘n kragtige instrument in God se hand. 
 
GEBED:   

Heilige en Almagtige God, dankie dat ek vandag kan leer hoed U deur U gemeente 
werk, bloot deur in die stad teenwoordig te wees en eerbied vir U uit te straal.  
Maak my ‘n gehoorsame instrument in U hand in U gemeente, saam met    
medegelowiges, sodat ons bloot deur ons teenwoordigheid en eerbied vir U, ‘n 
kragtige instrument in U hand sal wees.  Dankie vir U genade en geduld met my, 
ek eer U Naam.  

Amen 

Dag 5 

 

Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag:  Hand. 5:29 

“Petrus en die ander apostels het dadelik geantwoord:  Ons moet in die eerste plek 
aan God gehoorsaam wees, nie aan mense nie.’’... Vers 41:  “Die apostels was baie 
bly toe hulle by die Joodse Raad uitstap.  Hulle was dankbaar dat hulle die 
vernedering en slae kon verduur omdat hulle in Jesus glo.  Hulle het hulle nie aan 
die Joods Raad se waarskuwings gesteur nie, maar aangehou om elke dag in die 
tempel en van huis tot huis die nuus bekend te maak dat Jesus die Christus is.’’  

 Die apostels was vroeër ook gevange geneem en verbied om Jesus se 
boodskap te verkondig.  Nou word hulle weer gevang, gewaarsku en ‘n pak 
slae gegee.   

 Petrus se reaksie voor die Joodse Raad is dat hulle heel eerste prioritiet is om 
aan God gehoorsaam te wees en nie aan mense nie.   

Dag 4 
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 Hulle beskou hulle straf deur die Raad as ‘n voorreg, omdat hulle dit moet  
verduur ter wille van die Evangelie.   

 Hulle laat hulle ook nie onderkry nie, en gaan voort met die verkondiging van 
die Evangelie.   

 Om deel te neem aan die herbou van die tempel, moet my verhouding met  
Jesus ook so wees dat ek bereid sal wees om vernedering te verduur ter wille 
van die Evangelie, en bly te wees vir die voorreg om vir hierdie Evangelie te ly. 

 Deursettingsvermoë is ‘n belangrike karaktertrek, wat deur ‘n naby geloofs-
verhouding met Jesus, deur die Heilige Gees geïnspireer, in my groei. 

 

GEBED:   

Heilige en Almagtige God, dankie dat ek vandag kan bid dat U, deur die werking 
van U Heilige Gees, opnuut in my ‘n strewe na U wil vir my lewe sal wakker maak, 
in so ‘n mate dat ek bereid sal wees om vernedering ter wille van U Evangelie as ‘n 
voorreg te beskou.   

Dankie dat ek dan ook so deur U werking in my lewe, ‘n kragtige instrument in U 
hand sal wees as deel van U gemeente.  Amen 

Dag 6 

 

Ons geloofsfamilie bou met hulle wat oorgebly het. 

Teks vir vandag:  Hand. 6:3 

“Ons het nou die volgende plan:  Kies sewe mans uit julle geledere om hierdie 
werk by ons oor te neem.  Maar dit moet mans wees wat julle almal ken en       
vertrou.  Hulle moet ook verstandig wees en vol van die krag van die Heilige Gees.”  

 Die apostels kon nie al die werk van die gemeente alleen doen nie.  Hulle het 
toe besluit  om van die werk te begin uitdeel aan gemeentelede.   

 Die teks praat van mans, maar dit sluit nie vroue uit nie.  Die kwalifikasie wat 
jy moet hê is om verstandig te wees en vol van die krag van die Heilige Gees. 

 Die boublokke van die gemeente word stukkie vir stukkie aanmekaargesit,   
gebou op die krag van die Heilige Gees.   

 Strewe jy ook na die voorreg om een van die boublokke van die gemeente van 
God te wees?  

 

GEBED:   

Heilige Gees, dankie dat ek vanoggend kan bid dat U my bekwaam en gewillig 
maak om my rol in U gemeente te speel en so een van die boublokke van U       
gemeente te word.   

Dankie Jesus, dat U genade en geduld vir my genoeg is, ek eer U Naam!  Amen 
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Herstel My tempel 

Week 6 - Omgeegroep / Bybelstudie 

ONS WERK MET HULLE WAT OORGEBLY HET 

Teksvers vir die week: Hag. 2:9 

Temalied:  Liedboek 526 - Waar daar liefde is / UBI CARITAS 

 
 

INLEIDING – KOM ONS KRY DIT BINNE KONTEKS 

In die video insetsel is ons gekonfronteer met gelowiges wat van die een kerk na 

die ander kerk rond-hop. Dit is hierdie saak wat ons in hierdie Bybelstudie aanraak 

omdat mense wat rond-hop nie die tempel van die Here op ‘n bepaalde plek wil 

herstel nie. 

Jy gaan vandag leer dat ons nie op mense moet fokus nie, en dat ons nie op mense 

moet staatmaak nie. Jy sal as lid van God se geloofsfamilie op die Vader van die 

familie moet staatmaak, want dit is Hy wat jou help. Die Vader gee die opdrag, Hy 

gee die toerusting en Hy kaart hoe dit gedoen moet word. Al wat jy moet doen, is 

om saam met Hom vandag met passie deel te wees van Sy familie wat die wêreld 

wil verbeter. 

 

KOM ONS DOEN BYBELSTUDIE 

Ons herbou God se bediening in ‘n nuwe konteks. 

Lees: Hag. 1:7-8 & 2:3,9  

Wat dink jy is die boodskap wat Haggai hier wil oordra?  _____________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Op daardie stadium lyk die tempel baie slegter as die vorige tempel, maar dit 

gaan baie beter as die vorige tempel lyk. Sommige van die mense was kinders 

toe hulle weggevoer is, en onthou hoe die vorige tempel gelyk het. Dit was ‘n 

mooi tempel. Die vorige een wat mooi was, is die een wat in 587 vC deur 

Nebukadnesar verwoes is.  

Die tempel waarna Haggai verwys is weer die tempel wat in die tyd van Jesus 

Kyk eers na die video-greep voor julle met die omgeegroepsessie verder gaan. 
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bestaan het, hoewel koning Herodus dit mooier gemaak en vergroot het. Die 

ouer mense onthou hoe mooi die tempel van Salomo gelyk het en sien dat die 

huidige tempel in vergelyking daarmee, volgens hulle mening, nie so goed is 

nie. 

God se waardesisteem is anders. Wat belangrik is, is wat in die tempel gebeur: Dit 

gaan nie om die mense en die geboue nie, maar om die God wat daar aanbid 

word.  Dit gaan nie om die mense en geboue nie, maar om die feit dat die van die 

volk wat oorgebly het ‘n geloofsfamilie was wat die stad Jerusalem, die mure wat 

die stad moes beskerm en die tempel waar die Here aanbid moes word, moes 

herbou. Net so verwag die Drie-enige God van ons ook om hierdie gemeente ‘n 

plek van herbou en herstel te maak. 

Hoe lyk die nuwe konteks waarbinne God se geloofsfamilie herbou moet word?  

___________________________________________________________________ 

Wat sou jy sê sou dit vir jou en die geloofsfamilie beteken as ons die tempel 

(geloofsfamilie) herstel? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ons is positief oor die mede-bouers (mede-geloofsfamilie). 

Lees: Hag. 2:14-15; 2:2-4  

Hoekom verwys Haggai spesifiek na die mense wat oorgebly het? _____________ 

___________________________________________________________________ 

 

Kritiese Opmerking 

Daar is mense wat lank in die omgewing en gemeente is. Hulle onthou nog die tye 

toe ons eredienste oorgeloop het – toe ons stoele ingedra het. Hulle vergeet egter 

dat daar in die tussentyd baie dinge verander het. Dit is nie verkeerd om aan die 

verlede te dink nie, maar dit is verkeerd om die verlede te gebruik as ‘n slaanstok 

en verskoning om nie die werk van die Here te doen nie. Haggai leer vir ons dat 

ons nie aan die verlede moet dink nie, maar aan die hede. Die vraag is dus of jy 

gehoorsaam is as uitverkore familielid van Lynnwoodrif geloofsfamilie om God se 

werk te doen. Is jy op puntdiens en is jy deel van die Gideonsbende wat as 

arbeidsmag God se nuwe wêreld in ons omgewing bring? 
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Het jy al jou hand opgesteek om deel te neem aan die VAT 5-bediening? Skakel die 

kerkkantoor daarvoor. Deur die Vat 5-bediening gee jy prakties om vir iemand! Vat 

5 is ‘n tasbare manier om as iemand wat oorgebly het (Gideonsbende / 

Arbeidsmag), tog om te gee vir die wat weggegaan het en nie meer hier is nie. Alle 

mense wil hê dat iemand vir hulle omgee. Dis nou jou kans! 

Hoe het ons omgewing, waarbinne die wat oorgebly het en vandag moet bedien, 

teenoor dertig of twintig jaar gelede verander? _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ons verwag dat God ons herstelwerk sal seën. 

Lees Hag. 2:23 

Wat verstaan jy daaronder?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Insig 

Serubbabel sal deur God geseën word, want hy is deur God uitverkies. ‘n Seëlring 

is gewoonlik aan die nek of aan die vinger gedra. Dit was ‘n teken van Goddelike 

mag waarmee dokumente verseël is. Wanneer die seëlring in sagte was gedruk is, 

het dit ook as die handtekening van die persoon gedien. Met hierdie seël maak die 

Here dus vir Serubbabel die instrument van die komende geseënde tyd waarvan 

Hy praat. 

Wat is die dinge wat jy moet doen sodat jy kan meehelp om Lynnwoodrif 

Geloofsfamilie met ‘n seëlring geseën te laat word? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

VAT DIT HUIS TOE (Wat is die implikasies vir ons visie – Kom na My toe... Matt 11:28) 

Deel met mekaar een positiewe ding wat jy nou vanaand binne ons geloofsfamilie 

geleer het? Wat kan jy voortaan doen wat jy nie nou doen nie? 


