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DISSIPELSKAP       LES 33 
 
1 GEBED 

 
 
Bid vir die leiding van die Gees van God, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor die maak van dissipels aan die Here toe.  
 
2 AANBIDDING (20 minute)              [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS DIE POTTEBAKKER 
 
Meditasie 
Aanbidding is bewondering en lofprysing van God.  
Tema: Die God van die Bybel is die Pottebakker  
Lees die volgende Bybelgedeelte saam deur:  
Jesaja 29:16; Jeremia 18:1-10 (Romeine 9:20-21).  
Lees die uitleg voor of lê dit in jou eie woorde uit.  
 

1. ‘n Pottebakker maak potte soos dit vir hom die beste lyk. 
 

Beskryf hoe ’n pottebakker in die verlede en vandag nog te werk gaan. Wat verseker waar is, is dat die klei geen sê het 
oor hoe die pottebakker dit vorm nie!  
 

2. Die HERE is die Pottebakker en ons is die klei in sy hande. 
 

Lê klem op drie sake:  
• Die HERE het ’n plan hoe Hy elkeen van ons vorm. Vergeet nooit sy liefde vir jou (Jesaja 43:4) en sy doel vir jou 

lewe nie (Jeremia 29:11).  
• Wanneer jy kwaad gedoen het, maar jy bekeer jou weer tot die HERE, sal Hy afsien van die onheil waarmee Hy jou 

wou tref (Jeremia 18:8).  
• Maar wanneer jy goed begin het en verder kwaad doen, sal die HERE afsien van al die goeie wat Hy beloof het om 

te doen (Jeremia 18:10).  
 

3. Hoe moet ons “die berou” van die HERE verstaan? 
 

Lees Genesis 6:5-9. In sommige Bybelgedeeltes lyk dit asof die HERE van gedagte verander het en daarom 
onvoorspelbaar is. God het berou oor besluite wat Hy voorheen gemaak het. Hy het berou dat Hy die mens geskep het 
(Eksodus 32:9-14), berou dat Hy Saul tot koning aangestel het (1 Samuël 15:11,35), berou oor die verderf wat die Engel 
van die Here onder die volk Israel aangerig het vanweë die volkstelling (2 Samuël 24:15-16;  
1 Kronieke 21:14-15) en berou oor sy besluit om ’n volk wat kwaad doen, af te breek of ’n volk wat goed doen op te 
bou (Jeremia 18:7-10). 
 

“Die berou van God” sê nie dat God van gedagte verander het nie, maar dat God die openbaring en uitvoering van sy 
plan verander.  
 

(1) By mense is berou onvoorspelbaar.  
Soms is menslike berou niks meer as spyt wees nie. Mense vrees die slegte konsekwensies van hulle dade (sonde, skuld 
en skaamte gevoelens, straf, verlies van besittings, geluk, eer of mag). Tog het hulle geen egte berou nie en kom hulle 
ook nie tot inkeer nie! As hulle egte berou het, kom hulle tot inkeer (2 Korintiërs 7:8-11).  
 

(2) By God is berou altyd voorspelbaar.  
Sy berou is nie soos die berou van mense nie. God het nooit spyt oor sy beslissings nie. God is nooit veranderlik en 
onvoorspelbaar soos die afgode nie. God bly vir ewig die heilige en regverdige God wat sonde straf as mense maar net 
spyt het, maar hulle nie bekeer nie (Eksodus 20:5). God is vir ewig die barmhartige en genadige God wat sondes 
vergewe as mense berou het en tot inkeer kom (Eksodus 20:6). God se uitverkiesing en doel vir die skepping sluit sy 
ewige besluit in, naamlik dat Hy rekening hou met die houding en reaksie van mense op Hom. Die berou van God is 
dus God se heilige en regverdige reaksie op die aanhoudende sonde en kwaad van mense. Of die berou van God is God 
se barmhartige en genadige reaksie op die inkeer en onderwerping van mense. Sy berou is sy soewereine en vasberade 
verandering m.b.t. die uitvoering van sy ewige besluit in die menslike geskiedenis omdat die mense hulle houding en 
reaksie tot God verander het.  
 

(3) God verander sy dreigement.  
In liefdevolle medelye sal God die uitvoering van sy dreigement tot vernietiging verander as die mense of volk hulle 
van hulle sondes bekeer (Jeremia 18:7-8).  
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(4) God verander sy belofte.  
Maar in heilige verbolgenheid/woede sal God die uitvoering van sy belofte tot opbou verander as die mense of volk 
hulle nie van hulle sonde bekeer nie (Jeremia 18:9-10). God bly altyd getrou, hetsy aan sy belofte om die volharding 
van Christene te beloon, hetsy aan sy dreigement om die volharding in sonde van mense te straf (2 Timoteüs 2:12-13). 
God bly altyd getrou, hetsy aan sy belofte om die belyding van Christus voor die mense in die wêreld te beloon, hetsy 
aan sy dreigement om die verloëning van Christus voor die mense in die wêreld te straf (Matteus 10:31-33). Die doel 
van die verandering van die bekendmaking en uitvoering van sy ewige plan (in die Bybel word dit “die berou van God “ 
genoem) is om mense tot inkeer en bekering te bring en so sy ewige plan op ’n volkome voorspelbare wyse tot uitvoer 
te bring.  
 

Aanbidding.  
Aanbid God as die Pottebakker. Doen dit kort, om die beurt, of in klein groepies van drie persone.  
 
2 DEEL (20 minute)                                        [STILTETYE] 

EKSODUS 16:1 – 19:25 
 
Maak beurte en vertel/deel (of lees) kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeelte geleer het 
(Eksodus 16:1 – 19:25). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan 
op wat hy deel nie.  
 

4 ONDERRIG (70 minute)                  [GEHOORSAAMHEID] 
MAAK BYBELSE TOEPASSINGS  

 
God het die Bybel nie net aan ons gegee om ons kennis van die waarheid te vergroot nie, maar ook om ons lewens met 
die waarheid te verander. Die lees en bestudering van die Bybel kan ’n lewensveranderende ervaring word wanneer jy 
die waarhede óók gaan glo én toepas in jou lewe. In hierdie studie gaan ons kyk hoe jy die waarhede in die Bybel 
prakties kan gaan toepas in jou lewe. 
 

A. TOEPASSING VAN DIE BYBELSE WAARHEDE WORD GEHOORSAAMHEID GENOEM 
 

1. Definisie. Wat is ’n toepassing?  
 

’n Toepassing is jou toewyding aan die doen van wat God in die Bybel sê. Daarvoor is dit noodsaaklik dat jy die 
waarheid in die Bybel glo en terselfdertyd glo dat hierdie waarheid jou lewe kan en sal verander. Sonder geloof kan jy 
NIE doen wat God wil hê NIE (Hebreërs 11:6). Sonder geloof het die lees en bestudering van die Bybel weinig sin. En 
sonder die toepassing van Gods Woord is jou studie van die Bybel nooit volledig nie!  
 

’n  Toepassing is dan ook ’n reaksie wat God van jou verlang, ’n reaksies op sy Woord. Dit sluit gehoorsaamheid aan 
Gods Woord in. D.w.s. dat jy Gods Woord gebruik om te verander en om andere te help om te verander. Nadat jy die 
Bybel gelees of bestudeer het, beantwoord dan die volgende vraag: “Watter reaksie verlang God van my?” “Wat wil 
God hê moet ek doen met dit wat ek gelees het?” Die doel van die maak van toepassings is om steeds meer soos Jesus te 
lyk! 
 

’n Toepassing is nie om iets te versin of uit te dink soos met die vraag: “Wat sou Jesus doen” nie?1 Die korrekte vraag 
is: “Wat het Jesus in die Bybel vir ons geleer, beveel, verbied of inderdaad as voorbeeld gedoen?” Ons antwoord op die 
vraag mag nie gebaseer wees op ons verbeelding nie, maar op Gods openbaring in die Bybel!  
 

2. Motivering. Waarom is gehoorsaamheid aan Gods Woord belangrik? 
 

Die Bybel laat ons sien dat “gehoorsaamheid” ’n belangrike rol speel op die belangrikste gebiede van jou christelike 
lewe. Gehoorsaamheid aan Gods Woord is naamlik heel belangrik vir: 
 

(1) Jou verlossing.  
Lees Matteus 7:21-23. Om die koninkryk van God in te gaan beteken dieselfde as om wedergebore te word (Johannes 
3:3-8) of gered te word (Markus 10:24-27). Die beteken nie dat jy wedergebore word deur die doen van goeie werke 
(Efesiërs 2:8-10) of selfs deur die doen van werke wat verband hou met spesiale gawes soos profesie, duiweluitdrywing 
en die doen van wonders nie. Alleen die doen van die wil van God sal jou red (Matteus 7:21). En volgens Johannes 
6:27-29 is die doen van die wil van God om te glo in Hom wat Hy gestuur het, naamlik Jesus Christus en sy 
verlossingswerk.  
 

(2) Om ’n wyse persoon te word.  
Lees Matteus 7:24-27. Kennis sonder gehoorsaamheid is dwaasheid. Kennis wat toegepas word in die praktyk is 
wysheid. 
 

                                                           
1 What would Jesus do? 
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(3) Die heerskappy van Christus in jou lewe.  
Lees Lukas 6:46. Gehoorsaamheid bewys dat jy getrou is aan  die heerskappy van Jesus Christus in jou lewe. Dit 
bewys dat Jesus Christus werklik jou Heer en Koning is! Met ander woorde: Gehoorsaamheid is die sigbare bewys van 
’n Geesvervulde lewe.  
 

(4) Die ontwikkeling van standvastigheid en krag.  
Lees Lukas 6:47-49. Gehoorsaamheid is belangrik vir die bou van ’n stewige fondament vir jou christelike lewe en jou 
bediening. Alleen as jy die woorde van Jesus Christus prakties toepas, kan jy ’n sterk christen word, moeilikhede verdra 
en sondes oorwin. 
 

(5) ’n Egte geloof.  
Lees Jakobus 2:17,22. Gehoorsaamheid bewys dat jou geloof eg is. Gehoorsaamheid maak jou geloof lewend en sorg 
daarvoor dat geloof ’n egte invloed op jou lewe het. Sonder gehoorsaamheid is jou geloof net ’n verstandelike geloof of 
’n dooie geloof. 
 

(6) Die ervaring van God se liefde.  
Lees Johannes 14:21,23. Gehoorsaamheid aan die gebooie van Jesus Christus bewys dat jy Hom liefhet. 
Gehoorsaamheid is ook nodig om waarlik die vertroulike omgang, liefde en teenwoordigheid van God te ervaar. 
 

(7) Die ontvang van die beloftes en belonings van God.  
Lees Hebreërs 10:35-36. Jy ontvang alleen wat God beloof het as jy sy wil gehoorsaam. 
 

(8) Gebedsverhoring.  
Lees 1 Johannes 3:22. God sal jou gebede alleen verhoor as jy sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy wil hê. 
 

(9) Dissipelskap.  
Lees Johannes 8:31-32. As jy die gebooie van Jesus Christus gehoorsaam, is jy ’n ware dissipel (volgeling-leerling) 
van Jesus Christus. 
 

Samenvatting. God het die Bybel aan jou gegee, nie alleen om jou kennis van die waarheid te vermeerder nie2, maar 
om jou lewe deur hierdie waarhede te verander en jou meer soos Christus te maak. 
 

B. HOE MAAK JY MOONTLIKE TOEPASSINGS VAN BYBELSE WAARHEDE? 
 

1. Lê die Bybel korrek uit. 
 

Voordat jy toepassings van Bybelse waarhede gaan maak, moet jy natuurlik eers die Bybelgedeelte goed lees en 
bestudeer en die Bybelse waarhede begryp soos God dit bedoel het. Daarom moet jy die Bybelse waarhede goed uitlê. 
Die volgende 4 reëls is baie belangrik:  
 

(1) Die Bybel is onfeilbaar.  
Die openbaring van die Bybel is vir ewig (Matteus 24:35). Hoewel die waarhede in die Bybel onfeilbaar is, is ons 
begrip en toepassing van die Bybel beperk en dus nie onfeilbaar nie. Ons is immers as sondaars onvolmaak! 
  

(2) Die Bybel het net één betekenis.  
God lieg nie (Titus 1:2). Hy openbaar sy wil en plan duidelik aan ons. sy Woord (die Bybel) is die waarheid (Johannes 
17:17). Daarom het geen enkele Bybelgedeelte twee verskillende betekenisse nie. Die woorde het alleen die betekenis 
wat God dit bedoel het om deur te gee. As jy die Bybel lees of bestudeer, is dit daarom belangrik dat jy nie sommer 
“iets” in die woorde inlees nie, maar dat jy God se bedoeling sal verstaan. 
 

(3) Die Bybel weerspreek nie homself nie.  
Die Bybel is ’n eenheid. Dit is één openbaring. Die Ou en Nuwe Testament vul mekaar aan. Die Ou Testament is ’n 
voorbereiding vir die Nuwe Testament en die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Testament. Daarom moet jy 
die Ou Testament altyd in die lig van die Nuwe Testament uitlê. Elke Bybelgedeelte moet jy steeds in die konteks van 
die hele Bybel bekyk. 
 

(4) Die Bybel lê homself uit.  
Figuurlike uitdrukkings, gelykenisse, poësie en profesieë moet almal volgens die reëls wat vir elkeen geld uitgelê word. 
Waarhede, wat meer kere in die Bybel voorkom, is belangriker as uitdrukkings, wat maar één keer in die Bybel 
voorkom (vgl. 1 Korintiërs 15:29). Duidelike onderrig (Matteus 10:37) help om minder duidelike onderrig (Lukas 
14:26) te verstaan.3 En onderrig in die Nuwe Testament (Handelinge 15:14-18) lê profesieë in die Ou Testament (Amos 
9:11-12) uit. 
 

                                                           
2 ’n Potensiële gevaar in die katkisasieklas van jou gemeente, ‘n Bybelskool of ‘n teologiese seminarie.   
3 In Grieks staan daar letterlijk: “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy sy vader en moeder vrou en kinders, broers en  
  susters en sy eie lewe haat nie.” Die woord “haat” het in Afrikaans alleen maar ’n negatiewe betekenis, maar in die Grieks beteken dit ook “minder  
  liefhê” soos Matteus 10:37 baie duidelik maak.  
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2. Oorweeg alle moontlike toepassings. 
 

(1) Één waarheid in die Bybel kan verskillende toepassings hê.  
Hoewel daar in ’n bepaalde Bybelgedeelte maar één ondubbelsinnige waarheid staan, sou hierdie waarheid verskillende 
moontlike praktiese toepassings kan hê vir verskillende mense in verskillende omstandighede, bv.: “Jy mag nie steel 
nie” (Eksodus 20:15) is één waarheid, maar het vele moontlike toepassings, soos: 
• uit ’n winkel mag jy geen goedere steel nie 
• by jou werk mag jy geen geld of papier of skryfbehoeftes laat wegraak nie 
• tuis mag kinders nie koekies uit die koekblik steel nie 
• op die gebied van massa media mag jy geen geskrewe werke, musiek CD’s of DVD’s ens. steel nie  

Oorweeg daarom eers alle moontlike toepassings vóór jy een spesifieke toepassing vir jouself daaruit kies.  
Maak ’n kort lys van moontlike toepassings. 
 

(2) Vrae om jou te help om toepassings te maak.  
Hieronder is ’n aantal vrae wat jou kan help om na te dink oor moontlike toepassings nadat jy ’n Bybelgedeelte gelees 
of bestudeer het. 
 

A. Wat wil God hê dat ek moet weet?   
toepassing m.b.t. jou kennis:  
 

Wil God dat ek… 
 ’n nuwe feit onthou? 
 ’n konsekwensie besef? 
 ’n leerstelling begryp? 
 ’n insig verwerf? 
 ’n waarheid memoriseer? 
 

B. Wat wil God hê dat ek glo?  
toepassing m.b.t. jou geloof:  
 

Wil God dat ek … 
 ’n waarheid glo? 
 ’n nuwe motivering bykry? 
 ’n oortuiging ontwikkel? 
 aanspraak maak op ’n belofte? 
 God in/met iets gaan vertrou? 

C. Wat wil God dat ek sal wees?  
toepassing m.b.t. jou karakter:  
 

Wil God dat ek … 
 ’n deug ontwikkel? 
 ’n houding verander? 
 ’n emosie uitdruk of korrek beheer? 
 ’n bemoediging aanneem? 
 ’n advies aanneem? 
 ’n karaktereienskap oefen? 
 

D. Wat wil God dat ek doen?   
toepassing m.b.t. jou gedrag:  
 

Wil God dat ek: 
 ’n bevel gehoorsaam? 
 ’n onderrig toepas? 
 ’n waarskuwing aanneem? 
 ’n beslissing of keuse maak? 
 ’n slegte gewoonte stop? 
 ’n goeie gewoonte aanleer? 
 ’n verhouding herstel? 
 ’n sonde vermy? 
 ’n voorbeeld navolg? 
 goeie nuus meedeel? 
 ’n bemoediging gee? 
 God vir iets prys of dank? 
 

 

(3) Daar is verskillende soorte toepassings. 
 

• Sommige toepassings stop ’n slegte gewoonte. Jy hou bv. op rook. 
• Sommige toepassings begin ’n nuwe gewoonte. Jy gaan bv. elke dag stiltetyd hou. 
• Sommige toepassings vermeerder of verminder bepaalde gedrag. Jy gaan bv. meer tyd beskikbaar stel om met jou 

familie en vriende deur te bring of minder geld uit te gee aan onnodige luukse artikels. 
• Sommige toepassings kan jy onmiddellik doen, deur bv. onmiddellik iemand te skakel om ’n dringende gesprek met 

hom te voer.  
• Ander toepassings het meer tyd nodig. Jy wil bv. graag met ’n bepaalde gewoonte ophou of ’n bepaalde 

karaktereienskap ontwikkel. Dit gaan meer tyd in beslag neem; miskien selfs maande of jare. Bely elke nederlaag 
wat jy ervaar en glo dat elke oorwinning jou sterker maak. Die proses word in die volgende woorde beskrywe: 

 

Saai ’n gedagte en oes ’n daad 
Saai ’n daad en oes ’n gewoonte 
Saai ’n gewoonte en oes ’n karakter 
Saai ’n karakter en oes ’n bestemming! 
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C. HOE MAAK JY ‘N PERSOONLIKE TOEPASSING VAN ‘N BYBELSE WAARHEID? 
 

Jy maak ’n persoonlike toepassing vir jouself deur één toepassing uit die lys van moontlike toepassings te kies. Hierdie 
moontlike toepassing word dan jou persoonlike toepassing. Oefen hierdie persoonlike toepassing daarna vir minstens ’n 
week lank. 
 

1. Kies een persoonlike toepassing. 
Jy maak ’n persoonlike toepassing deur die volgende vraag te stel: 
• “Watter toepassing wil God hê dat ek maak?” Of  
• “Watter reaksie wil God hê dat ek moet gee op sy Woord?”  

Kies in oorleg met God één van de moontlike toepassings (vgl. B) op jou lysie. 
 

2. Skryf jou persoonlike toepassing neer. 
 

Skryf jou eie toepassing neer. Doen dit deur die volgende 5 stappe te volg: 
 

(1) Teksverwysing. 
“Waar staan hierdie waarheid in die Bybel?” 
Skryf die teksverwysing neer. Bv. Eksodus 20:15. 
 

(2) Die Bybelse waarheid.  
“Wat wil God in die Bybelgedeelte sê?”  
Lê die Bybelgedeelte uit soos God dit bedoel het en skryf die bedoeling kortliks neer. Bv. God verbied diefstal. 
 

(3) My persoonlike situasie. 
“Wat hou God in hierdie Bybelgedeelte teen my in my situasie?” 
Stel jouself die vrae:  
• Leef ek anders as wat daar in die Bybelgedeelte staan?  
• Stimuleer die Bybelgedeelte my om te verander?  
• Spoor die Bybelgedeelte my aan om nog meer vooruitgang te maak op ’n bepaalde terrein in my lewe?  

Skryf neer wat Gods Woord in jou lewe tot stand wil bring. Bv. God wys my daarop dat ek tyd steel by die kantoor deur 
bietjie laat in die oggend te begin en bietjie vroeër te loop as wat ek mag.  
 

(4) My persoonlike toepassing. 
“Wat wil God spesifiek hê dat ek weet/glo/wees of doen?”  
Stel ’n aksieplan op. Hoe gaan jy dit aanpak? Skryf dit neer. 
Hou jou persoonlike toepassing eenvoudig, d.w.s. verstaanbaar, realisties en uitvoerbaar. As jy ’n toepassing maak op 
die gebied van die ontwikkeling van ’n houding, gewoonte of karaktereienskap, stel dan ’n tydsperiode vas hoe lank jy 
bewustelik en doelgerig hieraan wil werk. Bv. Ek besluit om betyds by my werkplek te kom en nie vroeër huis toe te 
gaan nie. Dit wil ek ’n maand lank oefen. 
 

(5) My gebed. 
“Wat is my gebed as antwoord op God se Woord?”  
Skryf kortliks neer wat jy vir God gesê het of wat jy van Hom gevra het. Bv. Hemelse Vader, vergewe my dat ek tyd 
van my werkgewer gesteel het. Help my onberispelik te wees wat betref die tyd wat ek in die werksplek moet wees.  
 

3. Oefen jou persoonlike toepassing. 
 

Oefen jou persoonlike toepassing liewer vir 8 weke lank, want ’n nuwe gewoonte word eers gevorm as jy hom 
herhaaldelik oefen. 
 

4. Kontroleer jou vorige persoonlike toepassings. 
 

Vind ’n manier om te sorg dat jy jou persoonlike toepassings regtig uitvoer. Byvoorbeeld:  
• Jy kan jou persoonlike toepassing met ‘n vriend of mentor deel, wat jou gereeld vra hoe dit daarmee gaan. 
• Jy kan jou persoonlike toepassing op jou gebedslys skryf en elke dag daaroor bid. 
• Jy kan jou persoonlike toepassing op jou lessenaar of spieël plak om jou daaraan te herinner. 
• Maak af en toe ’n persoonlike evaluering. Vra jou dan af op watter manier jou persoonlike toepassing(s) jou gehelp 

het. 
• Natuurlik hoef jy nie elke week ’n persoonlike toepassing te maak nie. Bly realisties! 

 

5. Voorbeeld van ’n persoonlike toepassing: Spreuke 3:1-10. 
 

(1) Wat is moontlike toepassings van hierdie Bybelgedeelte? 
 

Spreuke 3:1-2  Moontlike toepassings:  
• die onderrig of bevel uit my kop leer. 
• aantekeninge maak wanneer iemand uit Gods Woord onderrig gee. 
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Spreuke 3:3-4  Moontlike toepassings:  
• Aan iemand liefde bewys, deur bv. saam met ouma (of ou tannie) na die park toe te gaan. 
• Aan iemand getrouheid bewys, deur bv. gereeld vir hom te bid. 

 

Spreuke 3:5-6  Moontlike toepassings: 
• ophou eiewys en onafhanklik wees en te luister na wyse raad. 
• elke keer bid voordat ek ’n besluit of keuse maak. 

 

Spreuke 3:7-8  Moontlike toepassings: 
• verkeerde plekke en verkeerde praktyke vermy. 
• ’n verkeerde vriendskap stop. 
• ’n skadelike gewoonte opgee. 

 

Spreuke 3:9-10  Moontlike toepassings: 
• ’n bepaalde bedrag van my inkomste gee aan God en die uitbreiding van sy Koninkryk. 
• my (huis)kamer beskikbaar stel vir christelike byeenkomste. 

 

(2) My persoonlike toepassing. 
(’n keuse uit bogenoemde moontlike toepassings)  

 

• (1) Teksverwysing. 
Spreuke 3:5-6. “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy 

doen en Hy sal jou die regte pad laat loop”. 
• (2) Bybelse waarheid. 
I.p.v. net planne te maak, behoort ’n christen eers te bid en saam met God planne te maak voordat hy dit gaan uitvoer 
• (3) My persoonlike situasie. 
Ek is impulsief. Dikwels bid ek glad nie vir wysheid, krag en liefde voordat ek optree nie. Ek moet leer om doelbewus 

en doelgerig afhanklik van God te leef. 
• (4) My persoonlike toepassing. 
My aksieplan is om in die komende twee weke deurentyd eers te bid voordat ek ’n besluit neem en dit doen. 
• (5) My gebed. 

“Hemelse Vader, help my om my onafhanklikheid van U op te gee en eers te bid voordat ek ’n besluit neem en dit 
uitvoer. In Jesus’ naam. Amen.” 

 
5 GEBED (8 minute)                                         [REAKSIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 
 
Bid saam met mekaar as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring om die beurt kortliks (in één of twee 
sinne) tot God bid in reaksie op wat hy in hierdie byeenkoms van Hom geleer het.  
 

Of verdeel die groep in groepies van twee of drie en bid saam met mekaar vir mekaar (Romeine 15:30; Kolossense 
4:12).  
 
6 VOORBEREIDING (2 minute)              [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 
 
Deel die voorbereiding vir die volgende keer uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit neerskryf. 
1.Toewyding. Wy jou daaraan toe om ’n dissipel te wees en dissipels te maak. Verkondig, leer of bestudeer die studie    
    oor Bybelse toepassings maak met iemand anders of met ’n klein groepie mense.  
2. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Numeri 11:1 – 14:45. 
    Maak gebruik van die vrae metode vir stiltetyd en maak kort aantekeninge.  
3. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. (5) 1 Petrus 5:1-7. Tema: Die leierskap van die gemeente. 
    Maak gebruik van die vyf stappe metode en maak kort aantekeninge. 
4. Gebed. Bid vir iemand of iets hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
5. Hou jou notas op datum. Hierdie keer oor aanbidding van God, jou stiltetyd en hoe om praktiese toepassings te maak. 
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