
Vyfde week in Paastyd 

19 Mei 

Handelinge 11:1-18 

Om God te probeer verhinder 

Ysbreker 

Hoeveel keer het jy al die verkeerde eerste indrukke van mense gehad? Vertel ons daarvan. 

  

Lof en aanbidding 

Die Here woon in sy kinders se lofsange. Kom ons loof en aanbid nou die Here ons God met ons liedere. Raak 
dan stil en dink aan Hom in die afgelope week in jou lewe. Dink veral aan die mense wat oor jou pad gekom 
het. In wie het jy Hom beleef? In wie se geselskap wou jy langer bly? Wie het jou ongemaklik laat voel en 
hoekom? Praat in stilte met Hom daaroor. Na die oomblikke van stilte kan iemand die volgende woorde bid 
en die groep bid dit in hulle harte saam: “Ons Vader, hier is ek, tot u beskikking, u kind, dat U my gebruik om 
voort te gaan om die wêreld lief te hê, deur Jesus aan my en deur my te gee aan mekaar en aan die wêreld. Help 
ons om te bid vir mekaar, dat ons Jesus sal toelaat om in ons en deur ons lief te hê, met dieselfde liefde waarmee 
U, sy Vader, Hom liefhet” (Moeder Teresa). 

  

Woord 

Hand.11:1-18 

1. Lees eers die gedeelte weer in stilte en staan bietjie stil by woorde of sinsnedes wat jou hart raak. Sien jouself 
in die gedeelte, hoe God met jou praat en ook hoe jy op sy praat reageer. 

2. Waaroor is die apostels en ander gelowiges in Jerusalem ontsteld en hoekom? (Verse 1-3) 
3. Hoe reageer Petrus wanneer hulle hom voor stok kry? (Verse 4-10) 
4. Hoe wys die Gees vir Petrus dat God ook die nie-Jode rein verklaar het? (Verse 11-17) 
5. Wat is die uiteinde van hierdie verhaal? (Vers 18) 
6. Raak nou weer stil by die Here. Dink aan mense wat Hy oor jou pad stuur. Dink na oor hoe jy oor hulle voel. 

Bid die woorde: Here, wees lief vir almal wat oor my pad kom deur my. 

  

Bedien mekaar 

Draai 3-3 na mekaar toe. Sê eers vir mekaar dankie dat julle die liefde van die Here in mekaar beleef en hoe 
julle dit beleef. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar. 

  

Uitsending 

Na wie gaan die groep in die week om die liefde van die Here te gaan leef? 

 


