
6/7/2019 Communitas » Junie 2019 riglyne vir selgroepe en huiskerke

https://communitas.co.za/junie-2019-riglyne-vir-selgroepe-en-huiskerke/ 1/1

Derde week in Koninkrykstyd
30 Junie

Galasiërs 5:1, 13-25

Werklik vry!

Ysbreker

Wat bedoel jy wanneer jy sê: “Ek is vry!”?

Lof en aanbidding

Sing vir die Here liedere waarmee julle Hom loof en aanbid met blydskap in julle harte. Raak dan stil en fokus op Hom.
Rus in sy teenwoordigheid en beleef Hom by jou. Dink saam met Hom aan oomblikke die afgelope week toe jy werklik
gevoel het jy is vry, naby aan Hom en Hy aan jou. Praat met Hom daaroor. Iemand lees Psalm 77:1-2, 11-20 en die res
bid dit saam.

Woord

Gal. 5:1, 13-25

1. Lees die gedeelte in stilte met biddende harte en sien jouself in die woorde wat Paulus hier skryf. Let op woorde en
sinsnedes wat die Here deur sy Gees op jou hart druk. Herhaal hulle saggies. Sien hoe jou lewe verander.

2. Wat beteken 5:1 vir julle persoonlik? (Vgl.Joh.8:35-36)
3. Hoe lyk dit in ‘n gemeente wanneer mense hulle vryheid as verskoning of as vanselfsprekend gebruik? (Verse 13-

15)
4. Wanneer die Gees ons lewe beheer, of ons lei, gebeur daar sekere dinge in ons. Wat is dit? (Verse 16-18, 24-25)
5. Plaas nou die praktyke van die sondige natuur (verse 19-21) langs die vrug van die Gees (verse 22-23). Wat kom

julle agter? Wie sien ons, wanneer ons die vrug van die Gees leef?
6. Raak nou weer stil by die Here. Lees weer die woorde wat vir jou uitstaan in die gedeelte en herhaal hulle saggies in

jou hart. Vertrou die Here dat Hy deur sy Gees vir jou die vrug volkome sal gee.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Vertel mekaar watter deel van die vrug van die Gees vir jou uitstaan in jou broer/suster. Deel
dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

Uitsending

Hoe gaan die groep die vryheid wat hulle ontvang het in die volgende week deel met die mense in die omgewing?


