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Twaalfde week in Koninkrykstyd
1 September

Hebreërs 13:1-8, 15-16

As broers… en susters

Ysbreker

Kan jy dink aan ‘n groot opoffering wat jy al vir jou familie moes maak?

 

Lof en aanbidding

Fokus nou op die Here met lof en aanbiddingsliedere. Raak dan stil en dink aan Hom in jou lewe die afgelope tyd. Waar
was jy die meeste bewus van sy teenwoordigheid? Wanneer het dit vir jou gevoel Hy is ver? Waar was Hy toe? Praat in
stilte met Hom daaroor. Sluit af met die eenvoudige gebed (met stiltes tussenin): “My Here, ek het U lief// my Here, ek is
jammer// my Here, ek glo in U// my Here, ek vertrou U// help ons om mekaar lief te hê// soos U ons liefhet.” Moeder
Teresa.

 

Woord

Hebreërs 13:1-8, 15-16

1. Lees die paar verse biddend en in stilte. Watter woorde raak jou? Hoe verander die woorde jou diep in jou hart en
hoe lyk jou lewe na die verandering?

2. Dalk lê die kern van hierdie gedeelte in die heel eerste vers. Wat beteken vers 1?
3. Hoe lyk die “mekaar altyd liefhê” prakties wanneer ons dink aan:

1. Gasvryheid (vers 2)
2. Gevangenes (vers 3)
3. Jou lewensmaat (vers 4)
4. Geld (verse 5,6)
5. Die voorgangers (vers 7)

4. Waarom dink julle is vers 8 deel van hierdie gedeelte?
5. Hoe lyk die offer wat vir God aanneemlik is? (verse 15,16) Wat beteken dit om te “offer”? (Blaai weer na vers 1)
6. Raak nou weer stil by die Here. Lees weer die gedeelte in stilte en laat die woorde deur jou gedagtes en hart spoel.

Sien reeds die nuwe lewe wat die Here deur die gedeelte vir jou kom gee.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle behoeftes met mekaar. Bid dan vir mekaar.

 

Uitsending

Hoe kan ons as groep die week prakties “mekaar gaan liefhê”?


