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Agtiende week in Koninkrykstyd
13 Oktober

Luk.17:11-19

Waar is die ander nege dan…?

Ysbreker

Hoe lank wil jy hê moet iemand dankbaar wees vir iets wat jy aan hom gedoen of gegee het?

 

Lof en Aanbidding

Kom eers tot rus by die Here jou God. Vra Hom om in jou gedagtes saam met jou deur jou dag te loop. Waar was jy in
hierdie dag besonder bewus van sy nabyheid? Wanneer het jy gevoel jy beweeg weg van Hom af of vergeet dat Hy
teenwoordig is? Praat in stilte met Hom. Daarna loof en aanbid die groep die Here met liedere. Iemand kan Psalm 66:1-
12 voorlees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

Luk.17:11-19

1. Lees weer die gedeelte met jou hart. Sien die prentjie voor jou en probeer om in die prentjie in te beweeg asof jy self
daar is. Ervaar die ontmoeting met Jesus en hoe dit jou verander. Watter een van die tien lyk soos jy? Praat in stilte
met die Here daaroor.

2. Wat gebeur in verse 11-13? Dink jy die groep melaatses het verwag om daardie dag vir Jesus te sien? Lyk dit of
hulle Hom ken van iewers af?

3. Wat gebeur hierna? (Verse 14-18) Sien jy ook hierdie verhaal in ons dag afspeel?
4. Het die een geneesde melaatse nodig om hom aan die priester te gaan toon? (Vers 19) Hoekom dink julle is dit so?
5. Raak nou weer stil. Wat wil Jesus vanaand deur sy Woord vir jou sê? Watter veranderinge bring Hy deur hierdie

gedeelte in jou lewe? Praat in stilte met Hom daaroor.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel vanaand met mekaar die dinge wat die Here in julle lewens doen waaroor julle diep
dankbaar is. Dank die Here dan vir alles wat Hy doen in jou broers/susters se lewens.

 

Uitsending

Hoe kan ons dankbaarheid teenoor die Here in ons omgewing gaan sigbaar maak?


