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Twee-en-twintigste week in Koninkrykstyd
10 November

2Tessalonisense 2:1-5, 13-17

Hy het aan ons sy liefde bewys…

Ysbreker

Hoe voel jy gewoonlik wanneer jy dink oor die toekoms?

Lof en aanbidding

Kom tot rus by die Here. Dink aan Hom wat in liefde na jou kyk. Kyk terug oor jou dag en sien die geskenke, seëninge en
gawes (wees spesifiek) wat Hy in hierdie dag vir jou gegee het en sê in stilte vir Hom dankie. Gee julleself dan as groep aan
Hom in lof en aanbidding met liedere en gebede. Iemand kan Psalm 145:1-16 lees terwyl die res dit in hulle harte saambid.

Woord

2Tess.2:1-5, 13-17

1. Lees eers weer die gedeelte in stilte deur. Hoor die stem van die Here en sien die woorde wat vir jou uitstaan, raak en
“herkou” dit. Sien hoe jou lewe verander wanneer die woorde deel word daarvan.

2. Hoe sou ons verse 1-5 vir mense in ons taal verduidelik? (Pas tog op vir die ou-ou geneigdheid om te etiketteer)
3. Waarvoor dank Paulus die Here? (Vers 13-14). Hoe pas ons in hierdie gebed in?
4. Watter opdrag kry die gemeente van hom en hoe sal ons dit prakties doen? (Vers 15)
5. Hoe seën hy die gemeente in verse 16-17? Hoe kan ons hierdie woorde gebruik om mekaar en ander te seën?
6. Raak nou weer stil voor die Here. Lees weer die woorde van die gedeelte wat jou opgeval het en sien die verandering

wat die Here deur sy Woord in jou lewe bring.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle besorgdheid oor die toekoms met mekaar. Bemoedig dan mekaar en bid dan vir mekaar.

Uitsending

Hoe gaan die groep verse 13-17 hierdie week in die omgewing uitleef. Beplan saam.


