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Vier-en-twintigste week in Koninkrykstyd
24 November

Kolossense 1:11-20

Die Seun is die beeld van God…

Ysbreker

Wie se trekke vertoon jy die meeste, jou pa of ma s’n?

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here jou God. Dink aan Hom in die week wat so pas verby is. Waar was Hy toe dit vir jou gevoel het dit
gaan met jou goed? Praat in stilte met Hom daaroor. Loof en aanbid Hom dan met liedere. Iemand kan die volgende gebed
lees terwyl almal dit saam bid: “Jesus, opgestane Heer, U kyk na die hart, nie die uiterlike vertoon nie. In die diepte van ons
siel roep ons soms: Christus Jesus, ek is U nie werd nie, maar sê net ’n woord en my hart word rustig, heel. Dit is nie U,
Christus, wat diep in my angs en benoudheid gee nie, maar U gedurige teenwoordigheid maak die blydskap om in U te lewe
in my wakker” (Broer Roger van Taizé)

Woord

Kol.1:11-20

1. Lees weer die gedeelte eers in stilte met jou hart. Beleef die woorde wat hier geskryf staan. Sien Jesus, soos Hy hier
aan ons gewys word. Laat die woorde tot diep in jou hart insak.

2. Hoe bemoedig die woorde van Paulus in verse 11-14 vir julle?
3. Wat lees ons oor die skepping in verse 15-17? Wat beteken dit vir ons?
4. Wat doen God wanneer Hy in Jesus na ons toe kom? (Verse 18-20)
5. As julle nou in julle eie woorde hierdie “lied” oor die Seun sou skryf, wat sou jy oor Hom sê?
6. Raak nou stil en dink ’n oomblik aan die teksgedeelte en die Seun se lewensveranderende betrokkenheid in jou eie en

ander se lewe.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Neem mekaar se hande en dank die Here vir iets spesifiek waar jy Hom in jou broer/suster gesien
het. bid dan vir mekaar se behoeftes.

Uitsending

Op watter manier kan ons hierdie besondere Seun teenwoordig gaan maak in ons omgewing?


