
TOEWYDINGSTYD ... 40 DAE ... OM SOOS GOD TE KYK 

Ons sluit met hierdie reeks by sowat 40 ander gemeentes in ons land 

aan en fokus vir die volgende 40 dae op God se manier van kyk! Die 

eredienste en omgeegroepe word hieraan gewy. ‘n Inleidende video 

insetsel sal in elke erediens gesien word. Die erediens-teks sowel as teks 

vir die omgeegroepe en die huis-gesprekke bou elke week se tema uit. 

Die Woensdag Bybelstudie om 09:30 volg ook hierdie reeks. Die 

gespreksvrae en voorgestelde lees-tekste vir elke dag word weekliks op 

die aankondigings geplaas. 
 

WEEK 5 ... SIEN MY GEMEENSKAP ANDERS  

1. Gesels oor die stelling: Mense raak so gewoond aan nood in die gemeenskap dat hulle dit nie 

meer raak sien nie. Waarom sou dit so wees? 

2. Watter soort nood in die gemeenskap spreek jou die meeste aan? 

3. Woord: Ons lees Nehemia 1 : 1-11 en 2 : 1-10. 

• Wat tref in die gelese gedeeltes?  Dink aan Nehemia se ervaring van sy opdrag. 

• Wat wil God in hierdie gedeeltes vir ons leer oor betrokkenheid by ons gemeenskap se nood 

en behoeftes? 

• Wie is almal verantwoordelik om iets te doen aan die nood in ons gemeenskap? 

• Is daar sekere grense wat ons sal moet oorsteek om ons gemeenskap te help? Begin sommer 

deur te praat oor ons verskonings ... taal, ras, kultuur, sosiale verskille. 

• Dink aan die ruimtes waar jy gereeld kom ... werk, sport, ens. Is daar mense wat duidelik sekere 

behoeftes het of nood beleef? 

• Dink vir oomblik aan ‘n gemeenskap waarin daar geen kerk is wat iets aan nood doen nie. 

Hoe sou dit is so ‘n gemeenskap gaan? 

• Ons kan nie al die nood in die gemeenskap oplos nie. Kom ons dink saam oor die belangrikste 

areas in ons omgewing waaraan ons iets kan doen.  

• Raak prakties:  Wat nou ... waar ... wanneer ... wie? 

4.  Waarvoor of vir wie wil ek nou bid? 
 

 

OM TE LEES VIR DIE WEEK 
 

Maandag      Matteus 5:13-16           Die beste in die wêreld   

Dinsdag      Johannes 4 : 7 – 10       ’n Onwaarskynlike ontmoeting 

Woensdag     Genesis 39 : 19 – 23 Selfs ‘n tronk bied geleenthede 

Donderdag    Jona 1 en 3  Staan op ... spreek aan 

Vrydag       Lukas 10 : 25 – 37 Kruisgrens-goedheid 

Saterdag        Matteus 25 : 31 – 46 Wat maak regtig saak? 
 


