
 

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 6 ... SIEN SUID-AFRIKA ANDERS  

1. Om te dink: Noem een ding van Suid-Afrika wat jou mismoedig maak en een ding wat jou 

opgewonde maak. Dit is nie ‘n kla-sessie nie maar ‘n nadink geleentheid. 

2. Suid-Afrika is ‘n plek van uiterstes. Alles wat ons in die nuus sien en hoor het ‘n groot effek op 

ons gemoed. Kom ons stel ons in om God se perspektief op ons land te hoor. 

3. Woord: Ons lees Miga 7 : 2-3, 5-6 as agtergrond en dan Miga 6 : 6-8. 

• Wat tref in die gelese gedeeltes?   

• Die mens oorweeg ‘n klomp offers vir God ... maar God verwag iets anders. Wat sê dit vir ons? 

• Waarom is dit gevaarlik as ons geloofslewe nie inpas by ons alledaagse lewe? Wat is die effek 

daarvan in Suid-Afrika? 

• Watter 3 dinge verwag die Here van ons in ons land (vers 8)? Gebruik ook een of 2 ander 

Bybelvertalings om dit in diepte te verstaan. Hoe speel die 3 dinge in die praktyk van ons 

alledaagse lewe as Christene in Suid-Afrika uit? 

• Daar is ‘n waarde verskil tussen die offers wat die mens wil bring en dit wat die Here verwag. 

Watter kos die meeste? En watter gevolg het dit vir ons vandag? 

• Dink saam oor die stelling: Baie mense bly nog in Suid-Afrika maar het reeds in hulle harte en 

gedagte die land verlaat. Ons noem dit privaat-emigrasie - ek skep my eie wêreld en wil al 

minder met die land te doen hê ... en iets daarvoor doen.  

• Is ons bereid om te aanvaar dat Suid-Afrika die beste arena is om hierdie opdrag van die Here 

te laat uitspeel?  

• Watter voorneme het jy na vandag se gesprek? 
 

 

OM TE LEES VIR DIE WEEK 
 

Maandag      Titus 2 : 11-15  God se genade is vir alle mense   

Dinsdag      Titus 3 : 1   Ons mag nie onttrek al stem ons nie saam 

Woensdag     Titus 3 : 2   Hoe help ons die samelewing genees? 

Donderdag    Titus 3 : 3-7  Hoe help ons Suid-Afrika geestelik opbou? 

Vrydag       Titus 3 : 8   Ons moet betrokke bly ... 

Saterdag  Romeine 13 : 1-7  Gehoorsaam aan die regering 

 


