
 

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 4 ... SIEN DIE KERK ANDERS 

1. Gesels oor hoe die kerk oor die jare verander het en wat is die een groot probleem wat jy met 

die kerk het – indien wel so. 

2. Wat is die eintlike doel van die kerk? 

3. Dank die Here nou vir die voorreg dat ons saam kerk kan wees ...  

4. Woord:  Lees nou 1 Korinthiërs 12 : 12 – 31 saam deur. 

• Scenario: Ons wat saam is moet ‘n nuwe kerk begin. Hoe sal dit lyk met die gelese gedeelte 

as basis? Wat sal ons heel eerste doen om die verantwoordelikhede te verdeel? 

• Wat sou ons droom wees om as kerk te funksioneer soos wat God oor ons dink?  

• Wat sou ons kan verwag van ons bestaande lede?  

• Hoe sou so ‘n nuwe kerk lidmate kan bykry – en wat sal die minimum vereistes wees vir nuwe 

lede? 

• En die mees gepaste naam vir so ‘n nuwe kerk? 

• Hoe dink ons oor die rol van ‘n dominee (indien enige) vir die regte Bybelse gemeente? 

• Hoe gaan die sorg vir mekaar in so ‘n gemeente werk? Geestelik, emosioneel en fisies? 

• Die regte plek vir ‘n nuwe gemeente sal waar wees? 

5. Kies een persoon in ons gemeente vir wie jy baie respek het en sê vir hom/haar baie dankie vir 

hulle rol in jou lewe. 

6. Ons gaan bid ... dink eers saam waaroor en vir wie in die gemeente ons nou moet en wil bid. 

Miskien moet die groep 2-2 bietjie wegskuif en saam bid sonder om ander naby te steur. 
 

 

OM TE LEES VIR DIE WEEK 
Maandag      1 Tessalonisense 1 : 5      

Dinsdag      1 Tessalonisense 1 : 8 

Woensdag     1 Petrus  2 : 9 

Donderdag    1 Petrus 5 : 2 

Vrydag       Matteus 6 : 18 

Saterdag        Efesiërs 5 : 25-30 

 


