
 
 

 
 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE 
(26-30 September 2020) 

 

 

Verwelkom mekaar in ’n veilige spasie 
Gee elkeen geleentheid om te sê hoe dit met hulle gaan. Deel goeie en slegte nuus met mekaar 

in ’n veilige spasie.  
 

DIE HERE SE STORIE MET DIE WÊRELD  
Wat is God besig om te doen in die lewens van mense wêreldwyd? Sou jy sê dat mense beweeg 

nader aan God a.g.v. die gebeure die afgelope jaar?  
 

LOF EN AANBIDDING 
Deel julle lief en leed. Bid vir mekaar. Sing tot eer van God.  
 

SKRIFLESING 
Genesis 18:22-33 

Tema: Inwoners van ‘n nuwe wêreld 

GESPREKSVRAE: 
 
1. Dink na oor die volgende paar woorde. Watter emosie of invloed praat die hardste. Wees 

eerlik en rangskik hulle van 1 tot 3 as invloed in jou lewe – nuusgebeure, die toekoms, 
onsekerheid.  
 

2. Het nuusgebeure jou al laat wonder oor God se goedheid? Watter onlangse nuus gebeure het 
jou laat voel asof die wêreld verlore gegaan het?  
 

3. Dink jy Christene maak ’n verskil in die gebroke wêreld? Is daar rede vir Simon and Garfunkel 
se protes teen die kerk se min impak op die gebrokenheid van die wêreld.  

 
4. Laat U koninkryk kom. Dit is die derde sin in Jesus gebed. Waar sien jy God se Koninkryk in die 

wêreld kom?  
 

5. Die ou vertaling vertaal Genesis 22 verkeerd. Dit lees dat Abraham by God bly staan het. Die 
nuwe vertaling lees “God het by Abraham bly staan”. Wat is die verskil? Hoekom is dit 
belangrik?   
 

6. Hoe gaan jy seker maak dat jy jou intensionele naïewe geloof in God se goedheid behou?  



UITSENDING NA JOU PLEK VAN ROEPING 
Neem ’n paar oomblikke. Herinner mekaar dat ons aan die groei is. Jy is aan die groei. Jy besef 

dit net nie nou nie. Hou vas en wag. Die Here is aan die werk. Bid vir groei!  

  

Groete vir die week.  

 

Info blad 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Ons herriner jou daaraan dat Oktober ons tiendemaand dankoffer maand is en doen ‘n beroep op 
jou om biddend te oorweeg om ‘n ekstra dankbaarheidsbydrae te maak. Die kerkraad het 
R180 000 begroot vir die tiendemaand dankoffer. Ons besef die pandemie het baie dinge sedert 
begrotingstyd verander.  
Baie van ons worstel om finansieël te oorleef. Die Here vra nie van iemand iets wat jy nie het nie. 
Die van ons wat wel kan, kom ons seën die Here met ons beste dankbaarheidsbydrae. En kom ons 
bid en vertrou die Here om steeds by die begrote mikpunt uit te kom.    
Hoe waar is die verse in Psalm 54:8-9 nie vir almal van ons nie? “Dan (omdat die Here my help en 
my lewe instand hou)  sal ek offers aan U bring, selfs meer as wat U vra, ek sal u Naam loof, Here, 
want U is goed, U het my uit elke benoudheid gered en my oor my vyande laat triomfeer.” 
 
Voedselhulp aan PE-Noord  
Ons ondersteun NG Kerk PE Noord in hul bediening om voedsel te voorsien aan 278 gesinne 
wat broodgebrek ly. Dankie vir almal wat reeds kos of kontant geskenk het. Daar is ‘n mooi 
klomp kos geskenk en teen Woensdag 23 September is reeds R 125 645.76 inbetaal.  Ons wil PE 
Noord bly ondersteun.  Ons probeer so 30 gesinne per week help. Skenkings kan hierdie week 
op Dinsdag by Sonja en Piet Spies (Cassiarylaan 82) of MG van Rooyen (Asterlaan 16) afgelaai 
word. U kan ook inligting op ons webblad kry. Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening 
gemaak word.  Merk dit asb. duidelik vir PE Noord.  Vir meer inligting, kontak Sonja Spies by 084 
516 4925.   
 
MES Port Elizabeth Waterprojek 2020 
MES Port Elizabeth het ’n met ’n waterprojek begin om die nood en kostes by hulle skuiling te 
verlig.  Hulle poog om 3 X 10 000 liter watertenks by die skuiling te installeer.  Enige donasies 
van kontant of toerusting sal waardeer word.  Kontant donasies kan direk in die kerk se 
bankrekening betaal word.  Merk dit asb. net duidelik vir MES Waterprojek.  Kontak vir Abigail 
Spandiel (041-451 0398) vir meer inligting. 


