
 
 

 
 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE 
(27 Februarie – 4 Maart 2021)  

Sing sing sing jou hart uit 
1 Petrus 1:13  

Deon Els 
 

 

 

Verwelkom mekaar in ’n veilige spasie 
Spandeer so paar oomblikke deur na mekaar te luister. Deel met mekaar hoe dit met jou en jou 

familie gaan.  
 

DIE HERE SE STORIE MET JOU  
Hoe sal jy God beskryf op grond van jou stiltetyd/ervaringe/gebede die afgelope tyd?  
 
 

LOF EN AANBIDDING 
Bring jouself in aanbidding. Luister ’n lied. 
 

Wandel in die Woord 
 
1 Petrus 1:13 Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die 
genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14As gehoorsame kinders 
moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie 
geken het nie. 15Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele 
lewenswandel heilig wees. 16Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 
(Levitikus 11, 19 en 20) 
 

GESPREKSVRAE: 
 
1. Wat lees jy raak in die gedeelte? Wat staan vir jou uit?  

 

2. Wat lees jy raak in die volgende tekste? 

 1 Tessalonisense 4:7 (1953) “Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.”  

2 Tessalonisense 2:13-14 (1953) 13Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here 

bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en 

geloof in die waarheid, 14waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse 

Here Jesus Christus te verkry 



3. Ons lees dat Paulus reg deur sy skrywers gelowiges roep tot heiligmaking deur verlossing. 

Ons lees dat heiligmaking die werk van God is. Gesels so bietjie verder. 

 

4. Neem ‘n paar oomblikke en bedink die Psalm skrywer se woorde “Wees stil en Weet, Ek is 

God”. Wat is die verband tussen die Psalm skrywer en die tekste wat ons reeds gelees het?  

 

5. Wat beteken heiligmaking? Wie is verantwoordelik vir heiligmaking volgens Paulus in 

Efesiërs 5 vers 24?  

 

6. Wat is jou persoonlike reaksie op God se oproep “Wees heilig want ek is heilig”?  

 

7. Spandeer so paar oomblikke en in gebed.  

 

 

Info blad 
 
DANKOFFER  

 
  
Die kerk se bankbesonderhede is:  
NG Kraggakamma  
Absa Tjek rek 1400590091  
Takkode 632005  
 
ADVERTENSIEBLAD  

Hierdie advertensieblad gee gemeentelede kans om hulle besighede tydens die inperking gratis 
te adverteer. Gemeentelede wat wil adverteer, kan ‘n e-pos aan Niekie stuur by 
kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za.  
Die advertensies sal op Facebook verskyn. Die inligting word 2 weekliks uitgestuur op die 
WhatsApp gemeente groep. 
 

 
 

 

 

 


