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ONS ONTMOET MEKAAR 

As dit julle eerste byeenkoms vir die jaar is, vertel mekaar wat die hoogtepunt - beestelik 
en geestelik - van julle Kersvakansie was. 
 

ONS ONTMOET GOD 
Laat elkeen hul gebedsbehoeftes deel. Bid vir mekaar. Begin as groep ook ‘n gebedsjoernaal. Ekeen 
in die groep kry kans om iets te noem waarvoor daar gebid moet word.  
Gee gereeld terugvoer en kyk hoe God gebede antwoord! 
 
Lees ook Ps 19:8-12 en dank die Here vir jou Bybel. 
 
Skriflesing: Nehemia 8:1-13 
Tema: God wil elke dag met ons gesels.  
 

Gespreksvrae: 
1. Deel enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het. Of enige vrae wat jy het? 
 
2. Watter goeie nuus is daar vir ons in die feit dat die hele volk op die plein en nie by die tempel    
    bymekaar gekom het nie?  
 
3. Deel met mekaar hoe jy besig bly met die Woord van die Here.  
 
4. Die mense het begin huil toe Esra en die Leviete vir hulle die wetboek lees. Waarom dink  
    julle het dit hulle so diep geraak? Maak die lees van die Woord jou ook soms hartseer?  
     
5. Wat gebeur met jou waar jy God ontmoet en Sy wil leer ken uit die Bybel?    
 
6. Daar is vandag mense wat verveeld en sommer moeg raak as hulle Bybeltekste of ‘n preek hoor.     
    Waarom gebeur dit en hoe kan ons net so opgewonde oor die Woord bly as die volk in Neh 8? 
 
7. Watter boodskap het die skrifgedeelte vir ons in 2022? Waarom reël julle nie ‘n Nehemia-aand  

     nie – ‘n aand waarin julle saam feesvier, eet, drink en uitdeel aan die wat nie het nie? 
        

ONS ONTMOET DIE WÊRELD 
Die wereld beskryf ons as kerk soms as suurgesig pretbederwers wat sonder enige vreugde lewe. 
Nehemia sê egter: "Gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan dié wat niks voorberei het nie. 
Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie: as julle die Here met blydskap dien, 
sal Hy julle beskerm.” Hoe moet ons as die kerk, volgens Nehemia, vandag lyk?  



Info blad 
Alle aankondigings verskyn op die Kommunikamma, wat ook op ons webblad 
beskikbaar is. Ons vestig julle aandag op die volgende belangrike saak: 

 
STILTETYD- OF HUISGODSDIENS MATERIAAL 
Op ons gemeente se webblad is die volgende materiaal beskikbaar:  

• Saamstap Stiltetyd vir elke maand word beskikbaar gestel. Ons lees hierdie jaar deur 
die Ou Testament.  

• Kerkjaar tekste wat aansluit by die weeklikste tema’s waaroor ons preek. 
              Huisgodsdiens op Toep 

Die DinkJeug Familie Toep bied daagliks (Maandae tot Vrydae) ’n 5 minute klankgreep 
(podcast) waarin ’n storie vertel word en ’n teks gelees word met ’n paar geselsvrae 
waaroor ’n gesin kan gesels. Daar is ook elke dag ’n gebedswenk en ’n doen-idee vir 
kinders, tieners en families om saam te doen. Die toep se inhoud is so geskryf dat 
kinders van verskillende ouderdomme saam daarna kan luister en daaroor gesels. Elke 
week het ’n bepaalde teks en tema met stories wat aansluit by kinders se leefwêreld. 
Dit is dus die moderne gesin se ekwivalent van “huisgodsdiens”. 

               Hoe werk dit? ’n Mens laai die toep gratis by Google Play of Apple iStore op jou foon af.                  
               Elke dag is daar ’n vars oordenking om na te luister met ’n halt (pause) knoppie  
               wanneer julle as familie verder oor die teks of vrae wil gesels of saam wil bid. Dit neem  
               ’n familie ongeveer 10-15 minute om dit te doen en dit kan soggens of saans of selfs in  
               die motor na geluister word. Die toep het ook agtergrondinligting en skakels in oor die  
               tema/teks vir dié wat meer wil weet. Die tekste wat gebruik word, sluit gewoonlik aan  
               by die leesroostertekste wat ons gebruik vir preektemas. 

 
 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/2022/saamstap%20stiltetydOT.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/2022/saamstap%20stiltetydOT.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en
https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715

