
RITMES VAN
DIE JESUS LEWE

Week 3 | Die Kragprop Ritme

Beste Ouer, Voog en Kategeet,

Baie Welkom by die tweede week van ons Ritme reis, mag

dit vir elkeen 'n wonderlike ervaring wees.

Ons glo elkeen in die groep het iets om by te dra, en dat

die Heilige Gees reeds besig is met elke persoon. Hierdie

is ‘n spasie werklik te luister na mekaar, te treur saam

met die wat treur, en blydskap te deel met die wat

blydskap ervaar. Ons glo ons rol is om opreg te luister, oop

vrae te vra en mekaar te ondersteun en aan te

moedig.  

Wat is jou ervaring van die reis tot dusver, dalk kan julle

daaroor gesels?

Begin die week se ontmoeting deur die volgende gebed 'n

paar keer saam te bid. (elkeen kan dit op sy eie of hardop

bid)

Here, U is ons Drie-enige God - help ons om U

teenwoordigheid in ons lewens te koester.

Leer ons om 'n interaktiewe verhouding met U te

beleef.

1. Welkom
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VERWELKOMING 1.

2. BID HIERDIE GEDEELTE SAAM

MET JOU KIND, KINDERS.

2. Gebed, Wees in die oomblik



3. LUISTER NA MEKAAR SE

ANTWOORDE.

OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

4. OUER OF KIND LEES DIE

TEKSGEDEELTE.

(LUISTER MOOI NA MEKAAR.)

32-33  Die mense wou Jesus net nie met rus laat nie. Tot

na donker was Hy nog besig. Die dorpsmense het voor

die huis saamgedrom met al die siekes en mense wat in

die greep van bose geeste was. 34  Jesus het hulle

gesond gemaak; dit het nie saak gemaak wat hulle

makeer het nie. Hy het veral ook ontslae geraak van bose

geeste. Hy het die geeste egter nie toegelaat om ’n

woord te sê  nie, want hulle het geweet wie Hy is.35  Dit

was nog donker toe Jesus die volgende môre na ’n stil

plek toe is om rustig met God te gaan praat. 36  Simon en

die ander het Hom toe gaan soek. 37  Toe hulle Hom

eindelik kry, sê  hulle vir Hom: “Almal wil weet waar U is.”

38  Jesus sê  toe vir hulle: “Kom ons gaan na die dorpies

hier naby sodat Ek daar met die mense oor hulle

godsdiens kan gaan praat. Daarvoor is Ek mos hier.” 39

Hulle is toe daar weg. Oral in Galilea het Jesus toe in die

sinagoges met die mense gepraat en duiwelse geeste uit

mense weggejaag.

Hoeveel muurproppe het jy in jou huis? 

Hoeveel laaiers /'chargers' is daar in jou huis?

Watter muurprop gebruik jy die meeste? 

Watter een van jou toestelle moet die meeste

ingeprop (gecharge) word?

3. Ons luister na mekaar

Skrifgedeelte Markus 1:32-39
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4. Ons lees en Luister Saam

Watter gedeelte staan vir jou uit?

Watter deel bemoedig jou?

Watter deel ontstel jou?

Het jy vrae oor die gedeelte?



OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

6. LUISTER MOOI NA

MEKAAR SE ANTWOORDE

Wat was jou belewenis met die spieë l  ritme se

gebed? 

As jy terugkyk na jou daaglikse joernaal, watter

deel van die teks staan vir jou uit? 

Hoeveel uit 10  sal jy jou week gee en hoekom

Waarvoor is jy dankbaar? Wat was vir jou

moeilik?

5. Ons kyk terug.
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5. LUISTER NA MEKAAR SE

ANTWOORDE EN SKRYF DIT

NEER IN 'N JOERNAAL.

IN HIERDIE WEEK

SKEDULEER ONS 6

AFSPRAKE MET DIE HERE.

ONS SKRYF DIT IN ONS

KALENDERS, NET SOOS ONS

ENIGE ANDER AFSPRAAK

SAL SKEDULEER.

7. OEFENING VIR DIE WEEK

6. Ons kyk vorentoe

Wat is die een ding wat jy met jou saamneem die

week in?

Is daar iets wat jy nuut ontdek het oor God en

oor jouself?

6. Ritme Vrae

Op watter manier skakel jy in of prop jy jouself

in by God?

Hoe sal jy Jesus se ritme in hierdie teks

beskryf? 

Hoekom dink jy is Markus se beskrywing van

Jesus se inskakeling by God so spesifiek

Watter dissiplines beoefen jy tans om tyd met

God te spandeer? 

Watter spasies (plekke en tye) help jou om met

God in te skakel? Is die dissiplines van inprop of

uitprop vir jou makliker om te beoefen? 

Watter dissipline sal jy graag wil aanleer?

7. Oefening vir die week & Gebed

Gebed:

Mag jy in hierdie week inskakel by God en spesiale

ontmoetings beleef. Mag jy spasie in jou lewe vind om

jou vriendskap met God te

bou. Mag jy verras word deur God in jou alledaagse lewe.

Amen.


