
RITMES VAN
DIE JESUS LEWE

Week 4 | Die Brood en Wyn 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 - omdat U in gemeenskap

leef, roep U ons om ook in sirkels van gemeenskap te

leef. Help my om die verhoudings in my lewe te

koester.

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.)
23  Daarom kan ons sonder enige twyfel vashou

aan die beloftes wat God aan ons gemaak het. 24

Laat ons gedurig maniere soek om mekaar

opgewonde te maak om goeie dinge vir mekaar te

doen en lojaal teenoor mekaar te wees.25Juis

daarom moet ons gereeld bymekaarkom en nie

sommer wegbly nie, al doen party van julle dit

moedswillig. Laat ons mekaar se hande vat en

mekaar daarmee help, veral as ons daaraan dink

dat dit nie meer lank is voor die Here weer kom

nie.

Wie anders as jou gesin het in die laaste maand aan

jou tafel geëet?

Wat geniet jy om saam jou beste vriend/in te doen?

Saam met wie het jy laaste gebraai?

Het iemand onlangs 3uur in die oggend op jou knoppie

gedruk? Wat het gebeur?

As jy in 'n krisis is 3uur die oggend wie sal jy bel?

Watter gedeelte staan vir jou uit?

Watter deel bemoedig jou?

Watter deel ontstel jou?

Het jy vrae oor die gedeelte?

3. Ons luister na mekaar

Skrifgedeelte Heb 10:23 - 25
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4. Ons lees en Luister Saam



OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

6. LUISTER MOOI NA

MEKAAR SE ANTWOORDE

Wat was jou belewenis met die kragprop ritme

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?

MAAK 'N AFSPRAAK/

GESPREK OOR DIE FOON

MET 3 VAN JOU GOEIE

VRIENDE EN VRA DIE

VOLGENDE VRAE:

WAT IS MY
LEWENSBOODSKAP?
WAARIN IS EK
BEGAAFD?
WAAR HET JY GESIEN
DAT EK 'N VERSKIL
MAAK?

7. OEFENING VIR DIE WEEK

Wie sien tans om na jou? 

Na wie sien jy om?

Kan jy dink aan 'n geleentheid in die laaste

maand waar iemand jou aangespoor het tot

liefde en goeie dade? Die woord aanspoor is in

Engels "provoke" en kan met irriteer vertaal

word, wie irriteer jou tot liefde en goeie dade?

Is daar verhoudings wat krapperig is en jou

aandag verg? 

Is daar iemand in jou onmiddellike familie wat jy

kan aanspoor tot liefde en goeie dade?

Gebed:

Mag jy in al jou verhoudings groei om ander aan te spoor

en om aansporing te ontvang. Mag jou verhoudings

uitspoel in liefde en goeie dade, Amen.

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

ANTWOORDE EN SKRYF DIT

NEER IN 'N JOERNAAL.

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

7. Oefening vir die week & Gebed


