
RITMES VAN
DIE JESUS LEWE

Week 6 | Die Skoen  Ritme

Beste Ouer, Voog en Kategeet,

Baie Welkom by die sesde 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 - U het ons in hierdie

gemeenskap geplant. U is reeds besig om U Koninkryk

hier uit te brei. Help ons om U koninkryk hier te soek.

Maak ons oë  oop om te sien wat U sien.

Laat U wil geskied hier in ons gemeenskap, laat U

koninkryk kom in_______________________________________.

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.)

25 ’n Kenner van die wet van Moses wat na Jesus gesit

en luister het, besluit toe om Hom ’n strikvraag te vra.

Hy wou Jesus daar voor almal verneder. Hy staan toe

op en vra ewe vroom: “Leermeester, wat moet ek doen

sodat ek vir altyd in God se nuwe wêreld kan gaan

bly?” 26“Ken jy dan nie die wet nie?” het Jesus vinnig

teruggevra. “Sê  My ’n bietjie, wat staan daar in die wet

geskryf?” 27Die wetskenner antwoord toe: “Die wet

sê  jy moet die Here jou God liefhê  met alles in jou: met

jou wil,  jou emosies, jou krag en jou denke. En jy moet

jou medemens net so liefhê  soos jouself.” 28“Mooi

so!” het Jesus gesê .  “Jy het reg geantwoord. Gaan

doen dit, dan sal daar vir jou ’n plek wees in God se

nuwe wêreld. So eenvoudig is dit!” 29Maar die kenner

van die wet was nog lank nie klaar nie. Hy het sy

strikvraag vir laaste gebêre: “Wag eers. Sê  my, wie is

my medemens van wie die wet praat?” 30

Jesus antwoord toe met ’n verhaal: “Weet jy, eendag

was daar ’n man wat van Jerusalem na Jerigo toe

gestap het. Langs die pad het ’n klomp rowers hom

ingewag en hom behoorlik toegetakel. Hulle het hom

ernstig aangerand, al sy geld en klere gevat en hom

daar vir dood laat lê .

Wanneer het die Here jou na die gemeenskap

gestuur?

Wat maak jou opgewonde van die gemeenskap?

Wat maak jou hartseer van die gemeenskap?

Wat is die geskenke wat die gemeenskap besit?

Hoe sal jy die gemeenskap beskryf?

Hoe dra jy by tot die gemeenskap se groei en

gesondheid?

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 Luk 10:25 -
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4. Ons lees en Luister Saam



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.)

Watter gedeelte staan vir jou uit?

Watter deel bemoedig jou?

Watter deel ontstel jou?

Het jy vrae oor die gedeelte?
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31“Toevallig stap ’n priester ’n rukkie later daar

verby. Maar toe hy die halfdooie man daar sien lê ,

het hy aan die ander kant van die pad verbygestap

en gemaak of hy hom glad nie sien nie.

32“Die priester was skaars weg of daar stap ’n

Leviet verby, iemand wat in die tempel diens

gedoen het. Maar hy het ook gemaak of hy nie die

gewonde man raaksien nie en het verder gestap.

33“Toe kom daar ’n Samaritaan verby. En, soos jy

weet, is die Samaritane en die Israeliete nie

vriende nie. Maar hierdie Samaritaan het gaan

stilstaan om te kyk wat die beseerde man makeer.

Toe hy sien hoe die arme man lyk, het hy hom baie

jammer gekry. 34Hy het dadelik die medisyne

uitgehaal wat hy by hom in sy tas gehad het en die

man se wonde skoongemaak. Hy het hom toe

verbind en versigtig op sy donkie getel. Die

Samaritaan is toe na die naaste herberg toe. Daar

het hy die man in die bed gaan sit en hom versorg.

35“Die volgende oggend moes die Samaritaan

verder reis. Hy sê  toe vir die eienaar van die

herberg: ‘Hier is geld om vir daardie siek man se

verblyf te betaal. Sorg asseblief goed vir hom. As

die geld te min is, sal ek later die res kom betaal.

Ek kom binnekort weer hier oorslaap wanneer ek

van my reis af terugkeer.’36“Sê  My, wie van

hierdie drie mans was ’n medemens vir daardie

arme man wat onder die rowers deurgeloop het?

Wat dink jy?” het Jesus toe vir die kenner van die

wet gevra. 37Hy antwoord toe: “Ja, wel, seker

daardie een wat goedgedoen het aan die man wat

aangerand is.”“Mooi so! Gaan doen jy nou presies

dieselfde as hy. Word ’n medemens vir elkeen met

wie jy elke dag te doen het, maak nie saak wie of

wat hulle is nie,” het Jesus geantwoord.



OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

6. LUISTER MOOI NA

MEKAAR SE ANTWOORDE

7. GEBED VIR DIE WEEK

 

HERE, U HET IN U KREATIWE GENADE

ELKEEN VAN ONS AS UNIEKE

GESKENKE GEVORM. LEER ONS OM TE

DIEN, AS GESKENKE UIT U HAND, TOT

U EER. AMEN

Wat was jou belewenis met die Legkaart ritme?

Hoe het dit gevoel om die mense naby jou die

drie vrae te vra?

Hoeveel uit 10  sal jy jou week gee en hoekom?

Waarvoor is jy dankbaar? Wat was vir jou

moeilik?

Wat is die bakens in jou buurt en wat vertel dit?

Wat is die buurt se vrese, of wat is die buurt se drome?

Wie word as suksevol geag in die gemeenskap?

Waar is die spasies waar mense kan speel en ontspan/

Hoe sien mense die kerk in die omgewing?

Hoeveel kerke is daar in jou gemeenskap?

Wie is die onsigbare/mense op die kant van die

gemeenskap?

Wie is die mense wat hulle beywer om die mense se

nood en pyn ligter te maak?

Oefening:

Gaan na 2  of 3  plekke in jou gemeenskap en lees die

teksgeceelte van die barmhartige Samaritaan daar en kyk

weer na die gemeenskapsvrae. Bid ook die gebed terwyl jy

daar is: "Laat U koninkryk kom, Laat U wil geskied in die

hemel en ook hier in ons gemeenskap."

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. Gemeenskaps Vrae

7. Oefening vir die week & Gebed


