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HOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer

te leer wat die Bybel sê oor verskeie onderwerpe, maar wat net

beperkte tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n

middagetegroep by die werk; vir ’n vroegoggendmannegroep; vir ’n

jongmoedergroep in ’n huis; vir ’n Sondagskoolklas of selfs vir

huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal vir kleingroepe wat gewoonlik

meer tyd vir byeenkom het – soos aandgroepe of Saterdagoggend-

groepe – en wat net ’n deel van hul tyd saam wil bestee aan werk-

like studie, terwyl die orige tyd vir gebed, gemeenskap of ander

aktiwiteite gehou word.)

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake

gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insigte wat jy

verkry het met wat God sê omtrent die onderwerp, openbaar

opwindende, treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie te

lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak is nie

dié van ’n lektor of ’n onderwyser nie. Maar as hierdie boek in ’n

Sondagskoolklas of in ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet

die onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en ander insigte

by te voeg bý die wat in die les van elke week voorsien word.) 

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak

vergemaklik:

• Gaan deur die les en merk die teks voordat jy die groep lei. Dit

maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou in

staat om die groep met groter gemak te lei. Kies as leier ’n spesi-

fieke kleur vir elke simbool, sodat dit vir jou makliker kan wees

met die lei van die groep tydens die instruksies vir die merkery.
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• Begin as leier van die groep by die begin van die teks en lees dit

eenvoudig hardop volgens die orde in die les insluitende die

“insigraampies” wat deurgaans verskyn. Werk saam deur die les

terwyl julle waarneem en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy

die Skrifverse lees, laat die groep die woord wat hulle moet

merk, hardop sê.

• Die besprekingsvrae is maar net daar om jou die materiaal te

help hanteer. Baie keer sal jy vind dat, sodra die klas oorgaan tot

die bespreking, hulle self die vrae sal stel. Onthou die

besprekingsvrae is daar om die groep by die onderwerp te hou;

nie om die bespreking te onderdruk nie.

• Onthou dit is belangrik dat mense hul antwoorde en ont-

dekkings verwoord. Dit versterk grootliks hul persoonlike begrip

van die les van elke week. Maak seker dat elkeen baie geleenthede

het om aan die besprekings van die week deel te neem.

• Hou die besprekings aan die gang. Dit mag beteken dat meer

tyd aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander.

As dit nodig is, moet jy vry voel om ’n les oor meer as een

byeenkoms te laat strek. Maar onthou: moenie die pas té stadig

maak nie. Dis baie beter om elkeen na meer te laat smag as om

mense te hê wat uitsak weens ’n afname in belangstelling.

• As die geldigheid of korrektheid van sekere antwoorde betwyfel

word, kan jy vriendelik en opgewek die groep herinner om

gefokus te bly op die waarheid van die Skrif. Jou doel is om te

leer wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat die mens sê

nie. Hou eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die kans om

te spreek. 

iv H o e  o m  h i e r d i e  s t u d i e  t e  g e b r u i k
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’N WARE 
VERHOUDING

MET GOD

Het jy ooit gewonder of dit moontlik is om ’n

betekenisvolle verhouding met God te hê? ’n

Egte verhouding – wat wérk in die dag-tot-dag

omstandighede van die lewe? Smag jy na ’n ware

ondervinding van gemeenskap en van  God? 

Hierdie is ’n induktiewe studie wat jou help om

self te ontdek hoe so ’n verhouding moontlik is. Met

induktief bedoel ons dat jy reguit na die bron, die

Bybel, gaan om te kyk wat God sê oor die verhouding

wat Hy met jou wil hê en oor die gemeenskap waarin

Hy jou wil bring.
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WEEK EEN

Leier: Gebruik ’n paar minute om te bespreek waar ons geesteslewe hom

bevind en  waarna mense soek. Wat is sommige van die vrae wat hulle vra?

Hoe voel hulle oor die lewe? En oor God? Het hulle ’n godsdiens wat werk?

’n Geloof – ’n verhouding wat hul lewe verander? Een wat hulle voel is eg?

WAARNEMING

Het jy al ooit gewonder wat ons moet doen, wat ons moet word om ’n

verhouding met God te verdien? Kom ons kyk wat sê God in die Nuwe

Testament in die boek Romeine

Leier: Lees hardop Romeine 5:6-11. Laat

die studente die woord ons in die teks

omkring. Laat die studente elke voornaam-

woord hardop sê en merk soos dit in die teks

voorkom. Op dié manier sal almal seker wees

dat hulle elke verwysing merk.

Vra die studente om weer op hul eie deur die-

selfde verse te lees en elke keer as hulle die

woord liefde lees, die woord merk deur ’n

hartjie bo-oor die woord te teken, só:

INSIGHT

ROMEINE 5:6-11
6 Want toe ons nog

swak was, het Christus

op die regte tyd vir die

goddelose gesterwe.

7 Want nouliks sal

iemand vir ’n regver-

dige sterwe – vir ’n

goeie mens sal iemand

miskien nog die moed

hê om te sterwe –
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INSIG

Sondaars beteken mense wat basies

hul eie lewens bestuur en wat dinge

op hul eie manier doen en nie op

God se manier nie. Daarom voldoen

hulle nie aan God se standaard nie

en hulle skei hul van God.

BESPREKING

Volgens vers 8: Wanneer het God sy liefde

tot ons bewys en hoe?

In watter toestand was ons toe God sy

liefde tot ons bewys het? 

Kyk na die woord ons wat jy gemerk het en

bespreek wat jy leer oor die toestand van

die mensdom toe Christus vir hulle gesterf

het.

4 ’ n  W a r e  v e r h o u d i n g  m e t  G o d

8 maar God bewys

sy liefde tot ons daarin

dat Christus vir ons

gesterf het toe ons nog

sondaars was. 

9 Veel meer dan sal

ons, nou dat ons

geregverdig is in sy

bloed, deur Hom

gered word van die

toorn.

10 Want as ons, ter-

wyl ons nog vyande

was, met God versoen

is deur die dood van sy

Seun, veel meer sal ons

deur sy lewe gered

word nou dat ons ver-

soen is. 

11 En nie alleen dit

nie, maar ons roem

ook in God deur onse

Here Jesus Christus,

deur wie ons nou die

versoening verkry het.
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Laat dit die volgende vrae by jou opkom:

Waarom is ons hulpeloos?

Wat is ’n sondaar?

Wie se vyand is ons en waarom?

Dit is goeie vrae wat volgende week beant-

woord sal word.

WAARNEMING

Kom ons beskou hierdie gedeelte van

naderby en kyk wat hierdie verse vir ons sê

omtrent God en Jesus Christus.

Lees weer, maar elkeen op sy eie, die

teks en merk alle verwysings na God en

Jesus Christus.

Merk God só: 

Merk Jesus Christus met ’n kruis:

W e e k  E e n 5
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Lys alles wat jy geleer het oor God en

Jesus Christus. Gebruik die  sy-kolom op

die volgende bladsy.

INSIG

Geregverdig beteken om vrygespreek

te word, om onskuldig verklaar te

word, om regverdig gemaak te word,

om in die regte posisie geplaas te

word.

Versoen beteken om nie langer in

vyandskap (of vyande) met mekaar te

wees nie. Die woordeboekdefinisie is

“om weer vriende te maak; om oor te

haal; om ’n rusie of meningsverskil

te besleg; om tevrede te stel; om nie

langer te opponeer nie.”

Versoening beteken om te verander

van vyand wees (of geskei wees) na

vriend wees.

BESPREKING
Wat het jy uit hierdie verse omtrent God
geleer?

6 ‘ n  W a r e  v e r h o u d i n g  m e t  G o d

ROMEINE 5: 6-11
6 Want toe ons nog

swak was, het Christus

op die regte tyd vir die

goddelose gesterwe. 

7 Want nouliks sal

iemand vir ’n regverdi-

ge sterwe – vir ’n goeie

mens sal iemand

miskien nog die moed

hê om te sterwe.

8 Maar God bewys

sy liefde tot ons daarin

dat Christus vir ons

gesterf het toe ons nog

sondaars was.

9 Veel meer dan sal

ons, nou dat ons

geregverdig is in sy

bloed, deur Hom

gered word van die

toorn. 

10 Want as ons, ter-

wyl ons nog vyande

was, met God versoen
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Wat het jy uit hierdie verse omtrent Jesus

Christus geleer?

In wie se oë moet ons geregverdig word?

Waarom?

Hoe word ons geregverdig?

Waarvan moet ons, volgens vers 9, gered

word? Hoe sal ons gered word? Wat sê dit

vir jou van mense wat nooit ’n ware ver-

houding met God het nie?

W e e k  E e n 7

is deur die dood van sy

Seun, veel meer sal ons

deur sy lewe gered

word nou dat ons ver-

soen is.

11 En nie alleen dit

nie, maar ons roem

ook in God deur onse

Here Jesus Christus,

deur wie ons nou die

versoening verkry het. 

GOD

JESUS CHRIST

Afr 1  13/12/05  10:45 AM  Page 7



Bespreek wat dit beteken om versoen te wees

sodat jy seker kan wees jy verstaan wat onder

INSIG staan. Bespreek dan hoe en wanneer

ons met God versoen is. Wat het Christus

gedoen om hierdie versoening moontlik te

maak? (Jy het dit alreeds gedoen, maar her-

siening is goed, so gaan voort!)

INSIG

Ons het nie sondaars in vyandskap met

God geword omdat God Hom aan die

mens onttrek, hom prysgegee en hom

aan sy lot oorgelaat het nie. Ons ver-

houding met God is geskaad deur die

mens se eie opsetlikheid. Aan die

begin van die skepping het Adam en

Eva, die eerste man en vrou wat God

geskape het, gekies om na iemand

anders as God te luister. Soos rebelse

kinders het hulle die rug gedraai op die

beskerming déúr gehoorsaamheid aan

hul Skepper en Onderhouer. Adam se

besluit om iets te eet wat God hom ver-

bied het om te eet, het sy intimiteit

met God verbreek. Gevolglik het ons

goddelose sondaars en vyande van God

geword.

8 ‘ n  W a r e  v e r h o u d i n g  m e t  G o d
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SAMEVATTING

Dink net: As ons versoen is deur Jesus se dood aan die kruis, dan sê vers

10 van Romeine 5 dat ons gered sal word deur sy lewe! Anders gestel:

Jesus het nie in die dood gebly nie. Hy het uit die dood opgestaan. Hy

lewe en ons sal ook lewe, gered deur sy lewe. Ons sal later meer grondig

hierna kyk.

Die vraag wat jy jouself moet afvra, is: As die Bybel waar is, waar

staan ek in my verhouding met God? Is ek ’n sondaar, goddeloos en ’n

vyand van God? Is daar hoop vir my, na aanleiding van wat ek gelees

het? Kan ek ’n ware verhouding met God hê? 

Is jy met God versoen en het jy sy vriend geword, of is daar iets wat

in jou pad staan? As laasgenoemde waar is, hou moed. Daar is hoop.

Praat eenvoudig met God daaroor. Sê vir Hom waar jy dink jy is en wat

jou vrae is. Wag dan vir Hom om te antwoord. Hy sal, want Hy ver-

lang om ’n intieme en betekenisvolle verhouding met jou te hê!

Volgende week gaan ons die kwessie van sonde deeglik bekyk. Wat

maak ons sondaars in God se oë? Wat is sonde? Watter vorm neem dit

aan en waarheen lei dit? Dit sal besonder insiggewend wees.

W e e k  E e n 9
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