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Mens tot mens
1. Watter berig in die onlangse nuus het jou ontstel? Koppel 

’n emosie aan jou ontsteltenis en deel dit met die ander.

2. Sommige van ons het al erge vrees en angs in ons lewe 
beleef. Indien jy die vrymoedigheid het, vertel van jou 
belewenis. Hoe het dit jou lewe en jou verhouding met  
die Here geraak?

Mens tot God
1. Lees die volgende hardop voor:

Soos die klei in die hand van die pottebakker,  
so is jy in die hand van die Heer.  
Soos die klei in die hand van die pottebakker,  
so is jy in my hand, sê die Heer.

Vorm my, Here God,  
vorm my en vou my al kry ek seer.  
Vorm my, Here God,  
U weet hoe U my wil hê, o Heer.

2. Sing die volgende liedere saam: “Laat, Heer, u vrede deur my vloei” (Lied 284) 
en “Leer my u wil, Heer” (Lied 528).

3. Gee geleentheid vir gebed.

God tot mens
1. Kyk saam na die video by http://ontdek.bybelmedia.org.za/hoop/.

Van vrees na vrede
Kleingroepgesprek1
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2. Lees Lukas 22:39-53.
39Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan, en sy 
dissipels het Hom gevolg. 40Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle: “Bid dat 
julle nie in versoeking kom nie.” 41Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent 
so ver as ’n mens met ’n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid: 42“Vader, 
as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my 
wil nie maar u wil geskied!” 43’n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en 
Hom versterk. 44Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy 
sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. 45Toe Hy van die 
gebed opstaan en by die dissipels kom, kry Hy hulle aan die slaap, uitgeput 
van droefheid. 46Hy sê toe vir hulle: “Waarom slaap julle? Staan op en bid, 
sodat julle nie in versoeking kom nie.” 47Terwyl Jesus nog praat, kom ’n klomp 
mense daar aan. Die een wat Judas genoem is, een van die twaalf, het hulle 
gelei en nader gekom na Jesus toe om Hom te soen. 48Maar Jesus sê vir hom: 
“Judas, verraai jy die Seun van die mens met ’n soen?” 49Toe dié wat saam 
met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: “Here, moet ons hulle met die 
swaard aanval?” 50Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en 
kap sy regteroor af. 51Maar Jesus sê: “Hou op daarmee!” Daarna het Hy die oor 
aangeraak en hom genees. 52Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere 
van die tempelwag en die familiehoofde wat teen Hom opgetrek het: “Trek julle 
met swaarde en stokke uit soos teen ’n rower? 53Dag vir dag was Ek saam met 
julle in die tempel, en julle het nie ’n hand uitgesteek om My te vang nie.  
Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans.” 

3. Watter aspek van hierdie gedeelte raak jou vandag opnuut aan?

Laat die groeplede hulle gedagtes vrylik oor die Bybelgedeelte deel. Bevestig 
hulle gedagtes.

4. Dink julle Jesus as mens het angs en vrees anders beleef as wat ons dit beleef? 

In sy mensheid sou Jesus dieselfde belewenis van angs en vrees gehad het as 
wat ek en jy vandag het. Hy het immers een van ons geword en onder ons kom 
woon. Laat die groep eers saamgesels en lees dan Hebreërs 4:15. Hoe help 
hierdie teks ons?

5. Watter rol het Jesus se dissipels tydens sy oomblikke van angs en vrees gespeel?

Hulle het Jesus in die steek gelaat toe hulle saam met Hom moes waak. Hulle 
was oorywerig met hulle swaarde toe Judas en die soldate daar opdaag. Hulle 
was dus nie baie behulpsaam om Jesus se angs te verminder nie.
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6. Watter rol speel mense in jou lewe wanneer jy angs en vrees ervaar? Wanneer 
help hulle jou om jou angs te hanteer? Wanneer maak hulle dit vir jou erger?

Noem aan die groep dat dit goed is om jou angs en vrees met ander te deel, 
veral met jou omgeegroep.

7. Wat sien jy in hierdie gedeelte raak wat Jesus in staat gestel het om van vrees 
na vrede te beweeg?

Sy afhanklikheid van en vertroue op die Vader. Sy bewustheid van God se  
teenwoordigheid te midde van alles. Sy gehoorsaamheid aan God se wil  
en sy roeping.

8. Wat dink jy kan jy aan jou angs en vrees doen?

Raak bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe. Bid. Gaan praat met 
iemand wat jy vertrou.

9. Wat dink jy kan jy doen om ander mense by te staan in hulle tyd van angs  
en vrees?

Wees bewus van en sensitief vir ander se vrese. Wees bereid om na ander te 
luister, sonder om hulle vrese as “niks” af te maak. Bid vir hulle en saam met 
hulle. Bemoedig hulle. Gesels ook oor hoe ’n mens die Bybel kan gebruik om te 
bemoedig sonder om prekerig te raak.

Mens tot medemens
1. Tree vir iemand by die Here in, of bid saam met iemand tot die Here oor hulle 

angs en vrees.

2. As jy ’n getuienis het van hoe jy vrede gevind het te midde van ’n angswekkende 
situasie, hoor by die Here of jy dit met iemand moet deel.

Gebed
Sê vir die Here dankie dat Hy ons as medegelowiges vir mekaar gegee het sodat 
ons mekaar in swaarkrytye kan bemoedig.

Afsluiting
Sê die geloofsbelydenis voor in die boek hardop saam op.
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Maandag  |  Paniekerig in ’n krisis
• Word stil in die Here se teenwoordigheid. 
• Sien in jou gedagtes hoe jy voor sy troon kniel en hoe Hy self hierdie gedeelte uit 

die Woord vir jou lees. Hoor sy stem terwyl Hy die woorde lees.
• Lees Eksodus 14:10-18.

10Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle 
agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. 11Hulle het 
vir Moses gesê: “Is daar nie begraafplek in Egipte nie dat jy ons saamsleep 
om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte 
laat trek het? 12Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan dat ons 
vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in 
die woestyn om te kom.” 13Maar Moses het die volk geantwoord: “Moenie bang 
wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die 
Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. 14Bly julle maar 
kalm. Die Here sal vir julle veg.” 15Toe het die Here vir Moses gesê: “Waarom 
roep julle so benoud na My? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. 16En 
jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop sodat die 
Israeliete op droë grond kan deurgaan. 17Ek sal die Egiptenaars so koppig maak 
dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal Ek my mag laat geld teenoor die 
farao en sy hele leër: strydwaens en bemanning. 18Wanneer 
Ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaens en 
hulle bemanning, sal Egipte besef dat Ek die Here is.”

• Moses en die Israeliete het presies dieselfde gesien: die 
leër van die farao wat naderstorm. Hoekom was Moses 
kalm terwyl die Israeliete paniekbevange geword het?

Van vrees na vrede
Dagstukkies1
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• Is daar dinge in jou lewe wat jou paniekerig maak of wat vir jou na 
onoorkomelike probleme lyk?

• Hoe kan jy in dié situasie rus vind in God?

• Bespreek dit in gebed met die Here.

Dinsdag  |  Magteloos voor groot uitdagings
• Word stil in die Here se teenwoordigheid.

• Josua en Kaleb was twee van die twaalf verkenners wat Moses uitgestuur het 
om Kanaän te gaan bespied. Terwyl tien van die verkenners gesê het Kanaän is 
’n oninneembare land, het Josua en Kaleb tot ’n ander gevolgtrekking gekom. 

• Lees Numeri 13:1-3, 17-22 en 25-33.
1Die Here het vir Moses gesê: 2”Stuur manne om Kanaän, wat Ek aan die 
Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 
’n leier onder hulle is.” 3Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die 
Paranwoestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. 
17Moses het hulle gestuur om Kanaän te verken, en vir hulle gesê: “Trek deur  
die Suidland en op na die bergwêreld toe. 18Bekyk die land, hoe dit is, en of die 
mense wat daar woon, sterk of swak, min of baie is, 19of die land waarin hulle 
woon, goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, 20of die grond 
vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se 
vrugte saam te bring.” Dit was juis die tyd van die eerste ryp druiwe. 21Hulle het 
toe die land gaan verken, van die Sinwoestyn af tot by Regob, by Lebo-Hamat. 
22Hulle het deur die Suidland getrek en by Hebron gekom, waar Agiman, Sesai 
en Talmai, afstammelinge van Enak, gewoon het. Hebron is reeds sewe jaar 
voor die Egiptiese stad Soan gebou.
25Nadat hulle die land veertig dae lank verken het, het hulle teruggegaan.  
26Die verkenners het toe by Moses en Aäron en die hele vergadering van  
die Israeliete by Kades in die Paranwoestyn aangekom. Daar het hulle aan 
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Moses-hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte 
van die land gewys. 27Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: “Ons het in 
die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, 
en hier is van sy vrugte. 28Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die 
stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. 
29Die Amalekiete woon in die Suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die 
Bergwêreld, en die Kanaäniete by die see en langs die Jordaan.” 30Kaleb het 
egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: “Ons moet beslis 
optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen.” 31Maar die manne 
wat saam met hom gegaan het, het gesê: “Nee, ons kan nie teen daardie 
mense optrek nie, want hulle is sterker as ons.” 32Die manne het toe ’n slegte 
gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het 
gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n land wat die lewe vir sy inwoners 
onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. 
33Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was 
soos sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë.”

• Hoekom het Kaleb (en Josua) se verslag oor die land anders geklink as die 
ander tien verkenners s’n?

• Waarmee hou jý rekening wanneer jy dink aan al die uitdagings wat voor jou lê?

• Praat nou met die Here oor jou toekoms.

Woensdag  |  Staande, selfs in doodsgevaar
• Word stil in die Here se teenwoordigheid. 

• Probeer jou indink in Daniël se vriende se situasie toe hulle gedwing is om die 
beeld wat Nebukadnesar laat bou het, te aanbid. Hoor in jou gedagtes die orkes 
wat aankondig dat almal moet buig. Sien jouself tussen ’n skare mense wat 
voor die beeld neerval terwyl jy regop bly staan.
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• Lees Daniel 3:10-18. 
10“U het ’n bevel uitgevaardig dat enigiemand wat die geluid hoor van trompet, 
fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument, voor die goue 
beeld moet buig en dit moet aanbid. 11Wie nie buig en die beeld aanbid nie, 
moet in ’n brandende oond gegooi word. 12Maar, U Majesteit, nou is daar Jode, 
Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die 
provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie 
u god nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie.” 13Toe het 
Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. 
Dié manne is voor die koning gebring, 14en Nebukadnesar het vir hulle gesê:  
“Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die 
goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? 15Nou kyk, dit sal in orde wees 
as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra julle die geluid hoor 
van trompet, fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument. Maar 
as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ’n brandende oond gegooi word, 
en watter god sal julle uit my mag kan red?” 16Sadrag, Mesag en Abednego 
het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord 
nie. 17Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die 
brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18Selfs as Hy dit nie doen nie, 
moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, 
nie sal aanbid nie.” 

• Wat sou jy gedoen het as jy in Sadrag, Mesag en Abednego se skoene  
gestaan het?

• Hulle het geen waarborg gehad dat God hulle sou red nie, al het hulle geglo  
Hy kan. Tog het hulle geweier om die beeld te aanbid. Hoe het hulle dit reggekry 
om in daardie omstandighede staande te bly?

• In watter opsig word jóú geloof getoets? Praat met die Here daaroor.
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Donderdag  |  Biddend in die aangesig van die dood
• Word stil voor die Here. 

• Volg Stefanus se voorbeeld: Kyk op na die hemel en sien die Here Jesus waar Hy 
aan die regterhand van die Vader staan en na jóú kyk.

• Lees Handelinge 7:51-60.
51“Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord 
van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak 
het, maak julle ook. 52Was daar ooit ’n profeet wat nie deur julle voorvaders 
vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die 
koms van die Regverdige aangekondig het. Nou het julle self die Regverdige 
verraai en vermoor. 53Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die 
wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie.” 54Toe die 
lede van die Joodse Raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande gekners. 
55Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die 
heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. 
56“Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat 
aan die regterhand van God staan.” 57Toe het hulle hard geskreeu en hulle 
ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, 58hom uit die stad 
uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by ’n jongman  
met die naam Saulus. 59Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep:  
“Here Jesus, ontvang my gees!” 60Toe het hy op sy knieë neergesak en  
hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!”  
Met hierdie woorde het hy gesterwe. 

• Wat was Stefanus se laaste gedagtes voordat hy gesterf het?

• Dink jy die feit dat hy vir Jesus in die hemel langs die Vader sien staan het,  
het hom in sy laaste oomblikke gehelp?

• Dink aan ’n krisis wat jy moet hanteer. Hoe laat dit jou voel?
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• Dink nou weer daaraan terwyl jy sien hoe Jesus langs die Vader staan en na jou 
kyk. Watter verskil maak dit aan jou?

Vrydag  |  Kalm in die storm 
• Word rustig by die Here. Haal ’n paar keer diep asem voordat jy die 

Skrifgedeelte lees. 

• Bid dat die Here deur die Bybelteks aan die woord sal kom.

• Lees Handelinge 27:18-27 en 33-38.
18Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag  
die skip se vrag oorboord begin gooi. 19Die dag daarna het hulle eiehandig  
ook die skip se toerusting in die see gegooi. 20Dae lank was die son en die  
sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het  
ons alle hoop laat vaar om gered te word. 21Nadat hulle ’n lang tyd nie meer 
geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê: “Manne, julle moes 
na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie 
ramp en skade vrygespring het. 22Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek 
julle: Hou moed! Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal  
vergaan. 23Verlede nag het daar ’n engel aan my verskyn van die God aan wie 
ek behoort en wat ek dien. 24Die engel het vir my gesê: ‘Moenie bang wees nie, 
Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy 
goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is.’ 25Daarom,  
hou moed, manne! Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos Hy vir  
my gesê het. 26Dit is so bestem dat ons êrens op ’n eiland moet strand.”  
27Die veertiende nag dat ons so op die Adriatiese See rondgeslinger is,  
teen middernag, het die matrose vermoed dat ons naby land kom. 
33Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet: “Vandag is 
dit al veertien dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. 34Daarom raai 
ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle 
sal ’n haar van sy kop verloor nie.” 35Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood 
geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. 
36Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. 37Ons was altesaam twee 
honderd ses en sewentig mense aan boord. 38Nadat hulle genoeg geëet het,  
het hulle die vrag koring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. 
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• Hoe kon Paulus moed hou terwyl almal rondom hom alle hoop om gered te word 
laat vaar het?

• In watter stadium het die ander ook moed geskep? Hoe het dit gebeur?

• Hoe tree jy in ’n krisis op? Sal jou voorbeeld ander mense help om moed te 
skep? Praat met die Here daaroor en vra sy hulp.

Saterdag  |  Verleë voor ’n uitdaging
• Word stil in die Here se teenwoordigheid.

• Sing (in jou hart of hardop): “Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde 
is, daar is God die Heer.”

• Lees Lukas 9:10-17.
10Toe die apostels terugkom, het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. 
Daarna het Hy hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida waar 
hulle alleen kon wees. 11Maar die mense het dit te wete gekom en agter Hom 
aan gegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van 
God, en dié wat genesing nodig gehad het, het Hy gesond gemaak. 12Toe die son 
begin sak, kom die twaalf na Hom toe en sê: “Stuur die mense weg dat hulle by 
die dorpe en plase in die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is 
hier op ’n verlate plek.” 
13“Gee julle vir hulle iets om te eet,” sê Hy toe vir hulle. Maar hulle antwoord: 
“Ons het hier niks meer as vyf brode en twee visse nie. Of moet ons self vir 
hierdie klomp mense gaan kos koop?” 14Net die mans bymekaar was al omtrent 
vyf duisend. Toe sê Jesus vir sy dissipels: “Laat die mense in groepe van sowat 
vyftig gaan sit om te eet.” 15Hulle het toe so gemaak en almal laat regsit. 
16Daarna het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk 
en die seën gevra. Toe breek Hy dit en gee dit vir die dissipels om aan die 
mense voor te sit. 17Almal het geëet en genoeg gekry. Wat oorgebly het,  
het hulle bymekaargemaak, twaalf mandjies vol. 
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• Hoe het Jesus die skare wat rondom Hom saamgedrom het, hanteer?  
(Lees Luk 9:11.)

• Hoe het die dissipels dit hanteer? (Lees Luk 9:12.)

• Dink jy jou bietjie (vyf broodjies en twee vissies) is vandag genoeg in die Here 
se hand?

• Bid dat jy die Here só met alles sal vertrou.






