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Baie welkom by ons gemeente se derde fokustyd 

In die lig van die wonderlike geestelike seën wat ons gemeente met ons laaste twee 

jaar se fokustye ervaar het, het ons besluit om elke jaar so ŉ tyd te skeduleer 

waartydens ons almal besondere tyd afstaan en moeite doen om onsself in die Woord 

van die Here te verdiep. 

Waaruit bestaan die fokustyd oor geestelike groei? 

Deur die loop van die volgende vyf weke gaan ons op vyf aspekte van geestelike groei 

fokus, naamlik: 

1. Die weg van saligheid as fondament vir geestelike groei 

2. Die werk van die Heilige Gees in geestelike groei 

3. Die rol van liefde en die wet in geestelike groei 

4. Die wortels en vrugte van geestelike groei 

5. Opdragte van diensbaarheid en hoe ek ander tot geestelike groei kan begelei 

 

Hoe werk die fokustyd? 

Die fokustyd bestaan uit drie dele, naamlik ’n reeks preke oor die onderwerp van die 

fokustyd, groepsbyeenkomste wat die preekteks in detail deurworstel, en 

huisgodsdiens-riglyne vir elke dag wat lidmate en gesinne kan volg om hulleself in die 

onderwerp te verdiep. 

In aanloop tot die preek oor die spesifieke onderwerp, werk almal in die voorafgaande 

week die huisgodsdiensriglyne deur en die groepe bespreek die Skrifgedeelte wat vir 

die prediking gebruik gaan word. Dit sal dus soos volg werk:  

● Maandag tot Vrydag: Bestudering van die huisgodsdiensriglyne. 

● Deur die loop van die week: Groepsbybelstudie oor die preekteks. 

● Sondag: Preek oor die toepaslike deel van geloofsgroei. 

 

Ons doen ’n beroep op al ons groepe om die Skrifstudie waarmee hulle tans besig is, te 

onderbreek en vir hierdie tydperk weekliks byeen te kom om sodoende die impak van 

die fokustyd se Skrifstudie en onderlinge opbou te kan ervaar. 

Delf self dieper 

Die huisgodsdiensriglyne bevat slegs enkele prikkelvrae oor die gedeelte en die vrae is 

nie bedoel om die totale inhoud van die Skrifgedeelte te dek nie. Lidmate moet self met 

vrae aan die teks en bespreking onder mekaar die volle rykdom van die Skrifgedeelte 

ontdek. 



3 
 

Weeklikse terugvoer 

Ons versoek lidmate en groepe om gedurende die week enige vrae of kommentaar na 

aanleiding van die preek en Skrifstudie aan die predikante te e-pos of te WhatsApp 

sodat ons die daaropvolgende Sondag in die Dienelkander die vrae kan beantwoord tot 

opbou van almal. 

Studiemetode vir groepe 

Ons gebruik weer die organiese Skrifstudiemetode wat ons die afgelope twee jaar 

gebruik het en ouderlinge en groepleiers sal leiding gee in die hantering hiervan. Indien 

’n uiteensetting van hierdie organiese Skrifstudiemetode benodig word, kontak gerus 

een van die predikante.  

Fokus op geestelike groei deur gebed 

Kom ons almal gebruik ook hierdie fokustyd om in die besonder te bid vir: 

● gehoorsaamheid aan die opdrag om te groei in die geloof; 

● kragtige groei en uitlewing van die gawes wat God aan ons gegee het om 

mekaar mee op te bou; 

● die belewenis van die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van ons. 

Dank God ook dat ons Hom mag ken en dat Hy ons wil gebruik om mekaar in die geloof 

op te bou. 

Ons bede is dat die Here elke lidmaat persoonlik, huisgesinne, groepe en ons 

gemeente in die geheel ryklik met sy Woord en Gees sal seën! 

 

Ds. Karel en ds. Piet  

 

Erkennings 

 

Baie dankie aan Janneke Hattingh vir die voorbladontwerp en  

Susan Lourens vir die proefleeswerk. 
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Week 1 – Die weg van saligheid as fondament van geestelike groei  

 

Inleidend: Geestelike groei is soos ’n reis wat jy onderneem. Daar is ’n vaste vertreksaal en ’n 

vaste bestemming. Wanneer ons praat van die weg van saligheid as die fondament van 

geestelike groei, is ons besig om van die vertrekpunt van geestelike groei te praat. Ons kan dit 

ook só stel: Geloofsekerheid is die vertreksaal – die vaste punt vanwaar ons geloof groei.  

Dat ons geloofsekerheid kan hê, is ’n Bybelse waarheid – ’n voorreg wat ons Here vir ons gee! 

Hoor hoe leer Johannes dit vir ons in 1 Johannes 5:13: “Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat 

julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.” Paulus stel dit 

weer só in Romeine 8:37: “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír 

ons, wie kan dan teen ons wees?” 

Kom ons ontdek hierdie week opnuut weer die wonder van hoe ons tot geloofsekerheid gekom 

het en die genade wat God vir ons hierin bewys het! 

 

Dagstukkies: 

4 Mei: Uitverkiesing 

Lees: Efesiërs 1:3-6 

 

1. Wat is die uitverkiesing volgens Paulus (vgl. Ef. 1:3)? 

2. Wat is die doel van die uitverkiesing? 

3. Wat is die gevolg van die uitverkiesing? Met ander woorde, wat moet ons doen op grond 

van die feit dat God ons gekies het (vgl. Ef. 1:6)? 

4. Wat beteken die feit dat God jou uitverkies het vir jou persoonlik? 

 

5 Mei: Roeping 

Lees: Romeine 10:14-17 

Wanneer ons van roeping in die konteks van die “weg van saligheid” praat, gaan dit nie oor die 

taak wat God vir die mens op aarde gee nie – alhoewel ons dit ook as “roeping” beskryf. 

Roeping in hierdie konteks, gaan oor die feit dat God mense roep om in Hom te glo. Om hierdie 

rede is elke gelowige ook ’n geroepene van die Here. Vir interessantheid: Die woord “kerk” kom 

oorspronklik van ’n woord wat “uitgeroeptes” beteken. 

 

1. Hoe is elkeen van ons geroep, volgens Romeine 10:17? 

2. Volgens Romeine 10:17, moet ons aanhoor van die Here se Woord (wanneer ons uit die 

Bybel lees) op “die verkondiging van Christus” fokus. Hoe bepaal hierdie stelling die 

manier waarop jy (a) Bybel lees, (b) hoe jy na preke luister en (c) hoe jy Christelike 

boeke lees? 

3. Wat beteken dit vir jou dat God jou geroep het toe jy nog ’n sondaar was? 

4. Wat is die gevolg daarvan dat God ons geroep het (vgl. Rom. 10:14)?   
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6 Mei: Wedergeboorte 

Lees: Johannes 3:3-8 en Dordtse Leerreëls (DL) Hoofstuk 3/4, paragraaf 12. 

DL, Hoofstuk 3/4, paragraaf 12: Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit 

die dood en die lewendmaking waarvan die Skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons 

werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op 

enige ander wyse in ons gewerk nie, sodat, na die voltooiing van God se werk, dit dan in die 

mens se mag sou lê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is ’n volkome 

bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike 

daad van God. Volgens die getuienis van die Skrif wat deur Hom, die Outeur van hierdie 

werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of geringer as die skepping of die 

opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike 

wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word 

die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur 

God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens, deur die 

genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. 

 

1. Wat beteken dit vir jou as gelowige dat God, met dieselfde krag as waarmee Hy die 

wêreld geskep het, aan jou die wedergeboorte geskenk het? 

2. As ons na Johannes 3:3-8 en DL Hoofstuk 3/4, paragraaf 12 luister, kan iemand ’n nie-

wedergebore Christen wees? Hoekom sê jy so? 

3. As ons dit in ag neem, hoekom kan ons sê ons is wedergebore en ander mense oproep 

om hulle te bekeer? 

4. As God só kragtig deur die Heilige Gees in ons werk, wat beteken dit vir ons geestelike 

groei? 

 

7 Mei: Geloof 

Lees: Galasiërs 2:15-16, 19-21 

 

1. Wat dink jy bedoel Paulus wanneer hy sê dat ons tot die geloof gekom het? Is geloof iets 

wat ek alleen doen/bewerk, of word geloof aan my geskenk deur die Heilige Gees (vgl. 

1 Kor. 13:13)? 

2. As ons sê dat ons in Jesus Christus glo, wat is die gevolg daarvan vir die manier waarop 

ek leef (Gal. 2:19-21)?  

3. Getuig jou lewe van hierdie manier van lewe? Hoekom sê jy so? 

4. In die lig van hierdie gedeelte, is geloof dus iets wat ek besit, of is geloof iets wat ek 

uitleef en wat my bestaan bepaal? 

 

8 Mei: Regverdigmaking 

Lees:  Efesiërs 1:7-12 

 

1. Hoe het ons regverdig geword? 

2. Wat beteken dit dat God ons (a) kragtens sy ryke genade en (b) in al sy wysheid en insig 

van al ons sondes vergewe het?  

3. Wat is God se doel daarmee om mense regverdig te maak (vgl. Ef. 1:10)? 
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4. Wat beteken dit om deur God geregverdig te word? 

5. Wat is die gevolg daarvan dat God in sy genade ons regverdig gemaak het (vgl. Ef. 

1:12)? 

 

Preekteks: Filippense 2:1-13 

Groepsbybelstudie-riglyne uit Filippense 2:1-13: 

 

1. Wat beteken dit om met eerbied en ontsag jou daarop toe te lê om as verloste mense te 

lewe? Of, in die taal van die Ou Afrikaanse vertaling: Wat beteken dit om jou heil met 

vrees en bewing uit te werk? 

2. Wat het ons, volgens Paulus, alles al as gelowiges ondervind (vgl. Fil. 2:1)? 

3. Hoe kan ons eensgesind met mekaar lewe (vgl. Fil. 2:2-4)? 

4. Wat is die verskil tussen eensgesindheid, eendersheid en eenvormigheid? Hoekom het 

ons juis die opdrag tot eensgesindheid? 

5. Hoe sal julle die gesindheid van Jesus Christus beskryf? 

6. Hoe vergelyk ons gesindheid met die gesindheid van Jesus Christus?  

7. Hoe vorm dit ons siening oor geestelike groei? 

8. Watter rol, dink julle, kan julle groep speel, sodat ons gemeente al hoe meer die 

gesindheid van Jesus Christus openbaar? 

 

Week 2 – Die werk van die Heilige Gees in geestelike groei 

 

Inleidend: Die geestelike groei van ’n gelowige is by uitstek die werk van die Heilige Gees. Dit is 

die Heilige Gees wat ons tot geloof bring en ons geloof laat groei. Onder leiding van en 

aangevuur deur die Gees het elke gelowige egter ook ’n eie verantwoordelikheid met betrekking 

tot sy/haar geestelike groei. Kom ons fokus hierdie week hoe ons deur die Gees van God in ons 

geloof moet groei.  

 

Dagstukkies: 

11 Mei 

Lees: Esegiël 37:1-14 

 

1. Watter rol speel die bediening van die Woord en die Heilige Gees om geestelik-dooie 

gelowiges weer lewend en groeiend te maak? 

2. Let ook op die volgorde waarin God die Woord en die Heilige Gees gebruik. Wat leer 

ons daaruit met betrekking tot die manier waarop ons geestelike groei moet soek?  

3. Wat kan gebeur as die Woord en die werk van die Heilige Gees van mekaar losgemaak 

word deur byvoorbeeld net op jou verhouding met die Heilige Gees te fokus sonder om 

die Woord te raadpleeg? 

4. Ons sien dus dat God alleen geestelike lewe en groei kan bewerkstellig. Watter 

praktiese implikasie het hierdie waarheid vir jou daaglikse verhouding met God? 
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12 Mei 

Lees: Efesiërs 4:23-32 

1. Hoe maak ons die Heilige Gees hartseer deur die wyse waarop ons lewe? 

2. Watter lewenswyse bevorder ons geestelike groei? (Kyk v. 23) 

3. Watter rol speel selfdissipline in geestelike groei? 

4. Op watter wyse kan ons mekaar help in ons stryd teen die sonde?  

5. Hoe kan ons mekaar help om die Heilige Gees bly te maak oor ons geestelike lewe? 

 

13 Mei 

Lees: Efesiërs 5:15-20 en Lukas 11:9-13 

 

1. Wat is die betekenis van die werkwoordsvorm waarin die opdrag met betrekking tot die 

Heilige Gees in vers 18b gegee word? 

2. Hoe word ons deur die Heilige Gees vervul? 

3. Oordink jou gebede van die afgelope tyd en oordeel vir jouself of jy genoegsaam aandag 

gee aan hierdie opdrag om gebed tot die vervulling met die Gees.  

4. Hoe moet ons ons persoonlike gebede deel maak van ons strewe om geestelik te groei? 

5. Op watter wyse kan gebed op gemeentelike vlak gebruik word om uitvoering te gee aan 

die Here se opdrag tot vervulling met die Gees?  

    

14 Mei 

Lees: Galasiërs 5:16-26 

1. Watter stryd in ons binneste belemmer ons geestelike groei? 

2. Hoe laat ons ons deur die Heilige Gees lei? Dink aan die metafoor van ’n ruiter wat ’n 

wilde perd moet inbreek. Wat gebeur in die proses wat die ruiter die perd moet leer om 

sy leiding te volg? Is dit vir ’n ruiter nodig om ’n mak perd hardhandig te lei of hoe 

gebeur dit dat die perd amper die ruiter se leiding intuïtief volg? 

3. Wat is die vrug van die Gees se leiding in ons lewe en geloofsgroei? 

4. Oordink watter aspekte van die vrug van die Gees nog nie in jou lewe sigbaar is nie en 

beplan hoe jy meer na die Gees gaan luister, sodat jy daar die vrug kan dra. 

 

15 Mei 

Lees: 2 Petrus 1:1-15 

1. Watter verse beklemtoon God se werk in ons sodat ons geestelik kan groei?  

2. Watter 3 verse beklemtoon ons eie verantwoordelikheid met betrekking tot ons 

geestelike groei? 

3. In watter vers word die belofte van geestelike groei gegee? 

4. Wat is die resultaat van volgehoue geestelike groei in die lewe van ’n gelowige? 

5. Hoe kan ons die onderlinge verantwoordelikheid van gelowiges tot mekaar se geestelike 

groei, wat Petrus in verse 12-15 noem, van toepassing maak in ons gemeentelike lewe? 

 

Preekteks: 2 Korintiërs 3. Fokusverse 17-18 
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Groepsbybelstudie-riglyne vir 2 Korintiërs 3.  

1. Volgens verse 3 en 6 werk die Heilige Gees op ’n baie spesifieke manier lewende geloof 

in mense. Bespreek die twee verse en die betekenis daarvan teen die agtergrond van 

Paulus se vergelyking tussen die wet op koue klip en die wet op lewende harte geskryf.  

2. Hoekom is die bedeling van “die wet geskryf op die harte van mense” beter as die Ou-

Testamentiese bedeling van “die wet op klip geskryf ”?  

3. Was die bedeling van die wet op klip nutteloos? Motiveer uit verse 7, 9-11.  

4. Wat was die doel van die Ou-Testamentiese bedeling en hoe kan ons die oorgang na 

die nuwe bedeling in verband bring met persoonlike geloofsgroei? Kyk vers 14. 

5. Hoekom en hoe weerspieël ons die heerlikheid van Jesus? 

6. Hoe kan ons in die heerlikheid van die Here groei en toeneem? 

7. Hoe word hierdie groei aan die werk van die Heilige Gees gekoppel? 

 

Week 3 – Die rol van liefde en die wet in geestelike groei  

 

Inleidend: As ons dan die genade van God ontvang het, naamlik dat ons uitverkies, geroep, 

wedergebore en geregverdig is en God het daarby vir ons die geloof te gee om te kan glo, 

waarom moet ons dan nog die Wet van die Here navolg? Waarom moet ons gehoorsaam wees 

en iets van ons kant af doen, wanneer ons weet dat dit die Heilige Gees is wat ons geloof laat 

groei en dat ons sonder die Heilige Gees nie ons geloof kan laat groei nie? 

 

Kom ons vind hierdie week uit wat die antwoord op hierdie vrae is. Kom ons dink saam oor wat 

ons nou met die Wet van die Here moet maak, hoe ons liefde duidelik in ons lewe moet laat 

word en wat die invloed daarvan op ons geestelike groei is. 

 

Dagstukkies: 

18 Mei 

Lees: Eksodus 20:1-17 

Die Tien Gebooie (Eksodus 20:1-17) is in werklikheid die inleiding tot die Wet van God, wat vir 

ons verder in Eksodus 21:1-23:19 beskryf word. In hierdie hele gedeelte leer God die volk hoe 

Hy wil hê hulle moet lewe en hoe die volk, deur hulle lewe, ’n getuienis teenoor die ander volke 

in die omgewing moet lewe. God wou gehad het dat die volk, deur hulle gehoorsaamheid aan 

die Tien Gebooie, die ander volke moes wys dat daar net een, ware God is en dat Hy gedien 

moet word. Op hierdie manier sou die Israeliete van ouds afgesonder, geheilig gewees het van 

die ander volke van hulle tyd. Die Tien Gebooie, kan ons sê, was die Israeliete se weg van 

heiligmaking!  

 

1. Waarmee begin God, wanneer Hy deur Moses die Tien Gebooie aan die volk gee (vgl. 

Eks. 20:2)? 

2. In die lig van die vorige antwoord, hoe sou die Israeliete dan na die Tien Gebooie gekyk 

het? 

3. In die Tien Gebooie gaan die eerste vier gebooie oor die volk se verhouding met God en 

die laaste ses gebooie gaan oor die volk se verhouding met ander mense. Wat leer 

hierdie indeling jou oor heiligheid in God se oë (vgl. Matt. 22:34-40)? 
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19 Mei 

Lees: Johannes 3:16-21 

Hierdie vers is baie bekend en vertel op ’n besondere manier van God se liefde. Tog moet ons 

hierdie vers in die konteks sien van die gesprek wat Jesus Christus hier met Nikodemus het. 

Hierdie is dus nie net ’n teks wat ons van God se liefde vertel nie, maar in die besonder is dit ’n 

teks wat ons van God se liefde vertel, deurdat Hy aan ons die wedergeboorte skenk, sodat ons 

kan glo. 

1. In die lig wat ons op 6 Mei oor die vrug van die wedergeboorte geleer het, wat leer 

hierdie gedeelte ons oor hoe ons moet lewe? 

2. In hierdie gedeelte word ons in werklikheid geleer dat God se liefde vir die wêreld, die 

wêreld se haat vir God oorwin. As ons dan in Jesus Christus as die Lig vir die wêreld 

glo, hoe moet ons teenoor die wêreld optree? 

3. Watter getuienis leef ons indien ons kwaad of sonde doen, terwyl ons sê dat ons in 

Jesus Christus glo (vgl. Joh. 3:20)? 

4. Wat beteken dit dat ons dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is? Wat is die gevolg 

hiervan? 

 

20 Mei 

Lees: Matteus 23:23-28 

In hierdie gedeelte is Jesus Christus besig om die skrifgeleerdes en Fariseërs te veroordeel 

weens hulle huigelary. Met ander woorde: die skrifgeleerdes en Fariseërs gee voor om iets te 

wees wat hulle nie is nie. Hulle gee voor om gehoorsame godsdienstiges te wees, maar iets 

baie belangriks ontbreek – die regte gesindheid! 

 

1. Wanneer Jesus Christus hier die uiterlike skyn van die skrifgeleerdes en die Fariseërs 

veroordeel, sê Hy dat die regte innerlike in der waarheid ontbreek. Wat leer ons hieruit 

oor ons eie gehoorsaamheid aan God? 

2. Die uitvoering van die Here se opdragte kan baie vinnig skynheiligheid raak wanneer dit 

nie met die regte gesindheid gedoen word nie (dink ook aan Ps. 51:18-19). Watter 

opdragte van die Here is daar in jou lewe wat maklik in só ’n skynheiligheid kan ontaard?  

3. Watter gesindhede is daar in jou lewe wat in stryd met die evangelie is? 

4. Wat leer hierdie gedeelte jou oor (a) geestelike groei, (b) die manier waarop en watter 

dankoffer jy gee en (c) hoe jy in die gemeente diensbaar is? 

 

21 Mei 

Lees: 1 Johannes 2:1-6 

1. Is gehoorsaamheid die vrug van my verhouding met God of die wortel van my 

verhouding met God? Anders gestel: Is ek gehoorsaam omdat ek God ken, of sodat ek 

God kan ken? 

2. Wat is die realiteit van elke gelowige se lewe voor God (vgl. 1 Joh. 1:10-2:2)? 

3. Kan ons, volgens hierdie gedeelte, vir God lief wees en nie die wet van die Here 

gehoorsaam nie? Waarom sê jy so? 

4. Indien ons in sekere sondes volhard, wat verklap dit van ons liefde vir God? 

5. Wat leer hierdie gedeelte jou oor geestelike groei?  
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22 Mei 

Lees: 1 Johannes 3:11-24 

1 Johannes is ’n baie besondere boek. Daar is sekere temas wat herhaaldelik in die boek na 

vore kom en elke keer hanteer Johannes hierdie temas in meer diepte. Ons kan in werklikheid 

sê dat hierdie boek ’n spiraalvormige struktuur het wat sekere temas al hoe dieper oopkloof. 

Een van hierdie temas is “liefde”: 

 

1. Wat is die definisie of voorbeeld van liefde wat vir ons in hierdie gedeelte gestel word 

(vgl. 1 Joh. 3:16)? 

2. Hoe bewys jy hierdie liefde teenoor die mense rondom jou? 

3. Wat is die skrikwekkende gevolgtrekking wat Johannes maak, indien ons nie liefde 

bewys nie? 

4. Wat is die realiteit waarmee elkeen van ons gekonfronteer word wanneer ons hierdie 

liefde wil bewys (vgl. 1 Joh. 3:13-14)? 

5. Hoe word hierdie realiteit in jou lewe duidelik asook in die samelewing van Suid-Afrika? 

6. Watter meetinstrument vir geestelike groei kry ons in hierdie gedeelte? 

 

Preekteks: Johannes 15:9-12 

Groepsbybelstudie-riglyne uit Johannes 15:9-12: 

 

1. Hoe kan ons in die liefde van Jesus Christus bly? 

2. Hoekom kan ons in die liefde van Jesus Christus bly; met ander woorde wat maak dit 

moontlik dat ons in die liefde van Jesus Christus kan bly? 

3. Wat is die gevolg daarvan as ons in die liefde van Jesus Christus bly? 

4. Wat beteken dit om mekaar lief te hê soos wat Jesus Christus ons liefhet? 

5. Hoe bewys ons as groep hierdie liefde teenoor mekaar en hoe kan ons as groep hierdie 

liefde teenoor die gemeente bewys? 

6. Wat leer ons in hierdie gedeelte oor geestelike groei en hoe ons sodanige geestelike 

groei kan meet? 

7. Getuig teenoor mekaar hoe julle in die afgelope week dit beleef het dat ’n gelowige 

hierdie tipe liefde teenoor jou bewys het en hoe jy dit teenoor iemand anders bewys het. 
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Week 4 - Die wortels en vrugte van geestelike groei  

 

Hoe word ’n doringboom ’n vrugteboom? Dit gebeur nie deurdat ons sy dorings probeer afknip 

nie. Sy wortels is nie die wortels van ’n n vrugteboom nie. Geloofsgroei begin deur die regte 

wortels te kweek en dan lewer die boom die regte vrugte op. In die praktyk beteken dit dat ons 

nie sommer dadelik na die dade van gelowiges moet vra nie, maar op hulle harte, hulle 

gesindheid en hulle verhouding met God moet fokus. Wanneer dit reg is, sal die vrug van 

geloofsgroei dadelik sigbaar word. 

 

 

Wanneer ons na 2 Petrus 1 kyk, kan ons die wortels en die 

vrug so van mekaar onderskei: 

 

Die vrug van geloofsgroei lê in verse 5-11 

Die wortels van geloofsgroei lê in verse 1-4 

 

 

Ons het reeds in week 1 en 3 aandag aan die wortels van 

geloofsgroei gegee. Kom ons fokus hierdie week op ’n paar 

ander regte wortels vir geloofsgroei en dan kyk ons na die 

vrug daarvan.  

 

Dagstukkies: 

25 Mei 

’n Liefdevolle verhouding met God wat daagliks beoefen word, is een van die wortels van 

geloofsgroei. Psalm 18 teken vir ons so ’n liefdevolle verhouding tussen God en sy kind en hoe 

dit jou lewe daagliks beïnvloed. 

Lees: Psalm 18  

1. Watter geweldige verklaring maak Dawid in vers 2 en waarop is hierdie verklaring 

gebaseer (vers 20). Hoe gereeld sê jy dit vir die Here? 

2. Hoe sien Dawid die Here en watter invloed het dit op sy lewe? Kyk onder andere na vers 

3, 8-16, 31-32 en 47. 

3. Hoe word die gebedsverhouding tussen Dawid en God in die psalm beskryf en wat kan 

ons daaruit vir ons daaglikse verhouding met God leer? Kyk onder andere na vers 7, 17-

19. 

4. Watter rol speel gehoorsaamheid en toewyding aan God in die daaglikse lewe van die 

gelowige? Verse 21-25. 

5. Hoe beïnvloed die uitleef van ’n daaglikse liefdesverhouding met God ons vermoë om 

God te dien en ons roeping te vervul? Verse 30-41.  

6. Watter geloofsvrug kom na vore uit so ’n intieme verhouding met God? Vers 50. Kan jy 

ook so oor die Here sing? 
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26 Mei 

Ons verhouding met God word moontlik gemaak deur Christus se dade. Daarom staan ons ook 

in so ’n persoonlike verhouding met ons Verlosser. Ons liefde vir Hom word duidelik in die feit 

dat ons nou vir Hom wil lewe. Paulus beskryf vir ons in Filippense 3 wat die impak op jou 

daaglikse lewe is indien jy voluit vir Christus wil leef. 

Lees: Filippense 3 

1. Op watter uiterlike dinge probeer baie Christene vandag hulle geloof bou?  

2. Waarop wil Paulus sy geloof bou? Kyk vers 8. 

3. Wat beteken dit prakties “om Christus te ken”?  

4. Wat verhoed ons in vandag se lewe om so ’n intieme verhouding met Christus se soek 

en te bou? Dinge wat ons ook moet prysgee.  

5. Hoe sal Paulus se wens in vers 10 jou lewe verander wanneer jy dit ook jou enigste 

begeerte maak? 

6. Wat leer verse 12-14 ons met betrekking tot ons ywer in geloofsgroei? 

7. Hoe help Christus ons in ons geloofgroei? Kyk vers 20-21.  

 

 

27 Mei 

Jesus gebruik baie die metafoor van “lewende water” wat by Christene te sien sal wees as vrug 

van hulle lewende verhouding met Hom en hulle volgehoue geloofsgroei.  

Lees: Lukas 6:43-45, Joh. 4:13-14 en Joh. 7:37-39 

1. Wat is die “lewende water” en hoe word ’n mens daarmee gevul?  

2. Hoe sal ’n mens iemand herken wat in ’n lewende verhouding met Jesus staan?  

3. Wat is die “lewende water” waarvan so iemand sal oorloop? Dit het minstens 2 

betekenisse uit die bostaande teksverse.  

4. Hoe hou hierdie “oorloop van lewende water” verband met ons roeping om van ons 

redding deur Christus te getuig?  

5. Dink jy mense kan jou sien oorloop?  

6. Hoe kan ’n mens bly oorloop sodat almal by jou kan “drink”? 

 

 

28 Mei 

Toewyding aan God deur volhardende gehoorsaamheid is een van die duidelikste vrugte van 

geloofsgroei.  

Lees: Kolossense 3 

1. Wat is die “wortels” van toewyding en gehoorsaamheid wat in verse 1-4 genoem word?  

2. Hoe gebruik jy hierdie wortels prakties in jou lewe? 

3. Waarom gebruik Paulus in vers 5 so ’n aggressiewe werkwoord soos “doodmaak” in ons 

stryd teen ongehoorsaamheid? 

4. Maak ’n lys van al die sondes wat Paulus hier noem en besin watter jy nog moet 

doodmaak.  

5. Maak ’n lys van al die dade van gehoorsaamheid en toewyding wat hier genoem word 

en besin watter daarvan al in jou lewe sigbaar is en in watter jy nog moet groei? 

6. Watter groot lewensreël word in vers 17 gegee en hoe moet ons dit prakties toepas?  
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 29 Mei 

’n Baie duidelik vrug van geloofsgroei is ’n koninkryksgerigte lewe en nie ’n selfgerigte lewe nie. 

Dit beteken dat ek die sake van Christus se koninkryk bo my eie belange stel. “Koninkryk” 

beteken dat ek die heerskappy (baasskap) van God oor alle aspekte van my lewe erken en 

soek.  

Lees: Romeine 14:13-23 

1. Waaroor het die stryery tussen die lidmate van Rome gegaan waaroor Paulus hulle hier 

tot verantwoording roep? 

2. Oor watter soortgelyke sake stry ons ook gedurig in die kerk?  

3. Wat is die oorsaak van sulke tipe sake en stryery in die kerk?  

4. Watter riglyn gee Paulus hier wat ons hele lewe en ook ons optrede teenoor 

medegelowiges wat van ons verskil moet beheers?  

5. Waarna streef iemand wat ’n koninkryksgerigte lewe leef? Kyk vers 17. 

6. Kan jy ook hierdie dinge in jou lewe raaksien?  

 

Preekteks: 2 Petrus 1:1-15 

 

Groepsbybelstudie-riglyne vir 2 Petrus 1:1-15 

 

1. Maak ’n lys van die “wortels” van geloofgroei wat in verse 1-4 genoem word en bespreek 

hoe ons dit prakties in ons gemeente teenoor mekaar kan versterk en bedien.  

2. Maak ’n lys van die vrugte van geloofsgroei wat in verse 5-11 genoem word en gee 

voorbeelde waar ons prakties kan sien dat sulke vrugte in ons lewe na vore kom?  

3. Watter van hierdie vrugte ontbreek in ons gemeentelike lewe en watter wortel moet ons 

bedien sodat die betrokke vrug gelewer kan word? 

4. Hoe sien ’n mens die groeibeweging van geloof wat in verse 5-10 beskryf word?  

5. Sien ons hierdie groeibeweging in ons gemeentelike lewe raak? Motiveer julle antwoord. 

6. Watter rol speel ons as gelowiges teenoor mekaar om hierdie groei te bewerkstelling? 

Kyk na Paulus se woorde in verse 12-15.  

 

Week 5 – Opdragte van diensbaarheid en hoe ek ander tot geestelike groei kan begelei 

 

Inleidend: Ons het in die laaste paar weke geleer dat die weg van saligheid die fondament vir 

geestelike groei is; dat geestelike groei iets is wat deur die Heilige Gees in ons bewerk word; 

dat ons nogtans ook alles in die stryd moet werp om ons geloof te verryk; en dat ons ons geloof 

deur liefde, wat tot dade van gehoorsaamheid oorgaan, kan versterk. Kom ons kyk hierdie week 

na verskillende opdragte van diensbaarheid wat aan ons gegee word en hoe ons ander ook tot 

geestelike groei deur hierdie opdragte van diensbaarheid kan begelei. 
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Dagstukkies: 

1 Junie 

Lees: Jakobus 4:1-10 

Die brief van Jakobus is ’n baie praktiese brief. Daarom gaan ons vandag en môre by twee 

gedeeltes uit Jakobus stilstaan. Tog, wanneer Jakobus só prakties skryf, wys hy ons elke keer 

op ons ingesteldheid. Hy neem ons terug na ons gesindheid en skryf oor die motivering agter 

ons dade. Met dit in gedagte, beantwoord die volgende vrae:  

 

1. Hoe lyk die gesindheid en optrede van ’n gelowige wie se eerste fokus wêreldse dinge 

is? 

2. Getuig hierdie gesindheid en optrede van iemand wat op die pad van heiligmaking stap? 

Gee ’n rede vir jou antwoord. 

3. Waarom sê Jakobus dat hierdie mense nie bid nie en as hulle bid, dat hulle nie kry nie, 

omdat hulle verkeerd bid? 

4. Wat leer ons hieruit wat ons van toepassing op ons gebedslewe kan maak? 

5. Hoe onderwerp ons onsself in nederigheid voor die Here? 

6. Hoe en wanneer laas het jy tot God genader deur jou ellende te bekla, te treur en te huil 

(vgl. Jak. 4:9) 

 

 

2 Junie 

Lees: Jakobus 5:13-20 

 

1. Hoe kan ons aan mekaar diensbaar wees deur ons gebede? 

2. Hoe kan ons aan mekaar diensbaar wees deur mekaar op ons sonde te wys en mekaar 

van ’n dwaalweg terug te bring?  

3. Hoe rig jy jou dag in om prioriteittyd daaraan te spandeer om vir ander mense diensbaar 

te wees deur vir hulle te bid en saam met hulle ’n pad van geestelike groei te stap? 

4. Hoe en waar het jy al die kragtige uitwerking van gebed beleef? 

 

3 Junie 

Lees: Efesiërs 4:1-7, 11-12 

Paulus se brief aan die Efesiërs is sekerlik die brief in die Nuwe Testament wat die meeste 

praktiese riglyne vir kerkwees bevat. Hierin word heelwat mekaar-tekste gegee en vir ons 

beskryf wat die rol en plek van elke lidmaat in die gemeente is. Hierin leer ons hoe om met 

mekaar ook ’n pad van geestelike groei te stap. Om hierdie rede gaan ons vandag en môre by 

twee gedeeltes in Efesiërs 4 stilstaan. 

 

1. Paulus wys hier terug na die roeping wat ons ontvang het (kyk weer na 5 Mei se 

dagstukkie) en dat ons lewenswandel hiermee moet ooreenstem. Wat bedoel Paulus 

hiermee en hoe moet ons lewenswandel dan lyk? Kan jy hierdie aspekte in jou lewe 

sien? 

2. Die Heilige Gees bind ons as gelowiges as ’n eenheid saam? Hoe kan ons deur vrede 

hierdie eenheid handhaaf? 
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3. Waar kom genadegawes vandaan en aan wie word hierdie genadegawes gegee? 

4. Wat is God se doel met hierdie genadegawes? 

 

4 Junie 

Lees: Efesiërs 4:1-7, 13-16 

 

1. Wanneer gelowiges mekaar toerus deur hulle genadegawes te gebruik, is daar ’n sekere 

gevolg of resultaat? Hoe word hierdie resultaat vir ons beskryf? 

2. As ons Efesiërs 4:16 in gedagte hou, wie se verantwoordelikheid is dit om toe te sien dat 

die gemeente in hulle geloof groei? 

3. Hoe help jy tans die gemeente om in liefde by die waarheid te bly en in alle opsigte na 

Christus toe te groei?  

4. Hoe het dit vir jou uit hierdie twee dele van Efesiërs duidelik geword wat jou rol, taak en 

verantwoordelikheid in ons gemeente is? 

 

5 Junie 

Lees: Galasiërs 6:1-10 

Galasiërs was die gemeente wat vir Paulus die kwaadste gemaak het – só kwaad dat hy nie 

eers begin het om vir hulle ’n gebed te doen nie! Selfs vir sy probleem-gemeente, die gemeente 

in Korinte, het Paulus elke keer ’n gebed geskryf voor hy met die brief begin het, maar vir 

hierdie gemeente in Galasië val hy met die deur in die huis. Daar is sekere belangrike sake wat 

aangespreek moet word en daarom het Paulus eenvoudig net begin. ’n Deel van hierdie 

probleme was die manier waarop die lidmate teenoor mekaar opgetree het. Kom ons kyk wat 

ons by hulle kan leer… 

 

1. Hoe kan ons uitvoering gee aan die wet van Christus en dus op hierdie manier ons liefde 

vir Jesus Christus duidelik maak? 

2. Wat leer ons in hierdie gedeelte oor ons gesindheid teenoor dié lidmate wat ons onderrig 

in die Woord van die Here? 

3. Met verse 1 en 8 in gedagte, hoe kan ons mekaar daarvan bewaar dat ons nie op die 

akker van die sondige natuur saai nie? 

4. Met dieselfde verse in gedagte, hoe kan ons mekaar aanmoedig en help om op die 

akker van die Gees te saai? 

5. Hoe maak jy gebruik van die geleentheid wat jy het om aan alle mense, veral die 

medegelowiges, goed te doen? 

 

Preekteks: Romeine 12:1-8 

 

Groepsbybelstudie-riglyne uit Romeine 12:1-8: 

1. Wat beteken dit wanneer Paulus sê dat hy “op grond van die groot ontferming van God 

’n beroep op ons doen”? 

2. Hoe kan ons onsself gee as lewendige en heilige offers wat vir God aanneemlik is? 

3. Wat bedoel Paulus as hy sê dat bogenoemde die “wesenlike van die godsdiens is wat 

ons moet beoefen”? 
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4. Hoe vernuwe God ons denke om deur hierdie vernuwende denke ons te verander? 

5. Hoe het julle groep se denke oor sekere sake in die Here se Woord verander deur die 

loop van hierdie fokustyd? 

6. Wat is die doel van hierdie vernuwende denke? 

7. Wat is die verhouding tussen die genade wat God aan ons gegee het (sien die inhoud 

van week 1) en die genadegawes wat ons van God ontvang het? 

8. Watter gawes kan julle in julle groep identifiseer en hoe kan hierdie gawes in die 

gemeente aangewend word? 

9. Wat leer hierdie gedeelte ons oor geestelike groei en hoe ons mekaar tot geestelike 

groei kan begelei?  

 

 


