
 
31/03/2019 – “Pottebakker”  
Jeremia 18:6 - “Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand.” 

 Bybel Tyd: So: Joh. 8:23 Ma/Di: Joh. 8:34-36 Wo/Do: Rom. 8:31-34 Vr/Sa: 1 Kor. 
7:22-23                      
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Die brood wat ek eet herinner my dat ek “in Christus” is.  
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Christus is alles en in almal. 

Gesels Tyd: Lees: Jeremia 18:1-6 
Oopskop vraag: Gee elkeen in die groep/huis ’n geleentheid om hulle grootste vreugde of    
hartseer van die afgelope week/dag te deel.  
Raakvat vrae: 
1. Om my lewe oor te gee in God se hande, vra dat ek Hom moet vertrou. Die prentjie wat 
ek van God het, bepaal in ‘n groot mate of ek Hom gaan vertrou of nie. Hoe kan ‘n gesonde 
prentjie van God my help om my lewe totaal in sy hande te plaas? 
2. Gesels oor die volgende stelling: “Jeremia se uitspraak dat mense in God se hand is soos 
klei in die hand van ‘n pottebakker, laat baie van ons met ‘n gevoel van ongemak. Ons beleef 
dit dikwels as ‘n uitspraak wat ons ons eie vryheid ontsê. Die ongemaklike waarheid is dat, 
wanneer ons kies om ons eie kop te volg, om ons eie sondige mens vrye teuels te gee – dit 
opeindig in ‘n groot gemors! Ware vryheid lê binne God se hand, binne sy wil!”  
3. Dink saam oor die volgende stelling van Luther: “Ons is weliswaar vry van die wet, maar 
nooit vry van God en ons naaste nie.”  
5. Gesels oor die volgende woorde: “Ware vryheid is om in die hande van die Pottebakker te 
wees. Om los van dié hande te probeer lewe, lei juis tot die grootste slawerny.” 
 

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

1. Trek ‘n kaartjie uit die gasvryheidskaarte (kontak die kantoor as jy belangstel in die kaarte) 

2. Teken ’n prentjie van ’n beeld waarmee julle God se liefde en omgee vir ons kan beskryf. 

 

Doen Tyd:  (Ons oefen ons geloof op ‘n praktiese manier) 

 

1. Na wie toe reik ons hierdie week uit? 2. Gesels oor julle uitreikprojek. 


