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Gen 17:7 “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou Nageslag en al hulle geslagte. Dit is 
‘n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” 
 

 Bybel Tyd: So: Gen 17:1-27; Ma/Di: Gal 3:15-20; Wo/Do: Eks 2:23-25; Vr/Sa: Deut 6:4-9                     
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Dankie dat ons weet U is ook tydens die ete saam met ons     
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Gaan leef jou lewe as ‘n verbondskind.. 
                            

Gesels Tyd: Lees Gen 17:7 en Gal 3:17  
 
Oopskop vraag: Gee elkeen in die groep/huis ’n geleentheid om hulle grootste vreugde of    
hartseer van die afgelope week te deel.  
Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou opgekom? 
Raakvat vrae: 

1. As jy Gen.  17:7 lees- wat hoor jy van die ewige aard van die verbond? 
2. Wat beteken dit vir jou om te dink daaraan dat die verbond wat God met Abraham gemaak het 

Hy ook net so met jou gemaak het? 
3. Soos wat Abraham uitgekies was- so is jy uitgekies deur God. Dis wie jy is. Ver voor enigiets 

anders wat jou identiteit bepaal is jy ‘n uitgekiesde kind van God. Hoe sal jou lewe anders lyk as 
jy so aan jouself dink in alles wat jy doen? (Psalm 8) 

4. Wat is die eerste ding wat vir goed sal verander in jou lewe as jy jouself so sien? 
5. Jou ouers, geliefdes, kinders, mede- werkers- hulle is ook so gekies deur God...hoe beïnvloed dit 

hoe jy hulle behandel? 
  

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

2. Kies hierdie week 1 persoon wat jy wil bederf en gaan doen dit.. 

 

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

1. Na wie toe reik ons hierdie week uit? 

2. Gesels oor julle uitreikprojek. 


