
 
“Aan tafel” 
13/10/2019 – “Ons is hoe ons eet” 
Lukas 14:12, 13 – “As jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou 
vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer 
uitnooi en jou op dié manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, 
kreupeles, verlamdes en blindes.” 

 Bybel Tyd: So: Rom. 12:10 Ma: Gal. 5:13 Di: Gal. 6:2  Wo: Ef. 4:2  Do: Ef. 5:21   Vr: 
Fil. 2:3  Sa: 1 Petrus 4:9                      
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Here help my om my kos ook met ander te kan deel.   
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Mag jy gasvry gaan leef.. 

Gesels Tyd: Teks: Lukas 14:1-14 
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. Lees Lukas 14:1-14 en deel met mekaar wat vir julle uitgestaan het. 
2. Om aan water te ly is ‘n siekte wat vog in die liggaam terughou. Ongeag hoeveel vloeistof 
so iemand inneem, sy of haar dors word nooit geles nie. Dis daarom dat hierdie tipe siekte 
in die tyd van Jesus simbolies was van die een of ander vorm van selfsug: eersug, vraatsug, 
hebsug, gemaksug. Jou dors na een of ander vorm van besit word net nooit versadig nie. 
Wat se boodskap wou Jesus met die man se genesing aan die Fariseërs oordra? 
3. “Ons is hoe ons eet” – Gesels oor hierdie stelling. Hoe kan die mense saam met wie ek eet 

iets weerspieël van my verhouding met God? 
4. Hoeveel keer het jy al iemand vir ete genooi wat glad nie die vermoë het om jou terug te 
nooi nie?  
5. Hoe sou ons etenstafel lyk as Fil. 2:3 die kern eienskap van ons lewens was? 
 

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

 

 

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

 

In die volgende maand, nooi iemand van ’n ander kultuur vir ete en deel jou ervaring 

met die groep. 


