
 
Inprop Ritme.. 
15/09/2019 – Op die rand van die afgrond.. 
1 Pet 1:8 “Hom het julle life, al het julle Hom nooit gesien nie. Al sien julle Hom nou nie, vertrou julle op 
Hom; julle kan die wonderlik blydskap wat julle in julle voel, eintlik nie onder woorde bring nie.” (NLV) 

 Bybel Tyd: So:1 Pet 1:7-9 Ma/Di:1 Pet 1:3-6 Wo/Do:1 Pet 1:1,2  Vr/Sa: Jak1:2-8                      

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Dankie Here dat ek vandag kos het om te eet. 
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): God het jou uitgekies en deur die Gees aan Homself toegewy. 

Gesels Tyd: Teks: 1 Pet 1:1-9 
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. Petrus skryf aan gelowiges wat onderdruk en vervolg word. Hy dink dit is goed om hulle eerstens te herinner dat 
hulle God moet loof vir: 
a. “die nuwe lewe” wat Hy in sy groot ontferming aan ons geskenk het; 
b. die “lewende hoop” wat gelowiges het “op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis” wat in die 
hemel vir ons in bewaring gehou word; 
c. “die veilige bewaring” waarvan ons (wat die saligheid gaan beërf) verseker word. 
 
• Bespreek die betekenis van a, b en c (afsonderlik). 
• Sou alles wat hierbo staan (punt 1, a, b en c) vir Christen-gelowiges ‘n manier wees om te sê: só verstaan ons hierdie 
lewe? 
• As dit is hoe ons die lewe verstaan, hoe behoort hierdie verstaan van die lewe ons dag-tot-dag-optrede te beïnvloed? 
2. Petrus sê dat ons ons moet verheug oor alles waarvan ons seker kan wees (v3-5). Dan sê hy dat ons ons steeds moet 
verheug “selfs al is dit nodig dat julle vir ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings...”  
 
• Is daar enige belofte dat ons – wat nou leef – nie ook “bedroef gemaak” gaan word as gevolg van “allerhande 
beproewings” nie?  
• Kies jy om te dink: “God toets my geloof.” Of is dit vir jou beter om te dink: “Soos wat die lewe ontvou word ek 
gevorm om die lewe, my doel en dit wat werklik betekenisvol is – alles tot eer van God! – al beter te verstaan.” Wat sal 
jy wil byvoeg of hoe sal jy dit wil stel?  
3. Dink jy dat gelowiges se toekomsverwagting ons wel daarby bring lei dat ons nou ‘n betekenisvolle bydrae lewer? 
Doen gelowiges tans in Suid-Afrika wat verwag kan word van mense wat dié toekomsverwagting van alle 
toekomsverwagtinge het.  
4. Wat dink julle daarvan dat die uitspraak: “Ek wil ‘n betekenisvolle lewe hê”, moet plek maak vir: “Ek wil ‘n 
betekenisvolle lewe gee”? Op watter manier/maniere kan ons vandag in Bloemfontein en in Suid-Afrika ‘n 
betekenisvolle lewe gee?   

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

2. Stuur hierdie week vir mekaar ‘n “whatsapp” om mekaar te bemoedig. 

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

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


