
 
27/05/2019 – “Om te bid met leë hande” 
Lukas 18:9 – “Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en 
wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel” 

 Bybel Tyd: So: Matt. 5:3 Ma: Fil. 1:21 Di: Fil. 3:3 Wo: Fil. 3:4-6 Do: Fil. 3:7-11 Vr: Fil. 
3:12-14 Sa: Jes.55:1-3                      
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Ons dink aan hulle wat nie kos het om te eet nie.  
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Here help my om nederig te leef. 

Gesels Tyd: Teks: Lukas 18:9-14 
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. Gesels met mekaar oor die pas afgelope Pinkster. Wat dink jy het die Here vir jou gesê? 
En vir Pellissier Gemeente? 
2. Lees Lukas 18:9-14. Gesels oor die diepgaande verskille tussen die Fariseër en die 
Tollenaar (Daar is vier. Kyk na hulle opinies oor hulleself, na die eie unieke kategorie waarin 
elkeen hom plaas, na hulle uiteenlopende gebedsgesindhede en die uiteenlopende dinge 
waarin hulle hulle vertroue stel. 
3. Gesels oor die volgende stelling: “Die Fariseër word nie veroordeel omdat hy vroom is 
nie, maar omdat hy op sy vroomheid staatmaak. Die tollenaar word nie regverdig verklaar 
omdat hy ’n sondaar is nie, maar omdat hy in sy self-wanhoop die Here alleen om genade 
aanroep.” 
4. Dieselfde onderskeid wat die gelykenis tref tussen die Fariseër en die tollenaar sien ons in 
twee fases van ’n bekende man se lewe: Saulus die Fariseër en Paulus, die Christen. Lees 
Filippense 3:3-11. Vers 4-6 skets Saulus die Fariseër se lewe; Vers 7-11 skets Paulus die 
Christen se lewe. Gesels oor die volgende stelling: “Die wesensverskil tussen Saulus en 
Paulus lê in twee woorde:  Self enerstyds; Christus andersyds.” 
5. Hoe help hierdie gedeeltes my om weer na te dink oor die gesindheid waarmee ek bid? 

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

2. Dink aan iemand/projek waar julle hierdie winter iemand kan help. 

 

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

 

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


