
Waag om te “connect” 
05/05/2019 – “Wie is ek?” 
Psalm 8:5  - “Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom 
omsien?  

 Bybel Tyd: So: Ps 8; Ma/Di: 2 Kor 5:11-22 Wo/Do: Gen 1:26-28; Vr/Sa: Kol 3:8-10    
                 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Dit wat ons het om te eet, kom uit die Skepper se hand. 
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): God het my uniek geskep, ek moet gaan heers. 
 

Gesels Tyd: Teks: Psalm 8 
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. Dink aan die prentjie wat by jou opkom as jy aan God dink. Hoe lyk jou prentjie as jy aan 
die mens dink in vergelyking met God? 
2. Lees vers 5. Hoe sal jy die vraag antwoord wat Dawid hier stel? “Wat is die mens dan dat 
U aan hom dink, die mensekind dat U na Hom omsien?” 
3. Gesels oor die volgende stelling: “How small we are, how little we know.” 
4. Dink aan alledaagse gebeure waar ons maklik die “blame game” speel. Bv: Dis “hulle” wat 
maak dat ek vloek. Dis die duiwel se skuld dat dit gebeur het ens. Noem ‘n paar voorbeelde. 
Wat kan jy doen om dit te verander? 
5. Praat oor die stelling: Kan God nie gekeer het dat… (Hier kan julle enige iets insit) bv. 
“Dat Piet sy eie lewe geneem het nie.” 
6. Ons sien uit hierdie Psalm dat ons “groot” is, maar ook dat ons “klein” is. Hoe help hierdie 
Psalm my om te “connect” met God? 
 

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

2. Gee terugvoer oor die tyd wat julle in julle dagboeke gekryf het om te “connect” met God. 

 

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

 

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


