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24/7 deur jou dade

Program 1

Watter skoene in jou kas is jou guns-
teling? Kies een paar. Wanneer jy 
hierdie paar skoene dra, herinner 
jouself daaraan dat jou lewe (talk) 
moet dieselfde taal praat as jou 
dade (walk).

Lees hierdie week 2 Korintiërs 4, en fokus 
veral op vers 2. 

Paulus vertel dat hy en die mense wat saam 
met hom bedien het, moes afstand doen van 
sekere goed en gewoontes in hul lewens. 
Hulle wou nie die Goeie Nuus wat hulle 
versprei het, verongeluk nie. 

Wat, dink jy, is goed wat mense doen, wat 
Evangelie kan verongeluk?

Wat doen jy self soms?

Lees ook die opdrag en belofte in 
matteus 25:34-40

Lees Handelinge 2: 43 – 47

Watter een van die volgende is volgens jou 
oordeel die beste? Om vir iemand te vertel 
hoe verkeerd hy/sy leef, of vir iemand deur 
jou lewe ’n beter manier van leef te wys? 

Wanneer is gesprekke wel nodig? Is daar 
maniere om iemand te vertel hulle doen iets 
verkeerd, sonder om hul seer te maak?

Watter persoon se lewe help jou om in Jesus 
te glo? Hoekom daardie persoon? Wat doen 
hy of sy? 

Wat beteken dit as ’n mens “practice 

what you preach”?

Wat sal jy doen as?...

- Jy kuier by een van jou vriende se huis. Hy/
sy haal ’n DVD met ’n 18 beperking uit sy/
haar ouers se kas. Almal is opgewonde om 
dit te kyk. 
- ’n vriend/in deel met jou dat hy/sy beplan 
om seks te hê met sy/haar meisie/ou
- Iemand vir jou aanstoot gee bv vloek, drink, 
rook, skinder, huiswerk afskryf

Wat sê Jakobus 1: 22-27, 2:14-17 oor 
“walk the talk”?

Op watter maniere het die eerste gemeente 
hulle geloof geleef?

login

aanlyn

@home

Ons het as groepie besluit om op

____________________________
(een van die goed wat genoem is) 
te konsentreer in die week wat kom en 
iets daaromtrent te doen. Kom vertel 
volgende week. 

buite die boks

woord & vrae

Jou lewe het groter impak as jy “walk 
the talk”. Jou getuienis is nie net woorde 
nie, maar beslis ook dade.

neutedop

soekenjin
Boeke:
•	 Sudden	impact	– Jeremy B Jenkins (fiksie)

•	 Sharing	Your	Faith	&	Serving	Others:	

High	School	Group	Study	– Jim Burns

•	 Unconditional	Love:	Radical	Stories,	

Real	People	– Ben Stroup

Web:
•	 http://appomattoxchurchofchrist.org/

content/walk-talk-walk-walk-lenny-

chapman
•	 Kyk	na	The	“Unforgivable”	Sin	–	

Jefferson	Bethke	http://www.youtube.

com/watch?v=G5RP6mQK4N8

•	 Kyk	na	getuienisse	op	www.youtube.

com	–	soek	vir:	“I	am	Second”

Luister na:
•	 “Mountain”	–	Hillsong	Zion

•	 	“Live	out	loud”	–	Wholehearted

•	 “Een	met	U”	–	Duis:Lig	2
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Despicable me 2

Gru se lewe het verander van “super 

villian” na “super pa” nadat hy drie 

dogtertjies	aangeneem	het.	Terwyl	Gru	

probeer om ’n opregte lewe te lei, word 

hy gevra deur die “Anti-Villain League” 

om hulle te help om ’n skelm te vang. 

Gru sukkel om alles bymekaar te hou 

tussen pa-wees, die wêreld te red en 

sy gevoelens vir AVL agent, Lucy Wilde 

. Ook sukkel hy om te breek met sy ou 

lewenswyse. 

Watter verkeerde gewoontes het 

jy of watter dinge doen jy wat jy 

weet nie Jesus se styl is nie? Hoe 

kan jy met jou dade wys dat jy 

Jesus eer?

Wat is die boodskap wat jy deur jou lewe wil uitleef? Waaraan en waarvoor 
moet mense jou onthou? 

Lig op die horison
Joshua na die reën

Hoor die voetstap an die Een
Wat die boodskap bring as jy wonder
Of daar lig is op jou horizon

Na die lang gewag vir vrede
Is die merke van jou lewe 
’n spoor tot in my hart
Vreugde kom

Kom soos vure brand in die donker
Nagte staan ons soos lig op die horizon

By jou hart se einde
Waar jy voel jy is alleen
Staan	en	wag	ek	vir	jou	glimlag
In die storm is jy nooit alleen 

Dis jou hart waarvoor ek lewe
Vir jou hand teen my gesig
Dis vir wie jy is

Kom soos vure brand in die donker
Nagte staan ons soos lig op die horizon
Jou verlede as is gestrooi
Waar jou oë weer die mooi sien
In die lig op die horizon

my space grensloos

gebed
Vra hierdie week vir die Here om jou 
bewus te maak van goed in jou lewe wat 
dalk die boodskap van die Evangelie kan 
verongeluk, en dat Hy jou sal help om 
daarvan ontslae te raak. 

Maak	 ’n	 screensaver	 vir	 jou	 rekenaar	 of	
selfoon (of  ’n poster teen jou muur) om jou 
te herinner daaraan. VOORBEELD
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