
Uitdeelstuk: 1  Die liefde maak die meeste saak 
     

Sondag 03 Februarie 2013 
 
Rus: 
 

 Jou/ons tyd. Vertel sommer iets van jouself en jou dag. Laai bietjie af of deel sommer mee.  

 Jou verwagtinge oor die Veldtog:  

 Kon jy die erediens bywoon? Iets wat jy daaroor wil deel. 
 
Sing: Lied: 530:1,2,3   
 
Bid saam: 

 Oor die werklikheid dat God Sy kerk vashou en liefhet.  

 Dat elkeen sal toelaat dat die Woord tot jou sal kom. 

 Dat ons ook na mekaar sal luister. 

 Dat ons sal hoor wat vanuit die wêreld na ons toe kom. 

 Dat God se Woord uiteindelik die beste woord vir ons is.    
 
Hoor  : Kyk in die kleingroep na die DVD snit: (Ongeveer 26 min) Die afgelope erediens van 
Sondag is ook hierop van toepassing.  
 
Oop gesels vraag: Wat het jy uit die DVD snit gehoor oor hoekom die liefde so belangrike onderwerp, 
saak en ‘n gesindheid is? Indien julle nie die DVD gebruik nie, dink na oor jou ontmoeting met God en 
ander mense in die erediens. Deel die uitkoms van die DVD- en/of erediens ontmoeting soos jy dit op 
die oomblik verstaan.  
 
……………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
1.  Persoonlik: Wat hoor jy in Matt.22:37-39 en 1 Kor.13 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Deel met mekaar: Wat hoor die ander groepslede uit die teks? 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Die kern: Is daar iets/dinge wat julle saam hoor? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.  Persoonlik: Wat hoor jy in Efes.5:2 en 1 Kor.14:1 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 



Deel met mekaar: Wat hoor die ander groepslede uit die teks? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Die kern: Is daar iets/dinge wat julle saam hoor? 
 
………………………………………………………………………………………………  
 
3. Is daar enige ander Skrifgedeeltes wat julle verder help om te hoor wat in. Enige relevante 
mededelings?   
   
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Doen: Die “een mens opdrag” 
 

1. Identifiseer iemand teenoor wie jy dit wat jy vandag geleer het, gaan uitleef. Dit kan jou 
lewensmaat, vriend/in, kollega, bure of kennis wees. Jy kan ook verskillende persone op 
verskillende dae met die liefde bedien. Doen dit net.   

 
Seëngroete, 
 
Die Kerkraad, Gemeentebedieningskommissie en leraars. 
 
 
       


