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Vrae vir omgeegroepe, Bybelstudiegroepe of selgroepe. Kies een 
van die onderstaande stelle vrae om julle gesprek mee af te skop. 

liG vir jou pad

VRAE OPGESTEL DEUR DS jOhAnnES mOUTOn

vir selGroepe
gereeld

Lees die rubriek “Die ding met dissipline” op bl 33.
• Dink terug aan jou grootwordjare: Vertel die groep hoe die dissipline in jou huis was. En wat daarvan jy 
vandag steeds toepas en wat jy liewers nie doen nie?  
• Lees Efesiërs 6:1-4. Noem die dinge in die teks wat jou aangespreek of laat wonder het. Dit is belangrik 
om kinders te behandel soos die Here dit wil hê. Hoe wil Hy dat ons mekaar behandel? Kyk dan ook na  
Matteus 22:36-40 en 1 Korintiërs 13:1-13.  
• Alhoewel elke huishouding sy eie reëls en riglyne bepaal, is daar sekerlik ’n klompie belangrike beginsels 
wat vir almal geld. Wat, dink jy, is dit? En hoekom is dit belangrik? 
• In die rubriek lees ons die volgende: “Onthou tog altyd om so regverdig en so oopkop moontlik op te 

tree.” Wat beteken dit prakties? Wat maak dit moeilik?
• Die rubriek impliseer sekere dinge waarvoor ons versigtig moet wees. Hoe sal julle dié waarskuwings verwoord?  
• Volgens die rubriek handel dissipline eerder oor ’n veilige ruimte as oor straf. Hoe dink julle oor straf?   

Lees die artikel “Gebede in jou wildernis” op bl 54.
• In die artikel lees ons oor die verskil tussen “God is nowhere” en “God is now here”. Vertel van ’n keer toe 
jy gevoel het “God is nowhere”.  Vertel ook van die keer toe jy beleef het “God is now here”.  
• Lees Romeine 8:26-28. Noem die dinge in die teks wat jou aangespreek of laat wonder het. Hoe help 
hierdie teks jou met jou gebedslewe? Wat is vir jou die mees vertroostende in hierdie gedeelte? Hoe sal jy 
dit vir iemand verduidelik wat in die wildernis is? 
• In die artikel word vier stukke raad uit Habakuk gegee wat vir ons as padwysers kan dien. Gesels oor elk-
een. Wat is die hoofgedagte? Hoe beleef jy dit in jou lewe? Hoe daag dit jou uit? Wat moet jy anders doen 
om dit toe te pas? 

• Praat met mekaar oor wat gebed is, en wat gebed nié is nie. 
• Hoe het die artikel en die lees van Romeine 8 jou idee oor gebed bevestig of verander?
• Sluit af met gebede waarin julle die beginsels in die artikel toepas. Sluit dan af deur Habakuk 3:17-19 hardop saam te bid. 

Lees die artikel “Saam met God in die berge” op bl 50.
• Dit sal goed wees as julle hierdie gesprek iewers in die natuur kan voer. Word hier rustig en lees  
Psalm 98:1-9 twee keer stadig deur. Word bewus van die natuur rondom julle. Waarvoor wil julle,  
saam met die natuur, God loof en prys? 
• In die artikel lees ons onder meer: “Diegene wat hoop om God se aangesig in die alledaagse te sien, 
word genooi om fyn te kyk na die tekens van sy mees onlangse teenwoordigheid.” Waar het jy God die 
afgelope week beleef? 
• Lees Markus 9:2-9. Noem die dinge in die teks wat jou aangespreek of laat wonder het. Dink ’n bietjie na 
oor Jesus se voorkomsverandering, en oor die verskyning van Elia en Moses. Hoekom het dit gebeur? Wat 

is die betekenis daarvan? Wat dink julle van Petrus se reaksie? 
• Gelowiges beleef soms bergtop-ervarings – byvoorbeeld tydens aanbidding, by kampe, by kursusse, tydens staptogte. Deel jul 
belewenisse hieroor met mekaar. Wat is die waarde hiervan? Wat is die gevare daaraan verbonde?
• Jesus het gereeld stilte opgesoek om na God se stem te luister. Hoe hoor ons vandag God se stem? Hoekom sukkel ons om stil 
te word? Wat moet ons anders doen?  


