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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 DR DAniE O’KEnnEDy

vir selGroepe
gereeld

Lees die rubriek “Tee drink” op bl 29.
• Deel met die groep wat dit vir jou beteken om saam met iemand anders tee/koffie te drink en tyd 
deur te bring. 
• Bespreek dié stelling deur die skrywer: “Deur ons saamwees kry ons weer die moed om uit hierdie 
sagte kring van beskutting te tree en ons gesig na die son te lig.” 
• Lees 2 Korintiërs 1:3-11. 
– Wat beleef Paulus, volgens vers 3, van God? 
– In vers 4 word daar oor bemoediging gepraat. Op watter praktiese maniere kan ons mekaar bemoe-
dig? 
– Paulus is bereid om sy gevoelens eerlik met die lesers van sy brief te deel (2 Kor 1:8-10). Watter rol 
speel eerlikheid en egtheid in ons saamwees? 
• Dink aan iemand met wie jy in die volgende week wil gaan tee/koffie drink. Hoekom het die Here  
spesifiek hierdie persoon in jou gedagtes geplaas? Waarvoor wil jy vir hom/haar bid (vgl v 11)?

Lees die artikel “Bid die Bybel” op bl 52.
• Kan jy maklik woorde vind om jou uit te druk, of sukkel jy soms om die regte woorde te vind? 
• Bespreek dié stelling deur die skrywer: “Maar iewers ... kom ons agter dat ons gebed-woorde min 
geword het. Té min … Ontoereikend, selfs.” 
• Lees Psalm 22.
– Watter woorde in hierdie psalm raak jou hart aan? 
– Hoekom dink jy het Jesus juis uit hierdie psalm aangehaal toe Hy aan die kruis gehang het  
(Matt 27:46; Mark 15:34)?
– Dié psalm (soos baie ander klaagliedere) begin met ’n klag en sluit af met dank of lof. Wat sê dit vir ons?
• In die artikel word die moontlikheid genoem om “die Woord te bid”. Is daar sekere woorde of tekste 
in die Bybel wat jou help om te bid? Deel dit met die groep. 

Lees die artikel “Bang ouers, bang kinders” op bl 36.
• Is daar dinge wat jou bang of skrikkerig maak? Het jy enige fobies? Kan jy onthou waar hierdie vrees 
ontstaan het?
• Bespreek die volgende twee stellings wat in die artikel gemaak word: 
– “Ouers leer onbewustelik hul kinders om dieselfde dinge as hulle te vrees.” 
– “Vrese kan beperkend wees, en dit verhoed dat jy voluit leef.” 
• Lees Jesaja 40:1-16. 
– In verse 10 en 14 word die woorde “Moenie bang wees nie” gebruik. Hoekom sou God dit aan sy 
volk gesê het?
– In Jesaja 40 word verskillende uitdrukkings gebruik om God se teenwoordigheid te beklemtoon  
(bv “Ek is by jou” en “Ek vat jou hand”). Hoe help dit jou om te weet dat God altyd by ons is? 
– Dit kan gebeur dat ouers hul kinders leer om vir God bang te wees. Wat sê die teksgedeelte hieroor? 
Is daar ’n verskil tussen vrees en respek?
• In die artikel word ’n paar riglyne gegee oor hoe om vrese te oorkom. Dink jy dit kan werk in jou en 
jou kinders se lewe? 


