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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 SiEGfRiED LOUw

vir seLGroepe
gereeld

Lees die artikel oor John Chau op bl 24
• Wat is jou eerste reaksie ná die lees van hierdie artikel? As jy vir John Chau een 
vraag kon vra, wat sou dit wees?
• Wat was die rede, dink jy, dat iemand soos John bereid was om sy lewe op die spel 
te plaas?
• Lees 2 Korintiërs 5:14-21. Watter lig werp hierdie Paulus-woorde op John se 
verhaal?
• Of jy met John se optrede saamstem of nie – hy het geweet waarvoor hy leef. Hy 
het hom daaraan toegewy. Help sy verhaal jou om dit te verstaan, ook in jou eie 
lewe? Of nie?

Lees die artikel oor Lydenstyd op bl 52
• Waaraan dink jy gewoonlik heel eerste as jy die woord “lydenstyd” hoor?  
• Die artikel gee ’n samevatting van alles wat tydens Jesus se laaste dae gebeur 
het. Hoe help hierdie storielyn jou met die besef dat Jesus se lydensweg omvangryk 
was? Wat het jy hieruit geleer?
• Die skrywer sê: “Gelowiges kan kies: Bestudeer hierdie elemente in Jesus se lewe 
soos ’n hoofstuk uit die geskiedenis en met vele gebeurtenisse wat hoogs interessant 
is. Of ondersoek hierdie gebeure op Jesus se Via Crucis met die wete dat die Skrif ’n 
transformerende uitwerking op ons kan hê.” Wat is die verskil tussen die twee? Wat 
sal julle as selgroep saam kan doen? Sou julle dit in jul gemeente ook kon uitvoer? 
• Kies ’n paar van die tekste wat in die veertien momente genoem word en lees dit 
saam. Watter gedagtes en/of emosies ontlok dit by julle? 

Lees die artikel “Uit die as verrys ’n getuienis” op bl 26 
• ’n Brand het feitlik al die Van Tonders se besittings verwoes. Wat het jy al verloor 
sonder dat jy iets daaraan kon doen? Hoe het jy gevoel toe dit gebeur? 
• Immanuel van Tonder sê: “Ek hou nie van die uitdrukking ‘dis net wêreldsgoed’ nie. 
Dit ís nie net wêreldsgoed nie; dit is God se gawes wat Hy aan ons geleen het en wat 
ons as rentmeesters bestuur.” Watter implikasies het hierdie siening op die manier 
waarop ons ons besittings beskou?
• Wat dink julle van Immanuel se “bergmeditasie”? Hoekom het dit hom gehelp? 
Lees ook Psalm 18. Wat leer hierdie psalm ons oor die vastigheid wat God gee?
• Hoe help Psalm 18 en die Van Tonders se verhaal jou om moontlike verandering en 
selfs verlies in jou eie lewe te benader?


