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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 Lizette Murray se “Ek en my huis”-rubriek op bl 31 en 
dink ’n bietjie oor die volgende vrae
• Kan jy onthou hoeveel keer in jou lewe jy al getrek het? 
• Wanneer begin voel ’n nuwe woonplek vir jou na “huis”?
• Lees Johannes 14:1-2, Psalm 127:1, Matteus 7:25 en Efesiërs 2:19. Hoe 
help hierdie Bybelgedeeltes ons om oor die begrip “woning” te dink?
• Geen aardse blyplek is permanent nie. Watter hoop gee ons geloof hieroor 
aan ons?

Lees die artikel oor sondebelydenis op bl 48 en gesels oor 
die volgende
• Is sondebelydenis belangrik? Is die belydenis van ons sonde en skuld net vir 
God bedoel, of moet ons medemens dit ook hoor?  
• Die skrywer sê: “Sonde is meer as dit wat jy kan onthou of kan opnoem. 
Sonde is om die verhouding met jou hemelse Vader op ’n bewustelike en on-
bewustelike manier te versuur.” Hoe help hierdie stelling ons om oor sonde en 
sondebelydenis te dink? En wat is die verskil tussen “sleg voel oor sonde” en 
“sondebelydenis”?
• Lees Psalm 51 saam. Dis ’n eerlike en plek-plek hartroerende sondebelydenis. 
Hoe help hierdie aangrypende woorde jou om eerlik te wees met God?
• Lees weer dié woorde in die artikel: “Die goeie nuus is dat die Heilige Gees 
onophoudelik aan jou karring as jy begin leef soos jy weet jy nié moet leef nie.” 
Hoe help vandag se gesprek jou om vry te kom, en om as ’n vrygespreekte 
Jesusvolgeling te leef?  

Lees die artikel oor die Heilige Gees op bl 52 en gesels oor 
die volgende
• Waaraan dink jy heel eerste as jy die woorde “Heilige Gees” hoor? Hoekom?
• Die skrywer maak die volgende stelling: “Die Heilige Gees word ook die 
‘Gees wat lewe gee’ of ‘lewend maak’ genoem. Dis dalk die Heilige Gees se 
belangrikste Naam.” Stem jy saam? Is daar ander Name wat die Gees genoem 
word – soos wat dit in die artikel bespreek word – wat vir jou spesiale betekenis 
het?
• Die artikel begin en eindig met ’n verwysing na Johannes 7:37-39. Lees dit 
saam. Wat dink jy van Johannes se samevatting hier oor wat die Heilige Gees 
doen? Hoe help die artikel jou om die Heilige Gees beter te verstaan?
• Ons leer dat die Heilige Gees die lig op Jesus laat val (vgl Joh 16:13). Hoe 
help die Gees van Christus jou om Jesus te volg? 


