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BYBELSTUDIES
1 Gelowiges streef daarna om te dien.
2 God is ‘n dienende God.
3 Die Here vra ons om as goeie leiers mekaar te dien.
4 Hoekom moet ek ander dien?
5 God het ons gemaak sodat ons goeie werke kan doen.
6 Hoe moet ‘n dienskneg optree?
7 Hoe lyk die nederige dienskneg?
8 Daar is net ware vryheid in Christus.
9 Lyding in ‘n gelowige se lewe.
10 Deel 1: Hoe om God en jou naaste met jou hele lewe te dien.
11 Deel 2: Hoe om God en jou naaste met jou hele lewe te dien.
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barmhartigheid

T

oe Moses God op die berg Sinai ontmoet het, het hy ’n versoek gehad:
“Laat ek tog net u magtige verskyning sien!” (Eksodus 33:18). God het sy
versoek beantwoord: “Ek sal al my voortreflikheid voor jou laat verbykom en Ek sal die
Naam ‘die Here’ vir jou uitroep” (Eksodus 33:19). God se heerlikheid word in sy Naam
vertoon, en sy Naam beskryf sy karakter. Dit is hierdie karakter wat Jesus Christus
volmaak gewys het terwyl Hy op die aarde was. Dit is dieselfde karakter wat sy Gees
in jou vorm. Kom ons kyk daarna:

“Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: ‘Ek, die
Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig,
vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en
geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en
sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.
Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van hulle
vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.’”
Eksodus 34:6-7 AFR1983
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Wat beteken barmhartigheid?
Daar kan baie oor hierdie Naam gesê word maar, ons gaan net
na die eerste woord kyk wat God gebruik om sy eie karakter te
beskryf en sy heerlikheid te openbaar. Hierdie woord is barmhartigheid. Barmhartigheid is ’n woord wat baie verkeerd verstaan
word as ’n sinoniem vir jammerte of simpatie. Dit word algemeen
geassosieer met ’n gevoel of ’n emosie. Maar wat beteken dit
werklik? Die woord beteken letterlik “om saam te ly”. Ware “barmhartigheid” beteken aksie – nie net emosie nie. Dit kom daarop
neer om langs iemand wat in nood is te kom met die bedoeling
om sy/haar las te deel. In kort beteken dit om ander te dien.

Omdat God se karakter gedefinieer word deur barmhartigheid, het Hy sy Seun
gestuur om saam met ons – gevalle, swak en verlore mense – te ly. Dit was Hy wat
“aan mense gelyk geword het. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder
verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis” (Filippense
2:7-8).
God se roeping is om binne-in jou hierdie barmhartigheid te vorm – hierdie
gewilligheid om ander te dien, selfs tot by die punt van lyding. Omdat hierdie
soort optrede so onnatuurlik is in ’n wêreld wat selfgesentreerd is, is dit ongelooflik kragtig. Dit skyn soos ’n helder lig op die donkerste van die nag.

So ’n barmhartigheid het nie ’n aardse verduideliking
nie. Dit is letterlik ’n wonderwerk.

Hierdie barmhartigheid kom nie natuurlik nie. Dit moet aangeleer word. Om
meer spesifiek te wees, die Heilige Gees werk in ons om aan ons die begeerte
en die krag te gee om te dien, maar ons het ’n rol om te vervul. Wanneer ons
Christus aanskou, aanskou ons die Een wat “nie gekom het om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Markus 10:45).
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Musiek

PSALM 100
SKRIFBERYMING 8
Besing die lof van Jesus saam
Jesus ons loof U
PSALM 116
PSALM 23 (Eerste beryming)

Prakties: Bedien iemand anders

Vra by elke geleentheid in die klein groepe dat elkeen moet dink hoe hulle iemand
anders kan bedien; iemand wat gewoonlik hulle bedien. Wees spesifiek. Byvoorbeeld, hierdie persoon kan jou ma wees wat altyd jou wasgoed vir jou was ... dit kan
jou boetie of sussie wees wat vir jou help ... dit kan jou vriend wees wat altyd vir jou
beskikbaar is.
Gebruik hierdie vrae:
Wie is hierdie persoon?
Wat doen hierdie persoon gewoonlik vir jou?
Wat verwag jy van hierdie persoon?
Wat sal jy vir hierdie persoon doen?
Wanneer sal jy dit doen?

Z
Z
Z
Z
Z

6

dienaarskap

Speletjies

Z Ek is die grootste/kleinste

Rangskik van klein na groot lyfies, voete, geboortedatums ens. Maak dit interessant
deur op ‘n paal, plank of stoele te balanseer terwyl jy rangskik.

Z Follow the leader

Almal loop in ‘n ry agter mekaar. Almal moet presies die leier nadoen.

Z DankieSê

Vir die res van die dag moet iemand, elke keer as jy vir hulle iets gee, dankie sê.
Maak nie saak wat dit is, of wanneer jy dit gee nie. As hulle nie dankie sê nie, moet
hulle vir jou ‘n guns doen.

Z GroepsDruk

Laat een kind stewig op sy voete staan. Laat die res van die kinders hande vashou,
na binne druk en probeer om die een kind van sy voete af kry. Kry nou ‘n maatjie
om te help sodat die een maatjie nie omval nie.

Z Kat&Muis

Almal staan in ‘n kring en hou hande vas. Een persoon is die kat en die ander een is
die muis. Die kat moet die muis vang, maar almal wat in die kring staan en hande
vashou, moet help keer dat dit gebeur.

Z Dra Mekaar

Maak twee groepe met die kinders. Maak ‘n baan met hindernisse, bv. bome, pale of
stene, en laat elkeen van die groepe een maatjie kies wat hulle deur die baan gaan
dra.

Z SpanBou

Laat die kinders langs mekaar staan. Noem ‘n vorm wat hulle moet maak – bv. driehoek, hart, halfmaan. Die kinders moet nou saamwerk en mekaar dien om die vorm
te maak. Wissel die manier waarop die vorm gebou word af. Hulle kan dit met hulle
lywe op die grond, vingers of met voorwerpe maak. (Dit is wel belangrik dat elkeen
sal besef dat hy/sy hom/haarself moet gee sodat dit kan werk.)
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Bybelstudie 1
open met Gebed
Inleiding
In Lukas 6:27-29 word die vreemdheid van die koninkryk van die hemel aan die dissipels vertel as die Here die regte-kant-bo-waardes aan hulle leer. Beskryf hoe ons,
as Christene, die volgende mense moet behandel:
Z Hulle wat ons haat:
Z Hulle wat ons vervloek:
Z Hulle wat ons mishandel:
Z Hulle wat ons op die een wang slaan:
Z Hulle wat ons bo-klere vat:
Die waardes van die koninkryk staan teenoor die waardes van die wêreld.
Daarom is dit waarna ‘n gelowige streef ook anders as die wêreld. ‘n Gelowige
streef daarna om ’n dienskneg te wees. Die Nuwe Testament gebruik die woord
dienskneg dieselfde as wat ons vandag die woord gebruik. Dit is die persoon
wat dinge doen om ander mense te bedien.
Lees Markus 10:32-45
1 Wat is die agtergrond van hierdie bespreking?
2 Wat staan op die punt om te gebeur? (vers 32-34)
3 Wat wil Jakobus en Johannes hê moet Christus vir hulle doen? (vers 35-37)
4 Waarom kan Christus nie hulle versoek toestaan nie? (vers 38-40)
5 Hoe het die ander dissipels gereageer? (vers 41)
6 Wat is die wêreld se standaard vir grootheid? (vers 42)
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7 Wat is die betekenis van die woord “maar”? (vers 43-44)
8 Wat is Christus se standaard vir grootheid? (vers 43-44)
9 Wat is die een ding wat Christus nie gekom het om te doen nie? (vers 45)
10 Watter twee dinge het Hy kom doen? (vers 45)
Die wêreld beskryf die belangrikste man as die een wat die meeste
diensknegte het, terwyl Christus die belangrikste man beskryf as die een wat
die meeste mense bedien. In die koninkryk is diens die standaard vir grootheid.
Ons moet die knie buig voor die heerlikheid! Christus het die egte grootheid
kom herstel.
11 Wat veroorsaak die goeie werke van ’n Christen by ander mense, volgens
Matteus 5:16?
Volgens die koninkryk se waardes ontvang die Vader die eer vir die
diens wat mense verrig. Wanneer die mens dien, trek die belangrike
man nie die aandag na homself toe nie maar na God toe.
Memoriseer dié vers

Maar by julle moet dit nie so wees nie.
Elkeen in julle kring wat groot wil word,
moet julle dienaar wees;
en elkeen onder julle wat die eerste wil wees,
moet julle almal se dienaar wees.
Markus 10:43-44
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 2
open met Gebed
In die vorige Bybelstudie
In die eerste Bybelstudie het ons opgemerk dat dit die mens se natuurlike
geaardheid is om bedien te word, dit is om BAAS te wees. In teenstelling daarmee is die ambisie van Christus om te dien.
Inleiding
In hierdie Bybelstudie wil ons verstaan dat God ’n dienende God is; hierdie kennis
sal ons daartoe lei om Hom te aanbid. Wanneer ons van God praat as ’n dienskneg,
sê ons dat God ’n dienende God is en sy karakter ’n patroon is vir hoe ons moet
optree.
Die Ou en die Nuwe Testament beskryf God as ’n dienende God. Die woord goedertierenheid kom meer as 250 keer in die Ou Testament voor. Dit verwys na God se
lojale en standvastige liefde. Dit beskryf sy goedheid en genade teenoor ons in
praktiese, alledaagse terme. In die Nuwe Testament word die Griekse woord Agape
gebruik om God se selfopofferende liefde, sy dienende liefde, te beskryf.
Kolossense 2:9 stel dat “In Hom (Jesus Christus) is die volle wese van God beliggaam.”
Wat ’n wonderlike geheimenis – God het mens geword! Maar watter soort mens?
Hy het gekies om nie as ’n wêreldleier te kom nie, maar as ’n dienskneg. Hy het
Homself geïdentifiseer met die armes, die naamloses en die betekenisloses.
1 Hoe die Here teenoor ons is, word vir ons op twee maniere in Psalm 23 gewys.
Lees hierdie psalm en skryf die maniere neer waarop God dien.
As Herder (vers 1-4)

As Gasheer (vers 5-6)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Lees Johannes 14:2.
2 Wat beteken hierdie vers in die lig daarvan dat God ’n Gasheer is?
Lees Filippense 2:1-11.
3 Watter gesindheid moet ook in ons wees?
4 In vers 5-8 stel Paulus sewe treë wat Christus gegee het van sy glorieryke troon af
tot in die vernederende dood in. Vul die oorblywende treë in.
Hy wat in die gestalte van God was
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hy het die gestalte van ’n slaaf aangeneem
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Dood aan die kruis
5 Hoe baie het Jesus Christus vir ons gedoen? Hoeveel was Hy bereid om te doen?
6 Vir wie het Christus gedien? Aan wie het Hy Homself onderwerp?
7 Hoekom dink jy het God gekies om eerder as ’n dienskneg na die aarde te kom
as ’n wêreldbekende leier?
Memoriseer dié vers

Juis hiervoor is julle ook geroep,
omdat Christus self vir julle gely
en so vir julle ’n voorbeeld gestel het,
sodat julle in sy voetspore kan volg.
1 Petrus 2:21
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 3
open met Gebed
In die vorige Bybelstudies
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ŉ goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
Inleiding
Richard Forster het, in Celebration of Discipline, ŉ baie fyn onderskeiding gemaak:
Ons moet die verskil sien tussen om te kies om te dien (‘n handeling), en om te kies
om ‘n dienskneg (‘n leefstyl) te wees. As ons kies om te dien, is ons steeds in beheer
... as ons kies om ‘n dienskneg te wees, dan gee ons die reg op om in beheer te
wees.
In hierdie Bybelstudie gaan ons daarna kyk dat ons nie altyd die eerste plek moet
kies nie, asook wat die Here van ons vra om goeie leiers te wees.
Lees Lukas 14:7-11.
1 Watter plek is die mens geneig om te kies? (vers 7)
2 Wat is eintlik die beste plek om te kies? (vers 10)
3 Wat beteken dit om hoogmoedig te wees?
4 Wat beteken dit om nederig te wees?
5 Skryf Jesus se beginsel uit die gedeelte in jou eie woorde neer. (vers 11)
Lees Esegiël 34:1-6.
6 Wat het hierdie herders gedoen? (vers 2-3, 4b)
7 Hoe het hulle nie vir die kudde gesorg nie? (vers 4)
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Lees 1 Petrus 5:1-5.
8 Let op die verskil tussen hierdie gedeelte en Esegiël 34:1-6.
Wat moet die goeie herders doen? (vers 2a)
9 Hoe moet hulle dit doen? (vers 2b, 3)
10 Wat is die sleutel om goed te lei en te volg, soos Petrus dit beskryf? (vers 5)
Memoriseer dié vers

Hulle het vir hom gesê:
“As u dit goed bedoel met hierdie volk
en hulle tevrede stel
en hulle ’n gunstige antwoord gee,
sal hulle altyd u onderdane bly.”
1 Konings 12:7
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 4
open met Gebed
In die vorige Bybelstudies
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ŉ goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers
mekaar te dien.
Inleiding
In hierdie Bybelstudie kry ons te doen met die motivering vir diens. “Hoekom moet
ek dien?” As dit ‘n mensgesentreerde antwoord is, dan is daar aan die een kant die
veronderstelling “Ek kan goed genoeg wees” en die gevolg sal die skuldgevoel wees
van aanhoudende mislukking. Aan die ander kant word die Christen vasgevang
in die net van selfdiens en dan leer hy nooit die vreugde daarvan ken om ander te
dien nie. God se boodskap aan ons is dat ons vrygemaak is om te dien.
Lees Romeine 5:6-11. Hierdie gedeelte beskryf die werk van die dienskneg.
1 Vir wie sal sommige mense waag om te sterf? (vers 7)
2 Hoe het God sy dienende liefde gedemonstreer? (vers 8)
3 Hoe het Christus sy dienende liefde gedemonstreer? (vers 8)
4 Watter name word mense genoem wat Christus se dienende liefde ontvang het?
(verse 6, 8 en 10)
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Lees Romeine 11:30-32.
5 Watter woord gebruik God om sondaars in hierdie gedeelte te beskryf?
6 Alhoewel ons almal sondaars is, wat gee God vir ons?
Lees Efesiërs 2:1-7
7 Watter woorde gebruik God om ons te beskryf? (vers 1-3)
8 Watter drie dinge het God vir ons gedoen toe ons dood was? (vers 5-6)
9 Waarom het Hy hierdie dinge gedoen? (vers 4)
10 Hoe beïnvloed hierdie verstaan van wie ons is ons vermoë om te dien?
Dink na oor die woord DAAROM. Wat beteken dit? Hoe gebruik ons dit normaalweg?
Lees 1 Korintiërs 6:19-20 & Efesiërs 4:1 & Romeine 12:1-2
11 Wat het God volgens hierdie gedeelte gedoen?
12 DAAROM, op grond van wat God vir jou gedoen het, wat is jy nou veronderstel
om te doen?
Regdeur die Bybel kry ons DAAROM. ONS IS GERED OM TE DIEN.
“Hoekom moet ek dien?” Omdat ek dankbaar is vir wat God vir my
doen. God se dienende liefde is bedoel om aangegee te word.
Memoriseer dié vers

Laat ons wat ’n onwankelbare koninkryk ontvang het,
dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien
met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil.
hebreërs 12:28
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 5
open met Gebed
In die vorige Bybelstudies
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers
mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor
my verlossing wat God vir my gee.
Inleiding
In hierdie Bybelstudie gaan dit oor amper dieselfde as die vorige Bybelstudie. Ons
gaan daarna kyk dat ons aan God behoort, en dat Hy ons bestem het om goeie
werke te doen.
Lees 1 Korintiërs 6:19-20.
1 Aan wie behoort ons volgens hierdie verse?
2 Waarom behoort ons aan Hom?
3 Wat is ons verantwoordelikheid teenoor ons Eienaar?
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Lees Efesiërs 1:3-6.
4 Hy het ons in Hom uitverkies, sodat ons ... (vers 4)
5 Hy het ons bestem om ... (vers 5)
6 Wat het God aan sy kinders gegee volgens Efesiërs 1:3?
7 Wat beteken dit vir jou?
Lees Efesiërs 2:4-6.
8 Noem die drie dinge wat God vir sy kinders gedoen het volgens hierdie verse.
Wat beteken dit vir die manier waarop ons lewe?
Lees Filippense 2:19-22.
9 Wat sê Paulus van die toestand van baie van die Christene wat hom omring?
(vers 21)
’n Dienskneg se volle aandag is op Jesus Christus want ons behoort
aan Hom.
10 Noem vier dinge wat Timoteus van ander mense onderskei.
Memoriseer dié vers

Deur sy groot liefde
het Hy ons wat dood was as gevolg van ons sonde,
saam met Christus lewend gemaak.
Uit genade is julle gered.
efesiërs 2:5
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 6
open met Gebed
In die vorige bybelstudies
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers
mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor
my verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen.
Werke wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
Inleiding
In hierdie Bybelstudie gaan ons kyk hoe dienaars moet optree teenoor ander
mense, goedere en in alle omstandighede.
Die dienskneg se hartsgesindheid teenoor ander mense
Lees Lukas 13:10-16 en Markus 6:31-34, 46.
1 Watter gesindheid het Jesus in elkeen van hierdie situasies geopenbaar?
Lees Lukas 10:30-37
2 Skryf die reaksie van die selfsugtige/egosentriese godsdienstige mense en die
reaksie van die Samaritaan neer.
Die dienskneg se hartsgesindheid teenoor besittings.
Lees Handelinge 20:33-35.
3 Hoe word Paulus se gesindheid beskryf teenoor:
a. Ander mense se besittings? (vers 33)
b. Die gebruik van sy eie besittings? (vers 34-35)
i.
ii.
iii.
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4 Hoekom is dit beter om te gee as om te ontvang?
Lees Hebreërs 10:32-36. Hierdie is ’n besonderse gedeelte.
5 Hoe behoort ’n dienskneg se gesindheid te wees wanneer sy besittings
gesteel is?
6 Hoekom behoort hy hierdie gesindheid te hê?
Te dikwels word ons deur ons besittings besit. God het bedoel dat ons
kanale van sy seën moet wees, nie opgaardamme nie. Die dienskneg
moet ’n gesindheid van mededeelsaamheid hê.
Die dienskneg se hartsgesindheid teenoor omstandighede.
Lees Filippense 1:12-14.
Paulus was vir omtrent vyf jaar in die tronk opgesluit, die laaste twee jaar in Rome.
Tog staan hy verhewe bo sy omstandighede.
7 Skryf die positiewe dinge neer wat Paulus in sy gevangenskap raaksien.
Lees 1 Tessalonisense 5:18 en Efesiërs 5:20.
8 Watter van die volgende behoort ons verstaan van hierdie verse te wees?
Merk een:
i. Ons moet net soms dank betoon.
ii. Ons moet dank betoon net wanneer iets lekker en maklik is.
iii. Ons moet dank betoon net wanneer iets na ons sin gaan.
iv. Ons moet die meeste van die tyd dank betoon.
v. Ons moet dank betoon wanneer ons so voel.
vi. Ons moet dank betoon net wanneer ons weet dat ons omstandighede
deur God beskik is.
vii. Ons moet altyd en in alle omstandighede dank betoon.
Die dienskneg moet in alle omstandighede dank betoon.
19

Die dienskneg se hartsgesindheid teenoor medewerkers.
Lees Handelinge 19:18 en Jakobus 5:16.
9 Wat behoort die praktyk onder Christene te wees volgens hierdie gedeeltes?
10 Skryf die gesindhede neer wat ons teenoor ander diensknegte moet hê:
a. Efesiërs 4:1-3
b. Efesiërs 5:21
c. Romeine 14:3-4
Die gesindheid van die dienskneg teenoor medewerkers moet een van
gesamentlike onderdanigheid, aanvaarding en soeke na eenheid wees.
Memoriseer dié vers

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie,
maar in nederigheid
moet die een die ander hoër ag as homself.
Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie,
maar ook aan dié van ander.
Dieselfde gesindheid moet in julle wees
wat daar ook in Christus Jesus was.
Filippense 2:3-5
Sluit af met Gebed
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Ek kan Jesus volg deur ander te help.
21
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Bybelstudie 7
open met Gebed
In die vorige bybelstudies
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers
mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor
my verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen.
Werke wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
6. Hoe ‘n dienskneg moet optree met sy besittings, teenoor ander mense en in
alle omstandighede.
1 Wat dink God van ’n nederige mens?
2 Hoekom dink jy heg God so ’n groot waarde aan nederigheid?
Lees 1 Petrus 5:5-7.
3 Hoe word iemand nederig?
a. Deur daarop te konsentreer om nederig te wees. ____________
Hoekom of hoekom nie?
b. Deur op die Persoon van Jesus te konsentreer. _____________
Hoekom of hoekom nie?
4 Wie se werk is dit om ons nederig te maak?
Lees Jakobus 4:10 en Lukas 14:11.
5 Wat sal die Here vir ons doen?
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Lees Lukas 14:7-15
6 Hoe het die trotse persoon in elkeen van die illustrasies opgetree?
7 Hoe het die nederige persoon in elkeen van die illustrasies opgetree?
’n Christen word nederig as gevolg van sy verhouding met Iemand groter as hyself – ’n verhouding met Jesus Christus. Trots kom as gevolg van ’n beheptheid
met onsself. Ons kan dus twee foute maak:
Om te veel van onsself te dink – “God kan nie sonder ons klaarkom nie.”
Om te min van onsself te dink – “God kan niks deur ons doen nie.”
In albei gesindhede het ons ’n verkeerde fokus op onsself.

Z
Z

8 Wat illustreer die volgende verse?
a. 1 Korintiërs 12:15-17
b. 1 Korintiërs 12:21
9 Op watter maniere word trots in jou lewe sigbaar?
10 Die dienskneg se hartsgesindheid teenoor sy bediening.
a. Lees Johannes 8:50, 54. Op wie het Christus die aandag gevestig?
b. Lees Johannes 16:13-14. Op wie het die Heilige Gees die aandag gevestig?
Let op dat Christus en die Heilige Gees op iemand anders gefokus is.
Hulle ligte verlig nie hulleself nie – Hulle wys elkeen na iemand anders.
Memoriseer dié vers

“Julle is die liggaam van Christus,
en afsonderlik is elkeen lid daarvan.”
1 Korintiërs 12:27
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 8
open met Gebed
IN DIE VORIGE BYBELSTUDIES
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te
dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in
Jesus Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is
nie teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees,
ook ’n goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers
mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor
my verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen.
Werke wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
6. Hoe ‘n dienskneg moet optree met sy besittings, teenoor ander mense en in
alle omstandighede.
7. Hooghartigheid en nederigheid.
INLEIDING
In hierdie Bybelstudie gaan ons daarna kyk wat Jesus Christus vir ons gedoen het
om ons vry te maak, sodat ons Hom kan dien. Daar is net vryheid in Jesus Christus.
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Die werk van Christus vir ons vryheid.
Lees 2 Korintiërs 3:17.
1 Wat kry ons wanneer ons die Gees van die Here ontvang het?
Lees Galasiërs 5:1, 13.
2 Waartoe het Christus ons geroep?
3 Wat is die waarskuwing? Waarvoor moet ons oppas?
Lees 1 Korintiërs 7:23.
4 Hoe het Christus ons vrygemaak?
Lees 1 Petrus 1:18-19 en Openbaring 5:9.
5 Wat is die betaling wat gebruik is om ons vry te maak?
Ons vryheid is in Christus.
Lees Galasiërs 2:4.
Handelinge 17:28 en Efesiërs 1:3-14 bevestig dat alles wat ons is en het
in Christus is.
Memoriseer dié vers

Julle, broers, julle is tot vryheid geroep.
Moet net nie julle vryheid misbruik
as ’n verskoning om sonde te doen nie,
maar dien mekaar in liefde.
Galasiërs 5:13
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 9
open met Gebed
IN DIE VORIGE BYBELSTUDIES
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in Jesus
Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is nie
teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees, ook ’n
goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor my
verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen. Werke
wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
6. Hoe ‘n dienskneg moet optree met sy besittings, teenoor ander mense en in
alle omstandighede.
7. Hooghartigheid en nederigheid.
8. Daar is net ware vryheid in Christus.
Inleiding
In hierdie Bybelstudie gaan ons kyk hoekom ons swaarkry.
Lyding is ’n deel van ons roeping.
Lees 1 Petrus 2:20-21 en 1 Petrus 3:14, 17.
1 Hoe beskryf Petrus hierdie deel van ons roeping? Waarom ly ons?
2 Noem ’n paar voorbeelde van “lyding wanneer ons goed doen” in ons tyd.
3 Hoe verskil dit van die lyding wat die wêreld beleef as gevolg van die sondeval
en sonde (die lyding “wanneer julle kwaad doen” waarvan 1 Petrus 3:17 praat)?
Lees Filippense 1:29. Uit watter twee dinge bestaan ons roeping volgens hierdie vers?
4 Ons is dankbaar vir die eerste aspek van ons roeping – om in Hom te glo.
Wat is jou reaksie op die tweede aspek van ons roeping? Wat dink jy daarvan en hoe
voel jy daaroor?
Lyding is ’n deel van ons heerlikheid.
Lees 1 Petrus 4:12-16, 19.
5 Hoe reageer ons daarop dat ons deel het aan Christus se lyding?

28

dienaarskap
6 Hoe word ons beledig oor die Naam van Christus?
Lees Romeine 8:17-18.
7 Wat sal volg op die dienskneg se lyding?
Die oorwinning deur lyding.
Lees 2 Korintiërs 12:7-10.
Aan Paulus is “’n doring in die vlees” gegee. Hierdie doring het dit vir hom baie moeilik gemaak en baie lyding veroorsaak.
8 Hoeveel keer het Paulus, volgens 2 Korintiërs 12:8, gebid dat die doring verwyder moet word? Het God dit weggeneem?
9 Watter twee beloftes het God gemaak? (vers 9)
10 Watter twee redes gee Paulus wat daarop dui dat hy tevrede is met die
swakheid? (vers 9-10)
11 Hoe kan hierdie begrip jou lewe beïnvloed?
12 God laat sy krag deur ons swakheid na vore kom. Gee ’n voorbeeld hiervan in
jou eie lewe.
Memoriseer dié vers

My broers, julle moet baie bly wees
wanneer allerlei beproewings oor julle kom,
want, soos julle weet,
as julle geloof die toets deurstaan het,
stel dit julle in staat om te volhard.
En die volharding moet end-uit volgehou word
sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom,
sonder enige tekortkoming.
Jakobus 1:2-4
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 10
open met Gebed
IN DIE VORIGE BYBELSTUDIES
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in Jesus
Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is nie
teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees, ook ’n
goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor my
verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen. Werke
wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
6. Hoe ‘n dienskneg moet optree met sy besittings, teenoor ander mense en in
alle omstandighede.
7. Hooghartigheid en nederigheid.
8. Daar is net ware vryheid in Christus.
9. Lyding in ‘n gelowige se lewe.
Inleiding
In die volgende twee Bybelstudies gaan ons sien dat ons God en ons naaste moet
dien met ons hele lewe.
Prioriteit 1: Om God te dien
Lees Psalm 100.
1 Vir wie moet ons dien? (vers 2)
2 Hoe moet ons Hom dien? (vers 2)
3 Hoekom moet ons Hom dien? (vers 5)
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Lees Kolossense 3:23.
4 Op watter manier moet ons ons diens verrig?
5 Vir wie behoort ons dit te doen?
6 Vir wie behoort ons dit nie te doen nie?
Ons grootste motivering moet wees om dankbaarheid aan God te
bewys vir sy liefde.
Lees 1 Johannes 4:19.
7 “Ons het lief omdat _____________________________________________.”
Lees Kolossense 3:17.
8 “En wat julle ook al sê of doen, _______________ en _____________ dit alles in
die Naam van die Here Jesus en dank _____________________________________.”
Prioriteit 2: Om jou gesin te dien

Z God het ’n prioriteit in ons diens aan mede-Christene daargestel.

Lees 1 Tessalonisense 5:14-15 en Galasiërs 6:10.
9 Wat is daardie prioriteit?

Z Ons “menslike” gesin

Lees Efesiërs 5:22, 25 en 6:1-4.
10 Watter naaste gesinslede dien? Vir wie dien hulle?
Memoriseer dié vers

Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel.
Psalm 100:2
Sluit af met Gebed
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Bybelstudie 11
open met Gebed
IN DIE VORIGE BYBELSTUDIES
1. Gelowiges streef na ander dinge as die wêreld. Hulle streef daarna om te dien.
2. God is ‘n dienende God. Ons moet sy voorbeeld volg. God word mens in Jesus
Christus, nie as Wêreldleier nie, maar as Dienskneg. Leierskap en diens is nie
teenstrydig nie. Eintlik beteken dit dat iemand wat ’n goeie leier wil wees, ook ’n
goeie dienskneg moet wees.
3. Ons moet nie altyd die eerste plek kies nie. Die Here vra ons om as leiers mekaar te dien.
4. Wat is my motivering oor hoekom ek ander moet dien? Ek is dankbaar oor my
verlossing wat God vir my gee.
5. Ons behoort aan God en Hy maak ons sodat ons goeie werke kan doen. Werke
wat onder andere behels dat ons mekaar ook moet dien.
6. Hoe ‘n dienskneg moet optree met sy besittings, teenoor ander mense en in
alle omstandighede.
7. Hooghartigheid en nederigheid.
8. Daar is net ware vryheid in Christus.
9. Lyding in ‘n gelowige se lewe.
10. Hoe om God en jou naaste met jou hele lewe te dien
Inleiding
In die laaste twee Bybelstudies sien ons dat ons God en ons naaste moet dien met
ons hele lewe.
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Prioriteit 3: Om ons medemens te dien
1 Hoe groot behoort die sirkel te wees van mense wat ek dien? Wat is die grense
daarvan?
Lees Romeine 1:14.
2 Teenoor wie staan Paulus onder ’n verpligting?
3 Hoekom staan hy, na jou mening, onder ’n verpligting?
Lees 1 Korintiërs 9:19-23.
4 Hoe het hierdie waarheid Paulus se lewenstyl beïnvloed?
Lees Genesis 1:27.
Let op dat die Bybel ons leer dat alle mense na die beeld van God geskep is. Ons
moet hulle almal hanteer asof hulle werd is om ’n beelddraer te wees.
5 Is daardie gedagte ’n kragtige motivering vir ons om ons medemens te dien?
Lees Galasiërs 5:13-14.
6 Ons is in Christus vry. Ons moenie _______________________, maar ons moet
_______________________________.
Lees Lukas 10:25-37, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan.
7 In vers 25-26 probeer ’n kenner van die Joodse wet Jesus uitvang. Hy vra: Wat
moet ek doen om ____________________________ te hê?
Wanneer ’n mens die oorspronklike taal in ag neem, kan die vraag eerder soos
volg gestel word: “Watter een ding moet ek doen om die ewige lewe te hê?”
Christus het, soos Hy gewoonlik gedoen het, die vraag nie beantwoord nie
maar met ’n vraag gereageer. “Wat staan in die wet geskryf?” Die wetsgeleerde
het met Deuteronomium 6:5 (“Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart
en siel, met al jou krag.”) en met Levitikus 19:18 (“... jy moet jou naaste liefhê soos
jouself.”) geantwoord. Let op na die verband wat daar gestel word tussen die
liefde vir God en die liefde vir die naaste.
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Lees Levitikus 18:5.
8 Waarna verwys Jesus in sy gesprek met die wetsgeleerde wanneer Hy sê: “Doen
dit en jy sal lewe.” Jesus se antwoord is prakties. In die Griekse teks het hierdie
antwoord meer krag. Dit beteken “Ek beveel jou om God en jou naaste aanhoudend
lief te hê – elke oomblik van elke dag – en jy sal die ewige lewe hê.”
a. Is dit moontlik om God en my naaste elke oomblik lief te hê?
b. In watter posisie het dit die wetsgeleerde gelaat?
c. Lees Lukas 10:29. Wat het die wetsgeleerde probeer om te doen?
i. Om dit te doen het die wetsgeleerde ’n tweede akademiese vraag gestel:
“Wie is my naaste?” Indien Jesus naaste sou definieer as my beste vriend
of my buurman, dan sou die wetsgeleerde kon redeneer dat hy miskien
aan die vereistes kon voldoen. Hy het gedink: “Met genoeg grense, kan ek
miskien vir die hemel kwalifiseer.”
d. Lees Lukas 10:30-35. Om die wetsgeleerde te antwoord het Christus die gelykenis
van die barmhartige Samaritaan vertel.
i. Stel jouself die twee “goeie” Joodse godsdienstige leiers voor wanneer
hulle hierdie stukkende en seremonieel onrein Joodse man nader. Hulle
is haastig om hulle godsdienstige pligte na te kom. Om hulle gebrek 		
aan belangstelling te regverdig het hulle seker hierdie reël toegepas:
“Is hy my _____________ ? ____!
ii. Aan die ander kant, die Samaritaan het die beseerde Jood gesien, sy
natuurlike vyand, en hy het hom jammer gekry. Sy vraag moes gewees het:
“Sê nou hierdie man is my ___________?”
iii. Watter vraag is jy geneig om te vra wanneer jy iemand in nood sien?
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e. Lees Lukas 10:36-37. Jesus het die wetsgeleerde se vraag met ’n ander een beantwoord. Let op die twee vrae:
i. Die wetsgeleerde se vraag: “__________ is my naaste?”
ii. Christus se vraag: “______ van hierdie drie is volgens jou die naaste van
hom wat onder die rowers verval het?”
iii. In Lukas 10:36-37 impliseer Jesus dat die naaste nie die beseerde Jood is
nie, maar die goeie Samaritaan. Wat het die Samaritaan gedoen?
iv. “Wie is ons naaste?” – die mens met ’n behoefte wat die Here oor ons
pad bring! “Wie is die behoeftige persoon se naaste?” – ons is, wanneer ons
hom dien en hom help in sy nood. Ons moenie ’n verlossing-ingesteldheid
hê deur te dink dat ons alle mense in die wêreld van hulle probleme moet
verlos nie, maar ons moet God gehoorsaam deur toepaslik te reageer op
werklike nood en geleenthede van diens wat Hy vir ons gee.
Om te dien het ’n algemene basis – liefde
Lees 1 Johannes 3:16-18.
1 Hoe weet ons wat liefde is? (vers 16a)
2 Wat behoort ons dan te doen? (vers 16b)
3 Hoe moet ons nie liefhê nie? (vers 18)
4 Hoe behoort ons te dien/lief te hê? (vers 18)
5 Wat is die implikasies vir die mens wat die wêreldse besittings het, sy broer sien
gebrek ly maar geen gevoel vir hom het nie? (vers 17)
Memoriseer dié vers

Hieraan weet ons wat liefde is:
Jesus het sy lewe vir ons afgelê.
Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.
1 Johannes 3:16
Sluit af met Gebed
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