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JESUS LAAIK JOU STUKKEND - PRAATPAPIER 
Vooraf wenke: 

 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 
KOM SAAM 

 Het jy iets in jou huis wat stukkend is maar wat vir jou waardevol is?  Wat is 
dit en hoekom is dit vir jou so kosbaar? 

 Wanneer is “iets” of “iemand” waardevol vir jou? 
 Maak ‘n lys van 5 dinge wat jy van jouself hou/koester.  Maak ook ‘n lys van 5 

goed waarvan jy nie hou van jouself nie, wat jou stukkend laat voel. 
LEES SAAM:  
Teksgedeelte Mattheus 11:25 – 30.  Lees die gedeelte 2 keer, een keer hardop, een 
keer almal op hul eie.   

 Wat hoor jy in die gedeelte? Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeelte 
in jou op? Watter vrae? 

PRAAT SAAM: 

 Jesus laaik jou stukkend!  Pla die sinnetjie jou?  Hoekom/hoekom nie?  Wat 
pla jou?  Wat dink jy wil die sin vir ons sê?  Hoe sou jy die sin verander? 

 Wanneer Jesus hierdie bekende woorde sê is dit veral t.o.v godsdiens wat 
mense soms stukkend maak.  Wat is die dinge wat jou soms stukkend maak 
of laat voel as dit oor geloof en God gaan? 

 Mense is vol verskoningas dit by kerk en geloof kom - Dit is te warm, te koud, 
te lank, te kort, te konserwatief, te liberaal, te veel, te min, te vreemd, te 
bekend, ens.  Wat is alles dinge wat mense stukkend laat voel in die kerk?  
En in ONS gemeente?  Hoe sou ons in ons gemeente mekaar se 
stukkendwees t.o.v. kerk kan omarm? 

 Sondag was Hervormingsondag waar Martin Luther ontdek het dat Jesus ‘n 
verhouding soek met mense – ‘n intieme passievolle verhouding.  Dit is ook 
Jesus se uitnodiging in ons gedeelte.  Kom, na MY toe – is ‘n uitnooi na ‘n 
verhouding met Hom!  Hoe verskil dit met die siening van die godsdiensleiers 
van Jesus se tyd?  Luther se tyd?  Ons tyd vandag? 

 Soms is ons verskoning ons is nie GOED genoeg nie.  Wat leer die Bybel ons 
oor dit?  Oor stukkende mense.  Laaik Hy stukkende mense?  Dink aan ouens 
soos Gideon, Dawid, Jakob, Petrus& Paulus (Lees veral Paulus se stryd en 
les in 2 Kor 4:7&2 Kor 12:9 – 10; 1 Tim 1:15) 

 Ons is ALTYD goed genoeg vir die Here – stukkendwees en al!  Hoekom is 
dit vir ons so moeilik om dit in ons lewe en wêreld vandag te besef en te 
aanvaar?  Dink aan hoe ons sukses en mooi en waarde meet! 

 Vertel weer vir mekaar die verhaal van die stukkende kleipot.  Jesus wil graag 
deur ons mooi gawes en talente Sy liefde deel, maar Hy gebruik baiekeer ook 
die “stukkende” tye en plekke in ons lewens om ‘n verskil te maak in ander.  
Waar in jou lys van “stukkend”-wees kan die Here deur JOU stukkend “water 
gooi”? 

 Die wêreld is ‘n stukkende plek.  Jesus se uitnodiging was ook vir hulle wat in 
moeilike omstandighede geleef het in Sy tyd.  Wat is alles goed wat stukkend 
maak in ons gemeenskap en gemeente vandag?  Hoe kan ons as gemeente 
en kerk vandag hierdie dieper stukkendwees van mense omarm en hulle 
steeds laat voel hulle tel vir Jesus – Hy het hulle LIEF?   
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BID SAAM: 
o Dankgebed - Here dankie dat U my, ‘n stukkende mens, baie liefhet! 
o Oorgee-gebed – Here, help my om my stukkendwees nie as verskoning 

gebruik vir U nie, maar dat die plek sal wees waar U kan inkom en my kan 
heelmaak, verander EN gebruik! 

o Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) – Die Here laaik jou stukkend!   
LEEF SAAM: 

 Maak ‘n lys van die mense in jou huis en/of groep en stuur ‘n boodskap aan 
hulle oor dit wat jy van hulle waardeer.  Jy kan ‘n lysie maak en dit eenmaal 
stuur of een ding elke dag sê of stuur.  

 Wees eerlik, moenie net iets sê nie, gaan soek na iets moois wat JY waardeer 
in daardie persoon bv.: “Marie, ek waardeer die sagte oë waarmee jy na my 
kyk”, “Johan, ek waardeer die passie waarmee jy die lewe aanpak”, “Boetie, 
pappa waardeer jou drukkie elke dag as ek by die huis.”  

 
Soms is ons die rede waarom mense so stukkend voel oor geloof en oor Jesus.  
Ons kritiseer altyd mekaar so maklik en maak nog meer stukkend en 
minderwaardig eerder as om die mooi wat God in mense het te waardeer.   
 
Jy gaan dalk self baie verbaas wees oor hoe jou stukkendwees dalk water gooi in 
ander se lewens. 


