
 

 

3 Eenheid - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 13:13 
Gesels: 

• Hoe dink jy oor God?  As jy die Naam “God” hoor watter prentjie(s) of 
emosies kom in jou op? 
Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met 

vriende/gesin/groep/sirkel en gesels dan SAAM MET DIE GESELS VRAE HIERBO 
kortliks oor: 

o Wat in die preek of teksgedeelte het jou die meeste getref? 
o Waar beleef jy God se intieme passievolle liefde tans in jou 
lewe?  Waaraan dink jy as jy hoor God is ‘n intieme God? 

o Waar beleef jy Jesus se aktiewe genade en verlossing in jou lewe?  Hoe 
verstaan jy dit as jy hoor God is ‘n aktiewe God? 

o Waar in jou lewe tans beleef jy die Heilige Gees se kreatiewe krag?  Wat dink 
jy beteken dit as ons sê God is die kreatiewe God? 

o Lees 2 Korinthiërs 13:5.  As jy hoor dat Jesus IN jou is hoe laat dit jou voel? 
o Wanneer Paulus sy brief afsluit maak hy die Korinthiërs bewus daarvan 

dat hulle (EN ONS!) oral en altyd in hierdie gemeenskap (wat ‘n baie hegte 
verhouding is) van God as Vader, Seun en Gees deel en leef.  Maar hoe bewus 
is jy tans van hierdie God in JOU lewe?  Hoe kan ons mekaar die week meer 
bewus maak van hierdie  intieme, aktiewe en kreatiewe God se 
teenwoordigheid in ons lewe? 

 
Google of gebruik die prentjie hieronder van die ikoon van Rublev en gesels oor wat 
JULLE alles in hierdie prentjie sien oor Wie God in ons lewe is… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MAANDAG 

Lees: Eksodus 3:1 - 22 
 
Gesels:  

• Vertel vir mekaar van iets wat jy of jou familie by jou voorgeslagte 
geërf het, wat kenmerkend is of waarop jy trots is. Dit kan ‘n ding wees 
of ‘n eienskap aan jou lyf wees (bv. Oë/ haarkleur/ bakbene.) 

• Plaas jouself in Moses se sandale. Wat sou deur jou gedagtes gegaan het 
as jy die brandende bos gesien het? 

• Hoekom het jy (Moses) jou gesig weggesteek toe God met jou begin praat? 
• Watter eienskappe sien jy van God raak? 
• In Moses se wêreld het ’n naam ’n statement gemaak oor daai persoon. 

Watter soort statement maak God wanneer God vir Moses sy naam sê? 
 

Doen:   
Seën mekaar met 2 Korinthiërs 13:13 se woorde.   
Gaan soek op die internet die verskillende name van God en maak ’n lys 
van die verskillende eienskappe van God wat hierdie name alles probeer 

vasvang. 
Vertel vir mekaar vandag iewers aan tafel ‘n storie te vertel van ’n “brandende 
bos” ervaring – ’n ervaring waardeur God hulle aandag getrek het. 
 

DINSDAG 
Lees: Psalm 139 

Gesels: 
• Watter eienskap van God hoor jy in Psalm 139:1 – 6?  Hoe laat die 
eienskap dat God alwetend is en jou intiem ken jou voel? 

• Watter eienskap van God lees jy in vers 7 – 12?  Hoe laat die feit dat God aktief 
alomteenwoordig is jou voel? 

• Watter eienskap van God se wese wil vers 13 – 18 ons vertel? Om wonderwerke 
te kan doen en te kan skep (kreatief te kan skep!) wys iets van God se ALMAG.  
Hoe laat die wete jou voel? 

• Hoe help die Psalm jou vandag as jy dink oor die Drie-Enige God?  
 

Doen:   
Doen:   
Seën mekaar met 2 Korinthiërs 13:13 se woorde.  
Watter eienskap van die Here uit Psalm 139 is vir jou die kosbaarste?  
Kyk of jy deur die dag ‘n foto (letterlik of speel-speel) kan neem van 

daardie eienskap van God. 
Bring jou “foto”saam tafel toe by ete vanaand en gesels met mekaar oor jou 
“foto”.  Vir die wat lus is:  Post jou foto iewers op “social media” met die vers uit 
Psalm 139 wat die eienskap die mooiste vasbat.  



 

 

WOENSDAG 
Lees: Johannes 14:6 – 7, 16 - 17 

Gesels: 
• Jesus gesels met Sy dissipels in die bovertrek voor Sy kruisiging en in 

die gedeelte probeer Hy die Drie-Eenheid aan Sy dissipels verduidelik. 
• Verbeel jou jy is daar in die bovertrek saam Jesus aan tafel en jy hoor die 

gesprek.  Hoe verander dit jou prentjie van God? 
• Jesus verduidelik 3 Persone wat almal gelyk is.  Watter eienskappe kry jy in 

die gedeelte oor die 3 Persone? 
• Hoe help Jesus se verduideliking van die 3-Eenheid jou? 
 

Doen:   
Seën mekaar met 2 Korinthiërs 13:13 se woorde.  
Daar is baie voorbeelde wat die Drie-Eenheid te probeer verduidelik.  Een 

van die beste manière is ‘n eier.  Iewers deur die dag maak tyd om dit te 
verduidelik. 
Kry ‘n eier ’n eier en ’n bakkie. Vra dat die kinders die een eier in twee 
afsonderlike heeleiers te moet verdeel. Hulle sal dit nie regkry nie en sal 
beslis snap dat die eier nie in twee aparte heel eiers verdeel kan word nie.  
 
Neem nou ’n ander eier en skei die wit en die geel met ’n eierverdeler (of op ’n 
ander manier).  Sit die dop, die eierwit en die eiergeel in drie aparte bakkies. 
Vra nou die vrae hier onder om die gesprek aan die gang te kry.  

• Kan ’n mens een eier in twee heel eiers verdeel? 
• Kan ’n mens een eier in verskillende dele verdeel? 
• Is daar ’n stukkie eier in al drie hierdie bakkies? 
• Is een van die dele van die eier meer eier as die ander? 

Soos die dop, wit en geel alles deel van die eier is, so is die Drie-Eenheid 
God.  Die Een persoon is nie meer God as die ander nie. 

 
DONDERDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 13:5 
Gesels: 

• Wat hoor jy in die vers?     
 
Doen:  Seën mekaar met 2 Korinthiërs 13:13 se woorde.  

Soek vandag op die internet Bette Midler se treffer “From a distance” 
asook Joan Osborne se treffer “One of us”.  As julle net die lirieke 
(woorde) kan kry is dit ook reg. 
Lees of luister na die liedere.  Watter een tref jou die meeste?  Hoekom? 

Gesels vandag in jou Stiltetyd met die Here oor wat jy by die twee liedere 
hoor en beleef. 

 
  



 

 

 
VRYDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 13:12 - 13 
Gesels: 
• Paulus skryf in vers 12 ons moet mekaar met “die broederlike kus” 
groet.  Waarom dink jy moedig Paulus gelowiges aan om mekaar so 

besonders te groet?  Wat dink julle sit agter Paulus se opdrag? 
• Hierdie seën daag ons uit om ook teenoor mekaar en die wêreld hierdie 

gemeenskap met die intieme, aktiewe, kreatiewe God uit te leef – ons groet 
anders want ons is deel van God en God se familie!  Maar hoe kan ons in die 
tyd van sosiale afstand mekaar steeds innooi en deelmaak van hierdie 
gemeenskap met mekaar en God? 

 
Doen:   

Seën mekaar met 2 Korinthiërs 13:13 se woorde.  
Stuur vir iemand in ons gemeente/gemeenskap die woorde van 2 
Korinthiërs 13:13. 

 
 
 

SATERDAG 
Lees: 2 Korinthiërs 13:5. 12 - 13 

   Gesels: 
o Waar die week het jou God se: 

▪ Intimiteit beleef? 
▪ Aktiewe teenwoordigheid beleef? 
▪ Kreatiewe krag beleef? 

o Wat het jy nuut ontdek oor Wie God is? 
 

Doen: Spandeer tyd bymekaar deur iewers te gaan stap of in die 
tuin te werk/speel.  Terwyl julle buite is kyk uit vir dinge wat vir 
julle herinner aan God se teenwoordigheid en gemeenskap met julle.. 


