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EK IS DIE OPSTANDING EN DIE LEWE - PRAATPAPIER 
Vooraf wenke: 

 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 
 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Kry ‘n Checkers saadjie en sit dit iewers waar almal dit kan sien. 
 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 

KOM SAAM 
 Hoe het dit met die vrugte van die Gees gegaan?  Enige oulike stories? 
 Maak ‘n lys van dinge in die wêreld wat lyk asof dit dood is maar eintlik lewe. 
 Wat in die lewe is vir jou die lekkerste/kosbaarste? Hoeveel tyd spandeer jy aan 

hierdie dinge? 
 Dink jy ooit oor die dood?  Hoe voel jy daaroor?  Watter emosies/gedagtes het jy oor 

die dood en die Ewige Lewe?  Watter impak het hierdie gedagtes/emosies oor HOE 
jy lewe elke dag 

LEES SAAM:  
Teksgedeeltes Johannes 11:17 – 44. 
 Lees die gedeelte 2 keer, een keer hardop, een keer almal op hul eie.  Jul kan as vir 

een van die kere oorweeg om ‘n clip op Youtube te kyk wat die verhaal uitbeeld.  Op 
Superbook se kanaal is ‘n oulike gesinsvriendelike een.  Die ander opsie is uit die 
fliek “Son of God”. Soek “Lazarus Son of God”. 

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

PRAAT SAAM: 
 Hoekom was dit goed dat Jesus nie daar was terwyl Lasarus siek was nie? 
 Hoekom het Jesus gehuil?  Wat beteken dit vir jou om te weet Jesus het gehuil? 
 Lees Romeine 8:22 – 28.  Watter rol speel die Gees in ons lewens as ons huil en 

deur moeilike tye gaan? 
 Waarom staan daar hy was al 4 dae in die graf (Die Jode het geglo na 3 dae verlaat 

jou siel jou liggaam)?  Het Marta&Maria nog enige hoop gehad?  Waarop was die 
hoop (indien enige!) gebou? 

 Lees Esegiël 37:1 – 14. Het Esegiël enige hoop vir die bene gehad?  Hoe vergelyk 
dit met Marta&Maria se hoop? 

 Is daar dinge/tye in jou lewe wat so “dood” dit “ruik” al?  Wat vir jou voel soos “droë 
bene? 

 Wat beteken die opwekking van Lasarus en die droë bene vir my en jou?  Watter rol 
speel die Heilige Gees in hierdie boodskap/les vir jou en my vandag? 

 Lees weer Johannes 11:25 – 26. Jesus se Ek is-uitspraak wil vir ons 
HOOP&SEKERHEID gee.  As jy dink oor die lewe en die dood - watter boodskap wil 
Jesus vandag vir jou kom gee met hierdie Ek is-woorde van Hom?  Hoe gaan dit jou 
uitkyk op die lewe verander? Waar anders in JOU lewe gaan hierdie woorde van 
Jesus vir JOU ‘n anker wees?  Waar in jou lewe het jy nodig? 

BID SAAM: 
o Dank die Here vir LEWE!  Ook vir ‘n EWIGE LEWE wat vir jou as Sy kind NOOIT 

gaan ophou nie! Bid vir mekaar se HOOP/SEKERHEID oor hierdie saak. 
o Dank die Here dat Hy trane en seer verstaan en saam huil en stoei.  Bid vir mekaar 

se trane/seer/stoei 
o Bid vir die mense in jou lewe wat daardie “dooie, droë bene” gevoel beleef – bid dat 

hulle en jy weer ‘n stuk lewenslus sal ontdek. 
LEEF SAAM: 
 Vul die lys van lewende-dooiedinge by die eerste stukkie elke dag aan en vertel dit 

vir mekaar. 
 Gaan plant iets in die tuin (Checkerssaadjie!) en gee dit elke dag water en kyk of julle 

die plant sien lewe.  Vat ook ‘n emmer water en gaan gee iewers ‘n plant op ‘n park 
of langs die pad water wat julle sien swaar trek. 


