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JESUS SE LES IN LIEFDE - 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 al Titanic gekyk? Hoeveel keer? 
▪ Watter voorbeelde van verhoudings kry jy in die fliek alles? 
▪ Hoe sal julle liefde definieer? 

LEES SAAM:  
Teksgedeelte Lukas 10:25 - 37.  Julle kan ook op Youtube soek vir ‘n oulike “clip”. 

✓ 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: 

• Hoe het ons vir God lief? Hoe doen ons dit? Wat beteken dit prakties om God lief te 
hê met ons hele hart, siel, verstand en kragte? 

• Liefde vir God en ons naaste gaan saam. Die een kan nie sonder die ander nie. Hoe 
dink julle hieroor? 

• Die priester en Leviet kon dalk heel geldige verskonings gehad het.  Hulle het immers 
in die tempel gewerk en moes “rein” bly.  Ook was hulle “besige” mense wat nie tyd 
gehad het vir stop nie.  God se werk by die tempel het gewag.  Watter ander redes 
sou geldig wees?  

• Die eerste opdrag is Liefde vir God.  Is ons “geldige” verskonings nie soms ook daar 
in die pad van ‘n volwaardige verhouding met God nie?.  Ons het God lief – maar soos 
dit ons pas! 

• Watter verskil sal dit maak as ons mense op dieselfde manier liefhet as vir God?  
Hoekom sukkel ons hiermee? 

• Hoe het ons ons naaste lief? Hoe doen ons dit? Kyk weer na Ps 146: 7-9.  

• Om ons naaste lief te hê, moet ons eers onsself ook liefhê. Wat dink julle van hierdie 
gedagte? 

• Die Fariseërs en die Skrifgeleerdes was meer ingestel op die godsdienstige reëls as 
op die liefde. Hoe sien ons dit vandag nog uitspeel? Wat moet verander? 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Here dankie vir U groot liefde wat wys in my lewes. 

 

o Oorgee-gebed - Help ons om vandag ander en God lief te hê met jou alles 
o Bid vir mekaar en jou verhoudings 

 

o Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) - Mag jy die liefde van mense en die 
Here beleef.   

LEEF SAAM: 
❖ Wees God prakties lief iewers in jou lewe – Kies ‘n plek/tyd/iets in jou lewe wat jy 

regtig gaan gebruik om God “volledig” daar lief te hê.  Bv. Gesinstyd, Draftyd, 
Fietstyd of by jou werk.  Konsentreer om met hart, siel, verstand en krag God te eer. 
(Natuurlik moet dit nie NET op een plek BLY nie, maar is die opdrag om God 
MEER en MEER lief te hê MET ALLES, ORAL&ALTYD!) 

❖ Identifiseer die persoon en besluit saam hoe julle as groep/gesin aan die persoon 
gaan liefde bewys. 

❖ Maak julle Whatsappgroep ‘n “Liefdesmuur” die week. Stuur al die aksies van liefde 
wat julle die week beleef daarop.  As gesin kan jul ‘n groot hart maak en dit op die 
Yskas sit en skryf. 

❖ Ek sien met my klein ogie: Verklaar alle vorme van rooi as ’n simbool en herinnering 
van liefde. Speel die speletjie hierdie week maar soek vir alle kleure van rooi in julle 
huis en omgewing. Dalk leer die voorwerp julle iets van liefde. Bespreek dit en kyk 
wat julle ontdek. 


