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EK IS DIE LIG VIR DIE WÊRELD - PRAATPAPIER 
 

Vooraf wenke: 
 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Kry ‘N KERS/LANTERN en sit dit in die middel van die groep neer 
 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 
KOM SAAM 
 Waar in die week was jy dankbaar? 
 Almal het ‘n LIG/DONKER storie – deel met mekaar waar jy iewers in jou lewe iets 

gesoek het in die donker en iewers ‘n liggie kon kry of nie kon kry nie… 
 RSG het deesdae in die middae ‘n insetsel “TOE-VAL-LIG” waar mense iets kon deel 

waar mense in hul lewens, op hul donkerste oomblikke en heel onwaarskynlik LIG 
beleef het…jy kan self in die week bietjie luister en dit oorvertel aan die groep of jy 
kan jou eie storie vertel as jy so oomblik al beleef het. Vra of daar nog sulke stories is 
in die kring. 

 Het jy in daardie oomblik iets van Jesus se Lig besef of was dit nie?  Was dit LIG 
WAT TOE GEVAL (TOE-VAL-LIG) het, of was dit net vir jou toevallig? 

LEES SAAM: As die kers/lig nog nie aangesteek/aangesit is nie sit dit NOU aan! 
Teksgedeeltes Johannes 1:1 – 9, 8:12 
 Lees die gedeeltes 3 keer, een keer hardop, een keer almal op hul eie, ‘n laaste keer 

maak almal hul oë toe en iemand lees die gedeeltes hardop. 
 Wat hoor jy in die gedeeltes? Wat tref jou? 

PRAAT SAAM: 
 Is/was jy bang vir die donker?  Hoe het lig jou laat voel in daardie tye? 
 Wat beteken dit vir jou om te hoor dat Jesus LIG vir die wêreld is? 
 Lees uit verskillende vertalings Johannes 1:5.  Wat sê die vers vir jou oor die Lig vir 

die wêreld?  Hoe laat die vers jou dink oor jou lewe as ‘n Ligdraer van Jesus? 
 Waar sien jy Jesus se Lig in die wêreld vandag?  Waar sien jy donker?  Is daar 

spesifieke plekke of tye waar jy Lig/donker beleef/sien? 
 Hoe sou ‘n plek/gemeenskap/gemeente lyk waar Jesus se Lig skyn? 
 Wat is dinge wat die Lig se krag en volheid in JOU lewe uitdoof?  Sou jy sê daardie 

dinge maak jou blind vir God se mooi?  (Julle kan ook 1 Johannes 1:5 – 7 saamlees.) 
 Ligte in ons konteks vandag het “krag” nodig?  In Jesus se tyd het die ligte olie of vet 

gehad as brandstof.  Wat sou jy sê is dinge in jou lewe wat Jesus se Lig in jou lewe 
sterker/voller kan laat brand – wat is jou “brandstof/krag”? 

 Jesus sê in Mattheus 5:14 – 16 ONS is die lig vir die wêreld.  Glo jy Jesus wil jou 
gebruik om Sy Lig te bring in die donker plekke/tye van die lewe vandag?  Wat keer 
jou? 

 Waar is die plekke/tye waar Jesus JOU stuur om Sy Lig te bring? 
BID SAAM: 
 Loof die Here as Lig wat die duisternis altyd oorwin – selfs al probeer die duisternis 

hoe hard raak Sy Lig nooit uitgedoof nie! 
 Bid vir mekaar se struikelblokke wat keer dat Jesus se Lig in ons lewens skyn.  Ook 

vir die struikelblokke wat keer dat Jesus se Lig DEUR ons kan skyn. 
 Bid vir mekaar se brandstof. 
 Bid vir ons gemeente – dat ons in mekaar se lewens die LIG VAN DIE WÊRELD 

KAN BRING, en so ook ons gemeenskap 
LEEF SAAM: 
 Maak ‘n lantern van ‘n leë koeldrankblikkie.  Gaan loer hier vir ‘n manier… 

o http://www.instructables.com/id/How-To-Make-Soda-Can-Lanterns/  
(Daar is ook heelwat oulike idees op die Internet&Pinterest van blikkieskosblikkies) 

o Sit dit iewers in jul huis/kamers en steek gereeld die lantern aan om mekaar 
te herinner aan Jesus wat die Lig vir die wêreld is!  Julle kan ook kies om ‘n 
lantern vir iemand te gee wat nodig het om te weet dat Jesus hulle Lig is. 


