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EK IS DIE DEUR - 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 
 Waar was jy met Hemelvaart?  Het jy iets van Jesus beleef op die dag?  Wat? 
 Wat was die interessantste deur/hek/ingang waar jy al in gegaan het? 

 
LEES SAAM:  
Teksgedeeltes Johannes 10:1 - 10, Hebreërs 10:19 - 25 
 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? Watter emosies bring die gedeeltes in jou 

op? 
 
PRAAT SAAM: 

 Jesus is die deur van die kraal.  Dit dui op Jesus se beskerming.  Waar beleef jy in 
die lewe Jesus se beskerming in jou skaaplewe? 

 Waar beleef jy aanvalle wat jou skaaplewe bedreig?  Wat is jou 
diewe/moordenaars/wolwe? 

 Wat beteken dit vir jou om te weet dat Jesus die Ingang is?  Net Jesus!  Niks anders 
nie!  

 Johannes 10 se storie begin eintlik al in Johannes 9 by die blinde man wat genees is.  
Lees bietjie Johannes 9:28 – 34. (Dit help om die hele Johannes te lees vir 
agtergrond, maar dit is ‘n lang stuk!) Voel jy soms asof jou sonde of die sonde van 
ander jou skei van God af?  Of daar ‘n muur tussen julle is?  Of jy ook uitgeban is uit 
die kraal? 

 Lees Hebreërs 10:19 – 25.  Wat hoor jy oor Jesus as die Ingang in hierdie gedeelte?  
Oor die skeiding tussen God en mense? 

 Waar in vandag se tyd beleef ons iets van die kraal?  Dalk die groeigroep of die 
gemeente? Hebreërs 10:25 help ons met ‘n antwoord.  Beleef ons iets van die kraal 
en Jesus se teenwoordigheid en beskerming daar?  

 Sou jy sê ons gemeente slaag daarin om ‘n kraal vir Jesus se skape te wees?  
Hoekom/Hoekom nie?  

 Wat wil Jesus as die Ingang vir jou die week vertel oor Hom?  Wie is Hy?  Lees 
Romeine 8:31 – 34.  Hoe kan ons dit uitleef? 

 Hoe gaan hierdie Ek is – uitspraak van Jesus jou die week laat lewe? 
 
BID SAAM: 
 Dank die Here vir die kraal/krale in jou lewe. 
 Dank Jesus dat Hy die Ingang is. 
 Bid vir mekaar se “diewe, moordenaars&wolwe” wat ons lewens bedreig. 
 Bid vir die gemeente, dat die Here ons sal help om ‘n kraal te wees, waar mense 

Jesus sal ontmoet en Sy teenwoordigheid sal beleef. 
 
LEEF SAAM: 
 Skryf of druk Johannes 10:9&10 op ‘n bladsy uit en plak dit bo of op een van die 

deure in jou huis.  As jul kinders het kan dit ‘n lekker ding wees om by hul 
kamerdeure op te plak. 

 Kom loer die week by die Pinkster in en nooi iemand saam. 


