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EK IS DIE BRON VAN LEWENDE WATER - PRAATPAPIER 
 

Vooraf wenke: 

 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Maak ‘n GLAS vol water en sit dit iewers waar almal dit kan sien. 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 

KOM SAAM 

 Was jy al dors?  Soos regtig baie dors?  Hoe is jou dors geles?  Waarmee les jy jou 
dors gewoonlik? 

 Was jy al by ‘n fontein/waterval/dam/rivier/see?  Wat het jy beleef van die water? 
 Watter beeld het jy van die Heilige Gees? 

 

LEES SAAM:  

Teksgedeeltes Esegiël 47:1 – 9, Johannes 7:37 – 39. 
 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: 

 Watter betekenis dink jy het die water in Esegiël 47?  Kan ons ‘n ooreenkoms trek 
tussen Jesus se Lewende Water en hierdie Stroom Water? 

 Watter kenmerke van die Heilige Gees kry ons uit die gedeelte?  Wat beteken dit 
PRAKTIES vir jou lewe? 

 Watter ander kenmerke van die Gees is daar in die Bybel?  (Hier is ‘n paar voorstelle: 
Genesis 1&2 – Skepper, Johannes 14 – Trooster,  Romeine 8:14 – 16, 26 – 27 – 
Helper, Bidder, 2 Korinthiers 1:21 – 22 – Waarmaker&Bevestiger, 1 Korinthiers 
2:12&13)!  Stem julle saam daarmee? 

 Hoe verstaan julle Jesus se woorde?  As ons die Heilige Gees gekry het is ons dan 
daar?  Bly ons dan altyd VOL?  Of is die VOL word ‘n proses wat altyd aanhou? 

 Wat “tap” jou?  Wat maak jou “dors”? 

 Waarmee wil die Heilige Gees as Lewende Water vir ons help as ons “dors” is?  Beleef 
jy dit in jou “dors”-tye? 

 Ons het Sondag geleer dat ons ELKE DAG die Heilige Gees kan vra om ons te vul.  
Hoe raak jy weer VOL met die Lewende Water?  Wat doen jy? 

 Kan jy weet die Gees is in jou lewe?  Hoe?  (Lees 1 Johannes 4:2, Titus 3:6&7 
Johannes 14& Romeine 8 se teksgedeeltes wees om jou te help.) 

 Hoe gaan ander mense sien die Gees is in jou lewe?  (Hier gaan Galasiërs 5:16 – 23 
jou help) 

 Watter van hierdie vrugte sukkel jy mee die meeste?  Waarna “dors” jy vandag? 
 
BID SAAM: 

 Dank die Here vir Sy strome Lewende Water, Sy Gees. 
 Dank Jesus dat Hy die BRON is waar ons Sy Gees kan kry. 
 Bid vir dit waarna julle “dors”.  Bid veral vir reën! 
 Bid dat ons almal elke dag sal VOL word met die Gees&dat ons nie net VOL sal word 

nie, maar ook OORLOOP na ons gesin, vriendekring, werksmense – enige mense 
waarmee ons in aanraking sal kom. 

 

LEEF SAAM: 

 Oefen om die vrugte van die Gees te leef – Kies een of twee vrugte per dag en fokus 
om daardie vrugte prakties uit leef.  Bid dat die Heilige Gees jou sal volmaak en help 
om daardie vrugte uit te leef 


