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EK IS DIE WINGERDSTOK - 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: 
o Wat is vir jou die lekkerste vrug? 
o Hoe lyk jou stiltetyd? 
o Wat bedoel Jesus as Hy sê Hy is die ware wingerdstok? 
o As die kerk/gemeente nie meer sou bestaan nie – wie sou ons mis? Hoekom? 
LEES SAAM:Teksgedeelte Johannes 15:1 - 17 
 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? 
 Ons is deel van Jesus. Ons is gewortel in Hom en ons kry ons krag en voeding 

van Hom. Dit is die enigste manier om vrug te kan dra.en ons potensiaal te 
verwesenlik. Hiervoor snoei hy ons ook, nie deur slegte goed met ons te laat 
gebeur of ons te straf nie, maar deur die dinge wat ons leer en hoe ons groei as 
mense.  Hy roep ons dan ook om in die wêreld Sy liefde uit te leef. 

PRAAT SAAM: 
 Gesels oor die aanhaling: God loves us too much to let us stay the same. Hoe 

verander (snoei) God ons? Hoe het jy dit al in jou lewe beleef?  
 Hoe word ons reg gesnoei?  As iemand sê God straf ons om ons reg te snoei, 

wat sal julle die persoon antwoord? 
 Wat beteken dit om in Jesus te bly? Hoe bly ons (en ons gemeentes) in Jesus? 

Waarom is dit belangrik?  
 Wat is die doel van hierdie naby verhouding met Jesus? Op watter maniere leef 

ons die doel uit? (kyk ook na Joh 15: 9-17)  
 Wat is die vrugte dra waarvan Jesus praat? 
 Watter vrugte dink jy kan jy hierdie week meer van dra? Wie moet voordeel trek 

uit jou vrug dra? 
 Liefde is die belangrikste “vrug” wat ons het om uit te leef.  Hoe kan julle dit in die 

komende week gaan doen? Hoe leef ons tans liefde uit teenoor mekaar in die 
gemeente?  Hoe kan ons dit meer doen? 

BID SAAM: 
 Dank die Here dat ons kan weet soos ons nou hande vashou ons ook aan Hom 

vas is. 
 Bid vir ‘n bewustheid dat jy sal weet jy is ten alle tye aan Hom vas. 
 Bid vir geleenthede om vrugte te dra due week. 
 Seën mekaar met die volgende: Mag jy vandag beleef hoe Jesus jou vashou. 
LEEF SAAM: 
 Besluit om iewers in die week julle as ’n gesin/vriendekring vir net 15 minute 

(probeer ’n halfuur) aanmekaar vas te bind met toutjies wat aan julle polse 
vasgemaak is. Sorg dat die toutjies nie julle seermaak nie en dat julle darem so 
30 cm tou tussen julle het. (Ou sykouse werk die beste)  Praat na die tyd oor julle 
ervaring. 

 Laat elke gesins/groepslid elke dag besluit op ‘n vrug wat hy/sy die dag gaan 
konsentreer.  Deel dit met mekaar elke dag die week en gee ook terugvoer aan 
die einde. 


