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Die keuse vir die REGTE V - 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 
➢ Hoeveel tip jy gewoonlik by ‘n restaurant? 
➢ Jy sit op die pawiljoen by ‘n wedstryd.  

Langs jou sit iemand wat die opponente 
ondersteun.  Die persoon ondersteun sy 
span passievol en luidrugtig.  Wat maak 
jy? 

➢ Wanneer laas het iemand in die huis met iemand anders baklei?  Waaroor?  Wie het “gewen”?  
Was daar “viering” of “verwoesting”? 

LEES SAAM:  
Teksgedeelte 1 Samuel 25 (Gebruik gerus ‘n ander vertaling by van die lesings vanaand.) 

✓ Lees die gedeelte.  Wie ken die verhaal?  Wat hoor jy in die gedeelte oor verhoudings?  Wat tref 
jou? Watter emosies bring die gedeelte in jou op? Watter vrae? 

PRAAT SAAM: 

• Dink aan en maak ‘n lys 
van al die “mooi” V-woorde 
wat verhoudings beskryf.  
Watter “lelike” V- woorde kan julle aan dink?  Watter lys by julle is die langste?  Die mooi woorde 
of die lelikes?  Watter V-woorde (mooi/lelik) sien julle in hierdie verhaal?   

• Wat dink julle wil die verhaal vir ons vertel oor die vraag of ons dan goeie verhoudings met ALMAL 
moet hê?  Baie van ons sal antwoord - Vir seker nie. Dis moeilik genoeg om jouself lief te hê, wat 
nog te sê van AL die mense rondom jou – veral misdadigers en moordenaars.  Wat van die mense 
wat jou irriteer. Veral die wat jou doelbewus te na gekom het en probeer verneuk en verneder het 
soos Nabal vir Dawid.  Dis tog net normaal om sekere mense lief te hê en ander nie.  Reg? 
NEE…dit is verkeerd – dit is presies hoe Dawid en Nabal redeneer – die een kies om te 
VERNEDER EN TE SPOT – die ander een kies om te VERGELD!  Albei reaksies lei tot 
VERWOESTING!!  Al HOU ons nie van almal nie verwag die Here van ons om IN VREDE met 
almal te kan leef.  Abigail besef dit en TREE OP! 

• In konflik situasies by watter kant in die verhaal staan jy – by Dawid, Nabal of Abigail?  In die breër 
konteks van 1 Samuel is Dawid se reaksie interessant – die hoofstuk net voor die verhaal kan hy 
maklik vir Saul, sy groot vyand, vernietig – hy kies om dit nie te doen nie!  Onthou hy vlug vir sy 
lewe van Saul.  Dit is hoekom hy in die woestyn sit!  Hierna in hoofstuk 26 het hy weer ‘n geleentheid 
om van Saul ontslae te raak en WEER kies hy dit nie.  Maar hier stoot een “dwase” ou se 
vernedering hom oor om ‘n ander “reaksie” te kies.  En Nabal bedreig nie Dawid se lewe soos Saul 
nie.  Hoekom die bloedige vererg en vergelding teenoor iemand wat ook uit die stam van Juda 
afstam – m.a.w. “familie” is? 

• Lees Rom 12:17-21&Kolossense 3:7 – 17 (indien moontlik lees die 1983 EN die Boodskap-vertaling 
vanKol 3).  Hoe verstaan julle hierdie tekste?  Hoe vergelyk Paulus se woorde hier met die 3 
karakters in ons verhaal? Wat wil hierdie tekste vir ons sê oor ons verhoudings met mense?  In 
Romeine staan daar “alle mense” en die woordkeuse maak geen uitsondering op grond van ras, 
kultuur, afkoms, herkoms, taal, politieke party, ideologiese standpunte, Christen, ateis, vriend of 
vyand nie.  Dit stop nie daar nie.  God sê ons moet in vrede leef.  Dit beteken ons moet in versoening 
leef met almal.  Die tekste is baie reguit en sê dat as dit van jou as gelowige afhang moet daar 
vrede en versoening wees.  ‘n Gelowige mag nooit die oorsaak van ‘n onversoenbare saak 
wees nie.  Abigail kies JUIS vir VERSOENING! 

• Is dit ooit moontlik om ALMAL lief te hê?  Die verskoning hier is gewoonlik “net God kan daardie 
persoon lief hê en ek is nie God nie.  Dit is waar, maar God verwag van ons om tot Hom te bid en 
vir die krag te vra om so te wees.  Dis onmoontlik om so te kan liefhê en leef as ons aards dink en 
doen.  Slegs as ons God se genade verstaan en nastreef en toelaat dat die Heilige Gees ons aksies 
bepaal sal ons dit kan regkry.  Slegs DEUR GOD SE KRAG en nie ons eie krag sal ons dit kan 
doen – IS JY “ABIGAIL GENOEG”(DAPPER GENOEG!) OM DAARVOOR TE VRA VIR DIE 
MENSE MET WIE JY STRY? 

  

Gesinne kan die vrae deurgaan.  Neem jou kinders se wêreld in ag – 
boelies, venynige maats, druk om te presteer en beter as die res te wees! 

Gesinne se voorstel vrae:  Wanneer laas het iemand in 
die huis met iemand anders baklei?  Waaroor?  Wie 
het “gewen”? 
Wanneer laat iemand  jou “spesiaal” voel in die huis? 
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GROOT VERGETERS 

Flippie kom die aand by die huis aan en het nie een goeie woord vir sy maatjie Danie te sê het nie.  

Hy skel op Danie en sê dié klein swerkater sien hom nooit weer nie.  Hy gaan ook nie weer daar speel 

nie en Danie sit nooit weer sy voete in hierdie huis nie, Danie is van vandag af sy grootste vyand!  

Flippie sê hy weet hy het al baie oor Danie geskel, maar hierdie keer is hy doodernstig. 

 

Die gesin laat hom maar sy stoom afblaas.  Sy huismense weet nie lekker wat om te maak nie, want 

hulle sal klein Danie se gereelde kuiertjies mis.  Hy is eintlik al soos 'n kind in die huis. 

 

'n Rukkie later, terwyl die huisgesin voor die TV sit, elk met ‘n bakkie roomys, lui die voordeurklokkie.  

Dis Danie.  Voor Flippie se familie hul oë kan uitvee, sit die twee maatjies saam en TV kyk, hand om 

die lyf, ogies wat blink en elke nou en dan ‘n skaterlag tussen die twee. 

 

Kort daarna kom Flippie na sy ma in die kombuis gehardloop: "Kan Danie ook roomys kry asseblief, 

mamma?" 

 

"Flippie, Mamma verstaan dan nou glad nie,” het sy ma geskok gefluister. “Het jy dan niks bedoel 

van wat jy netnou gesê het oor Danie nie?" 

 

"Ja, alles!" antwoord hy ferm en hy gluur in Danie se rigting. "Maar hoe groot ons ookal vyande is ons 

is altwee nog groter vergeters!" 
(Uit: Stories vir die lewe - omnibus) 

• Lees Johannes 15:9 – 17.  Hoe het God ons lief?  Onvoorwaardelik.  Hy was so lief vir ons dat Hy 
bereid was om aan ‘n kruis te sterf vir jou.  Ons naasteliefde moet gegrond wees op Christus se 
liefde vir ons, nie op die persoon se optrede en of hy/sy dit verdien nie.  ‘n Onvoorwaardelike “soos” 
liefde vra nie wat dit kan kry nie, maar wat dit kan gee, “soos” Jesus Sy lewe gegee het. Dit is die 
intensiteit van ware liefde op alle terreine.  Paulus vat die “vrugte dra” beeld van Jesus verder in 
Galasiërs 5:22-25 – die bekende vrugte van die Gees.  Kyk of julle dit nog kan opnoem voor julle 
die gedeelte lees. 
Is LIEFDE, VREDE&die RES van die V-rugte van die Gees kenmerke waaraan die mense 

rondom jou, jou ken?  Wanneer dit by verhoudings kom – 
IS JY ‘N V-IERer OF ‘N V-ERWOESter BINNE JOU VERHOUDINGS MET MENSE? 

 

DIE GEDEELTES WAT ONS SAAM GELEES HET, SAAM MET ONS VERHAAL WYS ONS DAT ONS SLEGS MET 

LIEFDE, VREDE&VERSOENING KAN LEEF WANNEER ONS IN ‘N INTIEME VERHOUDING MET JESUS 

STAAN&DEUR SY GEES GELEI WORD.  DAN DRA ONS VRUGTE!  VRUGTE WAT SAL HOU! 

 

BAIE BELANGRIK: 

GOD SE LIEFDE GAAN NIE ALTYD KEER DAT JY KWAAD WORD NIE (DAWID SE REAKSIE WYS DIT!)&JY IS NIE 

“ONGELOWIG” WANNEER JY NIE GEDULDIG IS OF STRY MET IEMAND NIE - MAAR GOD SE LIEFDE BEPAAL 

JOU AKSIES EN GEDAGTES NADAT JY KWAAD GERAAK HET.  ONS GAAN NOG KWAAD WORD EN ONS 

HUMEUR VERLOOR VIR MENSE, ONS GAAN SOMS STRY OOR DINGE, MAAR HOE ONS DAAROP GAAN 

REAGEER VERANDER WANNEER ONS GOD SE LIEFDE IN ONS HARTE DRA EN DEUR SY HEILIGE GEES GELEI 

WORD. 
 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Dankie dat U ons baie liefhet&dat ons daardie liefde saam met al die ander mooi 

V-woorde kan beleef&vier in ons verhoudings met mekaar. 
o Oorgee-gebed - Gebruik my vandag om vrede&versoening te bring waar mense in 

verhoudings verneder word, vergelding soek en verwoesting beleef – ook in my eie 
verhoudings met mense.  

o Seëngebed – Mag die Heilige Gees jou vandag lei om soos Abigail die “guts” hê om die regte 
V-woorde te soek en te kies. 

LEEF SAAM: 
✓ Wees ‘n V-ierder! – Nooi iemand wat vir jou kosbaar (dit kan meer as een ook wees) is vir ‘n 

koffie/tee of ete die week.  Vertel vir die persoon hoe baie jy hom/haar en sy/haar verhouding 
met jou waardeer.  Maak tyd om jou vriende te koester&VIER jul verhouding! 

✓ V-ernietig Verwoesting! -  Dink as groep aan iemand in die gemeente/gemeenskap wat 
alleen is en wat julle ken.  Maak ‘n plan om as groep of ‘n deel daarvan by daardie persoon te 
gaan kuier of nooi hom/haar vir koffie/tee. 

✓ Gesinne/Groepe: Watter V-woorde kies julle as gesin/groep om die week tussen mekaar uit 
te leef?  Watter V-woorde wil julle die week probeer vermy?  Skryf dit iewers neer waar almal 
in die huis dit kan sien en gesels elke aan die week oor of jul dit kon regkry deur die dag. 

 


