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LEEF SAAM: 
Gaan saam na ’n siek persoon / senior burger se huis om 
hulle motor te was 
Kry ’n groot skottel warm water wat julle naby die 
etenstafel neersit voor etenstyd. Laat almal saam hulle 
hande gelyk in die skottel was voordat julle aansit. Doen dit 
een keer per dag op hierdie manier in hierdie week. 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Dankie dat U aanhou 

sorg, al sien ons dit nie altyd raak nie. 
o Oorgee-gebed - Gebruik my lewe 

vandag om van U te vertel.  
o Seëngebed  - Mag jy vandag die 

onverwagse van die Here beleef. 

Wonderwerke gebeur daar waar verhoudings is - 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 
➢ As jy ‘n ongelooflike mooi meise/ou sien in Spar (jy is 

ongetroud) wat sou jy sê of doen as jy ‘n pick-up line moes 
gebruik of waaroor sou jy met haar/hom begin gesels? 

➢ Wat is ‘n wonderwerk?  Sien ons dit nog? 
➢ Het jy al “’n wonderwerk” beleef deur iemand anders?  Wat het 

gebeur? Was jy al “’n wonderwerk”? Hoekom/Hoekom nie? 
LEES SAAM:  
Teksgedeelte 2 Konings 5:1 - 14 (Mens kry deesdae oulike vertalings – gebruik gerus ‘n ander vertaling 
by van die lesings vanaand.) 
✓ Lees die gedeelte.  Wat hoor jy in die gedeelte? Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeelte in 

jou op? Watter vrae? 
PRAAT SAAM: 

• Hoe het Naäman en die 
“naamlose” dogtertjie se 
status verskil?  Waar sal jy hul verhouding “rank”?  As belangrik of gering? 

• Waaroor was die koning van Israel benoud? (v7)  Wat wys dit van sy verhouding met God en 
mense? 

• Hoekom vererg Naäman hom vir Elisa? (v11)  Wat wys dit van Naäman se denke en plek in sy 
verhoudings?  Dink aan MAG! 

• Wat het die dogtertjie geweet wat die groot, belangrike en magtige mense nie geweet het nie? 

• Dink jy goeie verhoudings is belangrik? Hoekom?  Wat wil dit vir ons vertel oor MAG&verhoudings? 

• Hoeveel van die wêreld se probleme is agv swak verhoudings?  Hoeveel van jou eie probleme is 
agv swak verhoudings?  Studies wys dat minstens 85% van ons probleme toegeskryf kan word aan 
swak verhoudings. Wat dink jy van die statistiek? 

• Dink bietjie aan ‘n persoon wat tans van jou beste vriende is.  Wat sou jy doen as hierdie vriend 
vergeet van ‘n afspraak?  Wat sou jy doen vir iemand wat jy tel as een van jou slegter verhoudings?  
Die verskil in jou reaksie is nie agv wat die persoon gedoen het nie, maar die verskil in jul  
verhouding met die twee mense. 

• Wat is die belangrikste ding wat God van ons as gelowiges soek?  Dink weer aan Markus 12 en 
die karate – saam met die JOKER-kaart – liefde vir jou naaste! 

• Waarom het Jesus aan die kruis gesterf?  Om God se verhouding met die mens te herstel. Hy het 
gemaak dat ons vergewe kan word nie deur ons dade nie, maar deur ons liefde vir Hom. God soek 
‘n verhouding, nie net dade nie. 

• Wat sê dit vir ons oor verhoudings?  Sou die wêreld anders gewees het as verhoudings beter was?  
Wat van ons rol in God se plan?  Dink weer na oor ons verhaal.  Hoe anders sou die verhaal wees 
as die dogtertjie stilgebly het? 

 
 
 

Gesinne kan begin deur die fabel 
van Esopus van die muis en die leeu 
te vertel.  Vra dan vir mekaar wie 
vir wie ‘n “wonderwerk” was. 

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

Ons moet besef dat daar nie ‘n belangriker onderwerp in die wêreld is as verhoudings nie – God laat 
wonderwerke gebeur in verhoudings!.  Dis God se nommer een prioriteit en dis die nommer een behoefte in die 
wêreld vandag.  Kyk maar weer na die verhaal hierbo – deur ‘n SLAWE meisie se daad van liefde word iemand 
GERED! As liefdevolle verhoudings met mense nie ons nommer 1 prioriteit is nie, is ons deel van God se probleem.  
As ten minste 85% van probleme afkomstig is van swak verhoudings soek ons volwasse en liefdevolle leiers in 
hierdie wêreld.  As die kerk van Jesus Christus kan ons nie die wêreld bereik met die evangelie van Jesus as ons 
nie weet hoe om liefdevolle, volwasse verhoudings te handhaaf nie.  Al doen ons niks anders in hierdie lewe nie, 
moet ons probeer om almal lief te hê – die klein slawedogtertjies tot die groot magtige generaals!  Ander 
gedeeltes om te lees: Hebreërs 10:24-25, Efesiërs 4:1-3, Romeine 12:17-18 


