
 

onGEMAKlik - 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 

▪ Wat in die lewe maak jou alles gemaklik? 
▪ Wat is die mees uitdagendste ding wat jy al gedoen het? 
▪ Wat daag jou elke dag uit? Wat voel jy as jy so ongelik             

raak? 
LEES SAAM:  
Teksgedeelte 2 Kronieke 20 
✓ 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? 
PRAAT SAAM: 

● Kan jy aan ander verhale in die Bybel dink waar mense buite hul gemaksones was? 
● Watter ooreenkomste kan ons trek tussen ons verhaal en die ander? 
● Sit jouself in Josafat se skoene – as koning/leier/”geestelike leier”/ouer/oupa/ouma/ouer          

boetie/sussie/maatjie/dissipel – watter emosies sou jy beleef het? Waar sou jy oral            
onGEMAKlik wees? 

● Wat leer ons uit die verhaal oor GOD SE GEMAKSONE? Is daar so iets? Hoe het Josafat                 
daar uitgekom?  En die volk? 

● Wat van die ander verhale in die Bybel? Noag, Abram, Dawid, Petrus – wat wil die gedeeltes                 
ons leer oor God en ONS gemaksones? 

● Hoe lyk ‘n gemaksone waar God oorvat? Is dit ‘n plek/ruimte waar jy jouself kan sien                
leef/werk?  Hoe verskil dit van JOU gemaksone? 

● Watter waarde het lof in die gedeeltes? Hoe lyk lof in JOU gemaksone teenoor lof in God se                  
gemaksone? 

● Wat is die dinge wat jou uitdaag om uit jou gemaksone te beweeg? Beleef jy ooit God daar?                  
Hoekom/hoekom nie? 

● Raak jy onGEMAKlik as jy hoor jy moet die Here liefhê met hart, siel, verstand en al jou krag? 
● Is ‘n VERHOUDING met God iets wat jou onGEMAKlik maak?  Hoekom/hoekom nie? 
● Waar daag die Here jou vandag uit met hierdie verhaal? Wat gaan JOU antwoord wees? 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Here dankie vir U teenwoordigheid wanneer ek ongemaklik is/uitgedaag word. 

 

o Oorgee-gebed - Help my om nie in my gemaksone te leef nie, maar om bo alles U 
gemaksone op te soek. 

o Bid vir mekaar se ongemaklikheid en vir “guts” om die tree te gee uit ons eie 
gemaksones. 

 

o Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) - Mag jy die teenwoordigheid van God BUITE 
jou gemaksone beleef.  

LEEF SAAM: 
❖ Daag mekaar uit om vandag “iets” ongemakliks te doen SAAM met God. Deel julle              

belewenisse met mekaar.  
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