
 

 

“DIS-DIE-PIL” - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: Mattheus 9:35 – 10:4 
 
Doen: Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep. 
 
Gesels:   

o Wat in die preek of teksgedeelte het jou die meeste getref? 
o Wat dink jy beteken dit om ‘n dissipel te wees? 
o Glo jy jy is ook geroep en gestuur om ‘n dissipel te wees?  Waar dink 
jy kan jy begin? 

o Watter potensiaal is daar in jou opgesluit wat jy as dissipel kan uitleef in 
die koninkryk? 

o Wat keer jou tans om ‘n dissipel te wees? 
 
Doen weer: 
Leer die 12 dissipels se name 
 

MAANDAG 
Lees: Lukas 5:1 - 11 

Lees eers hier: 
Om die roeping van die dissipels te verstaan moet ons so bietjie agtergrondkennis 
kry.  In daardie tyd sou iemand wat ‘n dissipel wou wees ‘n waarna hulle opkyk 
rabbi kies.  Die rabbi het nie die leerling gekies nie, maar die rabbi sou kyk of die 
persoon kan doen wat hy doen.  Hy sou hom toets en vra vrae oor die Ou 
Testament en Joodse geskrifte en dan as hy dink die persoon kan hom volg sou 
hy vir die aspirant-dissipel sê “Volg my.”  Die ou sou dan sy lewe wy om te leer om 
soos jou rabbi tye wees – want dit is wat dit beteken het om ‘n dissipel te wees 
het -jy wou soos jou rabbi wees – in alle opsigte!  Jy het gedoen en geleef soos jou 
rabbi.  Dit was daarom ‘n ongelooflike eer as ‘n rabbi vir jou gesê het: “Volg my!” 
Omdat dit so moeilik was en jy baie kennis oor die skrif en wette moes opswot 
was dit meestal net die slimstes, bestes en rykstes wat dissipels kon wees.  
Gewone mense wat dalk nie die wette en geskrifte goed geken het nie het maar 
hul as vakleerlinge by hul familie of plaaslike besighede (vissers, tollenaars, 
skrynwerkers) geleer en gewerk.   
 
Gesels:  

• Wat tref jou die meeste in die stukkie oor die roeping van die eerste 
dissipels? 
• Wat is Simon Petrus se “Maar-verskoning”?  Hoe reageer Jesus op 

Petrus se “maar”? 
• Ons moenie die feit dat die manne “vissers van beroep” is mis nie – dit beteken 

hulle was nie die beste, slimste of rykste nie!  Hoe daag Jesus met hierdie feit 
jou ander “maar-verskonings” uit? 



 

 

Doen:  Wees ‘n visser van iemand 
Vou ‘n origami vissie.  Daar is baie voorbeelde op die internet van hoe, 
maar hier is ‘n redelike eenvoudige een.  Jy hoef nie origami papier te hê 
nie, gewone papier wat in ‘n vierkant gesny/mooi geskeur word werk ook 

baie goed! 

 
 
Skryf ‘n naam of name van een of twee mense vir wie jy graag die week wil bid.  
Jy kan vir hulle ‘n foto van jou vissie neem en vir hulle vra of daar iets spesifieks 
is waarvoor jy vir hulle kan bid.  Kinders kan begin by ‘n maat of ‘n familielid. 
 
 

DINSDAG 
Lees: Mattheus 9:9 – 13 

Lees die Boodskap of Bybel vir almal se vertalings 
Gesels: 
• Wat sou Mattheus se “maar” gewees het? 
• Lees weer vers 13.  Probeer verskillende vertalings lees.  Wat wil die 

vers vir ons vertel van die kern van dissipel wees vir Jesus? 
• Waar en vir wie kan jy vandag gaan omgee? 
 



 

 

Doen:   
Hier is ‘n lekker woordsoek met die 12 dissipels se name.  Daar is ‘n 
geheime boodskap as julle al die name gekry het: 

 

S A D S I S S S I A P E 
L A N S U U G E E L O M 
V I M D B E R M E F N S 
E P Y O R D D U N E R T 
Y Z K N T E S D M U R I 

I A H J U D A S A S J H 
J O H A N N E S T T M P 
G S U E M O L O T R A B 
F I L I P P U S H X X A 
S U R T E P I X E I L C 
N O M I S Q I I U K K K 
G J N C Z V L W S N U T 

 
ALFEUS 
ANDREAS 
BARTOLOMEUS 
FILIPPUS 
JAKOBUS 
JOHANNES 
JUDAS 
MATTHEUS 
PETRUS 
SIMON 
TADDEUS 
TOMAS 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ 
WOENSDAG 

Lees: Johannes 15:16 - 17 
Gesels:  Jesus gesels met Sy dissipels in die bovertrek voor Sy kruisiging en in 
die gedeelte vat Hy hulle terug na hulle roeping toe as Hy vers 16 en 17 sê. 
• Wat hoor jy Jesus vir jou sê oor JOU roeping in die gedeelte? Watter vrugte 

praat Jesus van? 
• Hoekom dink jy is dit belangrik om te weet en vas te hou daaraan dat Jesus 

JOU gekies en geroep het?   
• Wat dink jy van die volgende sin: “Jesus glo in jou en sien jou potensiaal as 

dissipel van Hom raak.” 
Doen: Waar in die Bybel staan die vrugte van die Gees?  Kyk of julle dit 
vanaand kan opspoor.  Lees dit weer saam en kyk of julle die vrugte kan leer. 

 



 

 

DONDERDAG 
Lees: 1 Korinthiërs 1:18, 26 – 31, Mattheus 9:36 - 37 

Gesels: 
• Vertel mekaar van ‘n keer wat jy nie gekies is nie – vir ‘n speletjie of 
sportspan of taak of enigiets.  Hoe het dit jou laat voel? 
• Wat hoor jy in die gedeelte oor ons as dissipels – hoe kies God? 

• Jesus sien die hulpeloosheis en moedeloosheid van die skare raak, maar Hy sien 
ook in hulle ‘n “groot oes”.  Hierdie hulpelose groep mense het potensiaal!  Wat 
tref jou in die gedeelte oor hoe Jesus na mense kyk? 

Doen:   
Omgekeerd:  Jesus se manier van kyk na mense is heeltemaal 
omgekeerd van ons as mense s’n.  Kyk of jy/julle die volgende sin kan 
skryf dat mens dit in ‘n spieël reg kan lees. 
 “EK(ONS) IS GEKIES, GEROEP, GESTUUR!” 

Neem ‘n foto van jou spieël boodskap en post di tons gemeenteblad/jou social media 
 

VRYDAG 
Lees: Mattheus 10:2 - 4 

Gesels: 
•  Gesels bietjie oor die sin: “Jesus se dissipels was nie net vir die beste van 

die bestes nie, dit is nie net vir die oumense OF jongmense nie – DIT IS VIR 
ALMAL!” 

• Kyk weer na die lysie name in die gedeelte.  Google en/of blaai bietjie rond 
in jou Bybel en kyk of julle stories kan kry oor die 12 name.  Was hulle 
almal altyd perfek?  Wat hoor jy oor jou eie storie in hierdie lysie van 12 
name? 

• Kan julle bo en behalwe die 12 aan nog dissipels van Jesus dink met ander 
verhale?  (Net ‘n paar idees - Maria Magdelena, Nikodemus, Josef van 
Arimatea, Marta, Maria en Lasarus, Saggeus, Paulus) 

Doen:   
Dink bietjie na oor jou storie – veral oor JOU unieke gawes en menswees.  
Waar KIES, ROEP en STUUR Jesus JOU in die gemeente/gemeenskap om 
Sy “dis-die-pil” te wees? 

 
 
 

SATERDAG 
Lees: Enige gedeelte wat die week vir jou besonders was 
   Gesels: 
o Het jy steeds ‘n MAAR?  Wat is jou MAAR wat jou keer om ‘n 

dissipel van Jesus te wees? 
Doen: Begin oefen om dissipel te wees by jou huis – GEE OM&DRA 
VRUGTE 


