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EK IS DIE WEG, WAARHEID&LEWE - PRAATPAPIER 
 

Vooraf wenke: 
 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 MAAK SEKER DAAR IS N LEE STOEL 
 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 
KOM SAAM 
 Waar in die week het jy Jesus se LIG beleef?  Waar kon jy LIG bring? 
 Almal het ‘n idee van hoe die hemel lyk – wat wil jy graag in die hemel hê? 
 Het jy al “hemel op aarde” beleef? Deel jou storie. 
 Kan jy seker wees jy gaan hemel toe? 

LEES SAAM:  
Teksgedeeltes Johannes 14:1 – 7, 1 Johannes 5:11 - 13 
 Lees die gedeeltes 3 keer, een keer hardop, een keer almal op hul eie, ‘n laaste keer 

maak almal hul oë toe en iemand lees die gedeeltes hardop. 
 Wat hoor jy in die gedeeltes? Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeeltes in jou 

op? 
PRAAT SAAM: 

 Die week Donderdag is dit Hemelvaart.  Wat beteken Jesus se Hemelvaart vir jou?  
Hoe help die gedeeltes jou oor die Hemelvaart? 

 Wat sê die gedeeltes vir jou oor jou eie redding?  Is jy oppad hemel toe? 
 Kan mens seker wees oor ‘n antwoord op hierdie vraag?  Is JY seker?  Hoekom?  
 Die wonderlike van hierdie teksgedeelte is hierdie wonderlike nuus en versekering 

dat Jesus, DIE WEG, WAARHEID&LEWE is.  Dit is ‘n lewende, dinamiese, 
betroubare verhouding - Los en vry van lysies en godsdiens “speel”!  Hoe beleef jy 
jou geloof? Beleef jy jou geloof as “iets” vol “lysies” of as ‘n “verhouding”? 

 Sou iemand wat seker is van waarheen hy/sy oppad is anders lewe as een wat nie 
seker is nie?  Hoekom/hoekom nie? 

 Die teksgedeelte het ‘n sterk sending karakter – om juis hierdie wonderlike nuus van 
Jesus wat DIE Weg, Waarheid en LEWE is te bring na die wêreld.  Waar in ons 
gemeenskap/gemeente roep hierdie teksgedeelte JOU heen om hierdie boodskap te 
gaan LEEF? 

 Kyk na die leë stoel. Wie kort vanaand hier in julle kring?  Waarom is daardie 
persoon nie hier nie? 

 Hoe sou ons mense wat Jesus nie ken nie kan benader?  Is “Bible bash” (om mense 
heeltyd met Bybelverse vol oordeel te “slaan”) ‘n gepaste manier vir die mense 
waaraan jy gedink het? 

BID SAAM: 
 Dank die Here vir die sekerheid wat ons kan hê dat Hy die WEG, 

WAARHEID&LEWE is en vir geloofsekerheid. 
 Bid vir die sendelinge wat regoor die wêreld hierdie boodskap aan die mense bring. 
 Bid vir mekaar se geloof – dat ons minder “lysies” sal hê en meer sal LEEF saam 

Jesus! 
 Bid vir die persoon/persone wat jul genoem of aan gedink gedink het.  Bid dat die 

Here julle lewens sal gebruik om daardie mense aan te raak.  Nie deur “Bible 
bashing” nie, maar juis deur ons verhouding te LEEF en Jesus se liefde en genade 
te LEEF. 

LEEF SAAM: 
 Druk ‘n Wêreldkaart uit die week en plak dit iewers in jou/jul huis op. Kies ‘n land om 

vir elke week te bid.  Terwyl jy/julle dan die week vir die land bid probeer bietjie op 
“Google” die land “navors”.  Jy/julle kan ook ‘n ete in die week ‘n tradisionele dis 
saameet.  Gesels ook in jul groep/kring/gesin oor feite wat vir jul oor die land tref. 

 Dink aan iemand wat jy na vlg week se Pinkster geleenthede gaan nooi en nooi die 
persoon. 
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 Vir jouself: Lees Johannes 14:1 - 7&1 Johannes 5:12&13 Donderdag op Hemelvaart. 


