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EK 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 
 Speel die “Ek is…” speletjie.  Dink aan iemand of iets en beskryf die 

persoon/voorwerp vir die ander in die groep in 5 …begin jou sin elke keer met die 
woorde – “EK IS…” (bv. Ek is iets wat maar kan val en nie sal breek nie, Ek is soms 
op “special”, Ek is iets wat vreugde kan bring in mense se lewens, Ek is ovaal, Ek is 
‘n groot Cheetah-ondersteuner…Wie is Ek…? ‘n Rugbybal!) 

 As almal ‘n kans gehad het om te speel vra hoe hulle in die kring Jesus sou beskryf 
met “Ek is…” -uitsprake. Gee vir elkeen in die kring ‘n kans. (bv. Jesus sê: Ek is 
LEWE, Jesus sê: Ek is LIG, Jesus sê: Ek is LIEFDE…) 

LEES SAAM: 
Teksgedeelte Johannes 8:23 – 24, Eksodus 3:13 – 14 
 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? 

PRAAT SAAM: 
 Die Ek is-naam van God in Hebreeus is vier letters wat niemand eintlik weet hoe om 

uit te spreek nie – JHWH – In Hebreeus is die letter Jod, Hee, Waw, Heh 
o As jy aan hierdie besondere naam dink, wat Ek is beteken, hoe laat dit jou 

oor God en Jesus dink…Ek is wat Ek is?  Laat dit jou ver of naby aan die 
Here voel? Groot en Magtig? 

 Soms sal geleerde mense sê God is ‘n Misterie… 
o Hoe voel jy daaroor?  Hoe laat dit jou oor God dink? 

 Alhoewel die ou Israeliete ook die Here as “misterie” beleef het, groot, 
onbeperk&onbeskryflik het hulle ook iets anders oor Sy Naam en Hom geglo.  
Hierdie vier letters van God se Naam was asemhalingsklanke - 
Jod…Heh…Waw…Heh…Dit klink soos asemhaling! 
Daarom het hulle geglo dat wanneer ons asemhaal sê ons God se Naam…Wanneer 
ons asemhaal noem ons hierdie ongelooflike Naam op ons lippe&neem ons Hom 
in…is Hy so naby aan jou en my soos Asemhaal…! 

o Wanneer jy dit hoor…hoe laat dit jou oor God en Jesus dink? 
o Watter  beleef jy as jy hoor Jesus sê: “Ek is wat Ek is”? Troos? Sekerheid? 

Hoop? 
 Is daar mense by wie jy soms Jesus se teenwoordigheid beleef? Hoekom dink jy 

voel jy so tussen hulle? 
 Wat van jou?  Dink jy mense kan deur jou asemhaal, jou leef, iets van Jesus rondom 

JOU beleef? 
BID SAAM: 

o Loof en prys God saam oor Sy besondere Naam! 
o Sê vir die Here dankie dat Hy is Wie Hy is! 
o Bid vir mekaar dat Jesus se teenwoordigheid, Sy Naam in ons sal wees soos ons 

asemhaal! 
o Bid ook vir mekaar dat ander dit in ons asemhaal, ons lewe, kan sien! 

LEEF SAAM: 
Laat elkeen op jul whatsapp groep/op ‘n bladsy hul “Jesus sê: Ek is” sinne neerskryf en 
daag mekaar uit om in die week daardie uitspraak te gaan soek in jou eie lewe asook dit te 
leef in die wêreld. Bv. As ek netnou gesê het Jesus sê:”Ek is LEWE!” waar in my eie lewe 
sien ek dit raak? Hoe gaan ek juis daardie uitspraak van Jesus die week waarmaak in my 
lewe! 


