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Wat’s JOU storie - 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 

 Is daar ‘n karakter/storie in die Bybel waarmee jy kan identifiseer?  Wie is di ten 
waarom identifiseer jy met die persoon en die verhaal? 

LEES SAAM:  
Teksgedeelte Mattheus 1:1 - 17.  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: 

 Jesus laaik jou stukkend & Sy verhaal is VOL stukkende mense!  Watter van 
die mense in Jesus se geslagsregister gryp jou aan?  Hoekom? 

 Is daar iemand in Jesus se gelagsregister wat nie juis “verdien” om daar te 
wees nie?  Hoekom nie? 

 Kom ons ontdek bietjie JOU storie.  Dink bietjie oor die volgende vrae: 
o Wat is jou heel eerste ervaring van kerk?  Waar was dit?  Wanneer? 
o Voltooi:  Die naaste wat ek al ooit aan die Here gevoel het was… 
o Voltooi:  Die verste wat ek al ooit van die Here af gevoel het of in Hom 

getwyfel het was… 
o As ek vir die Here kon dankie sê vir een insident of oomblik in my lewe 

wat sou dit wees en hoekom? 
o As ek vir die Here kon bedank vir een persoon in my geloofsreis wie sou 

dit wees en waarom? 
o As ek een draaipunt in my verhouding met die Here kon gee wat sou dit 

wees en waarom? 
o As ek vir iemand moes vertel waarom ek ‘n Christen is wat sou ek 

antwoord? 
o As ek vir iemand moes vertel wat ek glo sou dit wees? 

 ALMAL het ‘n storie en God is ALTYD en STEEDS besig om hoofstukke in SY 
storie te skryf DEUR ons stories.  Wat wys Jesus se gelagsregister jou van JOU 
storie met Hom? 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Here dankie dat U deel is van my storie! 
o Oorgee-gebed – Here, help my om U spore in my lewe raak te sien en daaruit 

te leer. 
o Seëngebed  (Seën mekaar elke dag so) – Die Here vertel Sy storie DEUR 

jou!!   
LEEF SAAM: 
 Daag mekaar die week uit om iewers in die week JOU storie te vertel vir iemand. 
 Dink aan ‘n manier hoe die Here die stories van julle groep/gesin in die gemeente 

wil gebruik. 


