
 

 

 

Bespreking vir Kleingroep Deel 2 

 

1. Oor die Hemel:  

Ons almal het al gewonder oor hoe die hemel eendag gaan wees. Wat het jy al oor gewonder oor die 

hemel (bv. gaan my troeteldier daar wees, gaan ek ‘n sekere ouderdom wees, gaan ons kan 

antwoorde kry op sekere vrae, gaan ek steeds kan fietsry of rugby speel, wat gaan ons eet of gaan ek 

steeds my beroep kan uitoefen)?  

 

2. Wat ontstel jou op die stadium  

Vrede is ‘n keuse. Jesus stel dit só aan sy dissipels: “Laat julle hart nie ontsteld word nie” (Joh.14:1). 

Met ander woorde, kies om nie ontsteld te wees nie! Daar sal dinge wees wat ons redes gee om 

onvrede te ervaar. Dit is moeilik om nie dit wat met en rondom ons gebeur kop toe te vat nie. Ons 

het gewoonlik min keuses oor wat rondom ons of met ons gebeur, maar waaroor ons wel ‘n keuse 

het, is oor hoe ons gaan reageer. Wanneer daar iets in jou lewe gebeur, het jy uiteindelik ‘n keuse. 

Dit klink makliker gesê as gedaan, maar die waarheid is dat geen hoeveelheid ontsteltenis enige 

verskil kan maak aan alles wat gebeur nie. Inteendeel vererger dit die negatiewe aard daarvan. 

Wat is goed wat jou huidiglik ontstel en onseker maak oor jou toekoms? 

 

Vra iemand in die kleingroep op nou weer dag 5 se dag stukkie en die volgende teksgedeeltes te lees 

2 Kor 5:1-2; Joh 14:1-7 

 

3. ‘n Filmrol  

Ons sien baie keer ons lewe as ŉ ‘snapshot’, ŉ foto waar ek nou in ŉ krisis is; ek het nou dalk ‘n 

finansiële krisis of my kinders of huwelik het nou ŉ probleem. Ons word so vasgevang in die 

spesifieke krisis of in die oomblik. Maar wat as ons, ons lewens kon sien eerder as ŉ film rol - jou 

lewe in ŉ groter perspektief kan sien. Dat jou lewe se opsomming nie die krisis is waarin jy nou 

vasgevang is nie en dat die Here nog vir jou ŉ plan het, dat jou lewe groter is as net die één 

‘snapshot’.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 Watter praktiese ding kan jy doen om jou lewe in ŉ groter perspektief te sien? Hoe kan jy met ŉ 

groter perspektief lewe, om nie vasgevang te wees in jou krisis nie, maar om God se groter plan vir 

jou te raak te sien, dit wat volgende is (bv. ek gesels met iemand, ek bid daaroor, ek worship en 

spandeer tyd in die Woord, net stil te staan en dit te oordink)?  

 

Gebed:  

Here, ons is geneig om na ons onmiddellike probleme of krisisse te kyk. Help ons om dinge uit U 

perspektief uit te sien en sodoende U plan vir ons lewens uit te leef. Amen  

 

 

 

 

 


