
 

 

 

Bespreking vir Kleingroep Deel 1 

 

1. Laaste Woorde: 

Mense se laaste woorde is belangrik. Ons dink aan ŉ paar bekende mense wat oorlede is (Steve Jobs, 

Nelson Mandela, Hansie Cronje, Diana) en wat hulle laaste woorde was. In hierdie reeks oppad na 

die kruis praat ons oor Jesus se laaste woorde wat in Johannes 13-18 is.  

1.1 Wat sal jou laaste maaltyd wees? 

1.2 As jy vandag op jou sterfbed lê en jy kan teruggaan na jou jonger self toe, wat sou jou laaste 

woorde wees aan jou jonger self? 

 

 

2. Jesus demonstreer Sy liefde (Johannes 13:2-20) Vra iemand om die teks gedeelte te lees 

Jesus het opgestaan en het geweet dat alle mag en krag aan Hom gegee is en die eerste ding wat Hy 

gedoen het is om te buig om sy dissipels se voete te begin was. Ons sou dink dat dit eerder die 

dissipels moes gewees het wat Jesus se voete was. Hierdeur sien ons dat Jesus se koninkryk 

andersom is as wat die wêreld werk. Vandag in die wêreld sien jy mense in verskillende posisies, wat 

wil hê ander moet hulle dien, maar Jesus se voorbeeld as leier was om ander te dien en nie om 

gedien te word nie.  

Voete was, was ‘n opsomming van Jesus se hele lewe van diensbaarheid. Watter ander gebeure kan 

jy aan dink waar Jesus ander gedien het (bv. Die Samaritaanse vrou by die waterput, Visse en 

broodjies, water in wyn verander)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Status (Filippense 2:5-11 – Die Boodskap) Vra iemand om die teks gedeelte te lees 

Jesus sê vir Sy dissipels in Johannes 13:12, dat hulle nou die lewe van diensbaarheid moet leef. 

Paulus ook, moedig ons aan om Jesus se voorbeeld te volg. Ons  kan so maklik opgevang word in ŉ 

wêreld van die een wat die hoogste op die rangleer is moet gedien word. Ons kan so maklik ons 

posisie, geld en status kop toe vat en dink dat ons hoër as ander is. Jesus se omgekeerde koninkryk 

daag ons uit om anders te lewe.  

Wie is die onmiddellike mense in my omgewing wie ek kan dien? As man hoe kan ek my vrou dien, 

as ma hoe kan ek my kinders dien, as onderwyser hoe kan ek my studente dien? Hoe kan jy jou 

familie dien deur om nie jou maniere af te forseer nie, maar om uit te kyk na wat vir hulle belangrik 

is?  

 

Gebed:  

Here, ons is geneig om na ons eie ek om te sien en te wil hê dat mense ons moet dien. Here help ons 

om ons eie ek neer te lê en ons posisies en hulpbronne te gebruik om die wat onder ons is te dien. 

Amen 

 

 

 


