
Kort Kerk: In Die Tronk: 

 

Lees: Handelinge 16:22-34  

 

‘n Tronk is nie ‘n aangename plek nie. Dis eintlik ‘n verskriklike slegte plek Dit is ‘n plek van 
depressie en vrees en duisternis. En tog, ten spite daarvan lees ons dat Paulus en Silas daar 
GESING het en God aanbid het te midde van hulle krisis! Dit klink of hulle van hulle wysie af 
moes gewees het.Hulle het net iets van God verstaan wat die meeste van ons nie verstaan nie: 
God is orals. Selfs in die ergste van omstandighede is God daar. Hulle kon sing en bid want hulle 
het geweet God het alles onder beheer en omdat hulle geweet het dat hulle onder die 
beskerming van die Almagtige is. 

Die tronk is nie vir ons as kinders van die Here ‘n plek om te vermy nie, want God is aan die 
werk met die slegste deel van die samelewing. Die mense wat volgens ons maatstawwe nie die 
reg tot lewe het nie. Dit is die plek waar God aan die werk is. 

Ek en jy het nou ‘n keuse. Ons kan betrokke raak by een of ander bediening waar God aan die 
werk is en Hom dan sien werk en dalk ook DEUR jou werk. Of jy kan net luister na die 
getuienisse wat ander mense deel.  Dis JOU keuse. 

 

Bespreek: 

1. Ek en jy is nie in die tronk soos George nie, maar hoe kan ons ook daar wees wanneer God 
werk? 

2. Noem ‘n paar geleenthede waar God aan die werk is in ons gemeenskap waarby ons 
betrokke kan raak. 

3. Is jy bereid om uit te stap in die geloof en my comfort zone te verlaat? Hoe kan jy uitstap in 
die geloof? 

4. Wat gaan jy vandag in jou lewe verander sodat jy in gehoorsaamheid aan die Here betrokke 
kan raak? (dink bietjie aan hoe die tronkbewaarder in Handelinge 16 se lewe verander het) 

 

 

Bid vir mekaar 

 

 


