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Kragprop
Week 2
INLEIDING
Geestelike gewoontes verbind ons met God en voed ons lewens met energie. Ons benodig
ritmes van rus, sodat ons nie uitbrand nie. Daarom kies ons intensioneel vir gewoontes wat
ons help leef in intimiteit met God, sodat ons voortdurend kan onderskei wat regtig
belangrik is.

Daaglikse ritme
I. Stil word
Gebruik die stappe in die Intro om ten volle van God se teenwoordig bewus te word. Haal
diep asem en maak jouself oop vir ’n ontmoeting met God.

II. Gebed voor die lees van elke dag se teks
“Here, U is ons Drie-enige God - help my om U teenwoordigheid in my lewe te koester.
Leer my om ‘n interaktiewe verhouding met U te beleef.”

III. Daaglikse tekste
Lees vandag se teks met ‘n bewustheid dat God Homself wil openbaar. Alhoewel net een
teksvers beklemtoon word, is dit goed om die tekste rondom die vers ook te lees.
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Dag 1: Matteus 4:1-11
Vers 2: “En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger
geword.”
Jesus versterk homself deur die dissipline van vas. As Jesus die dissipline van vas beoefen
het, word ons ook uitgenooi om te vas? Wat kan jy vas om ruimte vir God te maak?

Dag 2: Psalm 131
“o Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my
te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en
stilgemaak; soos ’n gespeende kind by sy moeder, soos ’n gespeende kind is my siel in my.
Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid”
Hoe bedaar jy jou siel? Hoe kan jy stilword?

Dag 3: Psalm 1
Vers 1,2: “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie
staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae
is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.”
Watter invloed het jou vriendekringe op jou denke? Waarop mediteer jy die meeste?

Dag 4: Markus 1:35
Vers 35: “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na
’n eensame plek vertrek en daar gebid.”
Jesus het ‘n ritme gehad waarvolgens hy vroeg in die oggend opgestaan en uitgegaan het na
‘n spesifieke plek. Hoe lyk jou ritme van afsondering? Het jy 'n spesifiek plan?

Dag 5: Handelinge 4:31
Vers 31: “En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal
vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”
Hoe vul jy jouself? Wat gee jou energie en krag? Hierdie vroeë volgelinge van Jesus is vervul
toe hulle saam gebid het, hoe ontmoet jy God saam met ander mense?
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Dag 6: Vandag word jy uitgenooi om die Gebed van Bewuswording te bid

(Gebruik hierdie as die laaste afspraak met God voor julle groep se volgende ontmoeting).
Word ten volle teenwoordig (Begin hierdie oefening met 1 minuut se stilte en 'n gebed
waarin jy God uitnooi om jou te ontmoet)
_________________________
i. Skryf die hoof momente in die laaste week neer (positiewe en negatiewe gebeure).
ii. Watter gebeurtenisse het die grootste invloed op jou gehad?
iii. In watter gebeure van jou week het jy die diepste emosies beleef?
iv. In watter deel van jou week was jy die beste weergawe van jouself?
v. In watter deel van jou week was jy nie jou ware self nie?
vi. Waar het jy God se beweging(s) ervaar?
vii. Waarvoor is jy dankbaar?
viii. As jy oor die laaste week dink, wat moet jy oorgee (let go?)
ix. As jy oor die laaste week dink, waar het jy hulp of vergifnis nodig?
x. As jy oor al hierdie vrae dink, waarvan word jy bewus?
xi. Praat met God oor die week wat voorlê, wat is jou begeerte?
Vertaal uit die boekie Ignite wat deur Oasis en Rhythm of life ontwikkel is. Met dank aan Adri-Marie van Heerden
en Curtis Love
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IV. Refleksie oor die tekste
Wat voel ek sê hierdie teks oor God? Wat sê hierdie teks oor my verhouding met God?
Wat sê hierdie teks oor my verhouding met my naaste? Hoe kan ek oor my lewensverhaal
reflekteer deur die lens van hierdie teks?

Weeklikse ritme - kleingroepe
Ons ontmoet mekaar
• Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.
• Wat uit verlede week se groepsbyeenkoms bly jou by? Deel met mekaar.
• Hoeveel muurproppe het jy in jou huis? Hoeveel laaiers / ‘chargers’ is daar in jou huis?
Watter muurprop gebruik jy die meeste? Watter een van jou toestelle moet die meeste
ingeprop (gecharge) word?

Ons ontmoet God
• Steek ’n kers aan op die tafel. Begin hierdie week se groep deur die volgende gebed ‘n
paar keer saam te bid: “Here, U is ons Drie-enige God - help my om U teenwoordigheid
in my lewe te koester. Leer my om ‘n interaktiewe verhouding met U te beleef.”
• Lees die teksgedeelte saam: Markus 1:32-39

Ons deel met mekaar
• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeelte hoor. Moenie
mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings
vanuit die teks kan deel.
• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.
• “The very first thing we need to do is set apart a time and place to be with God and him
alone. The concrete shape of this discipline of solitude will be diﬀerent for each person
depending on individual character, ministerial task, and milieu. But a real discipline
never remains vague or general. It is as concrete and specific as daily life” - Henri
Nouwen. Watter gedeelte(s) staan vir jou uit? Watter gedeelte bemoedig jou?
• Hoe sal jy Jesus se ritme in hierdie teks beskryf ? Hoekom dink jy is Markus se
beskrywing van Jesus se inskakeling by God so spesifiek?
• Watter dissiplines/geloofsgewoontes beoefen jy tans om tyd met God te spandeer?
Watter spasies (plekke en tye) help jou om met God in te skakel? Is die dissiplines van
inprop (engagement) of uitprop (abstinence) vir jou makliker om te beoefen?
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• Watter dissipline sal jy graag wil aanleer en inoefen wat jou kan help om ingeskakel te
wees by God?

Ons bid saam
Laat die groep in pare met mekaar deel watter geloofsgewoonte hulle graag sal wil inoefen
en bid vir mekaar daarvoor.

Hierdie is ‘n projek waaraan gemeentes in die verenigende Ring van Stellenbosch deelneem. Ons dank aan
Marie Britz, Tom Smith en Rhythm of Life vir die gebruik van hulle materiaal in die samestelling van die
handleiding vir ons gemeente.
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