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Plant
Week 5
INLEIDING
Ons is gemaak om rentmeesters te wees van hierdie aarde en van mekaar. Ons word
daarom geroep om die aarde te versorg en by te dra tot die welstand van die gemeenskap
waarbinne ons leef. Deur geloofsonderskeiding wil ons deel wees van God se transformasie
in ons wêreld en gemeenskap.

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 - U het ons in hierdie gemeenskap geplant. U is reeds
besig om U koninkryk hier uit te brei. Help ons om U koninkryk hier te soek. Maak ons oë
oop om te sien wat U sien.”

III. Daaglikse tekste
Lees vandag se teks en oordenking 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 25:31-46
Vers 40: “En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover
julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan
My gedoen.”
Wie dink jy is die geringstes in jou omgewing?

Dag 2: Johannes 20:19-23
Vers 21: “Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur
Ek julle ook.”
Alle volgelinge van Jesus is sendelinge. Hoe stuur Jesus jou in jou gemeenskap? Hoe kan jy
vrede wees vir ander?

Dag 3: 1 Petrus 3:8-12
Vers 9: “Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën
inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.” Hoe
kan jy vandag ‘n seëning vir die mense rondom jou wees?

Dag 4: Jeremia 29:4-11
Vers 7: "Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het,
bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange."
Wat kan jy vandag vir jou buurt / gemeenskap bid? Hoe bevorder jy die belange van die
buurt?

Dag 5: Jona 4
Vers 10-11: " Die Here het vir Jona gesê: “Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor
jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is
dit dood. Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ’n stad waarin daar
meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en
ook nog baie diere?"
Waaroor is jy besorgd? Hoe kan jy die Here se besorgdheid oor die stad waarin jy leef deel?

Dag 6: Skryf ’n gebed vir ’n gemeenskap naby jou.

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 gemeenskap
reflekteer deur die lens van hierdie teks?
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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.

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 - U het ons in hierdie gemeenskap
geplant. U is reeds besig om U koninkryk hier uit te brei. Help ons om U koninkryk hier
te soek. Maak ons oë oop om te sien wat U sien.”
• Lees die teksgedeelte saam: Jeremia 29:4-11.

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.
• Laat die groep hulself verplaas na ‘n ander buurt of omgewing van ons gemeenskap. Die
groepslede kan dalk saam vooraf deur die ander woonbuurt ry of ‘n afspraak maak om
saam in die woonbuurt iets te gaan drink en saam oor die onderstaande vrae te praat.

✦

Wat is die bakens in die buurt en wat vertel dit ons oor die woonbuurt?

✦

Wat is die mense in die buurt se vrese? Hoe word dit in hierdie buurt uitgedruk?

✦

Wat is die buurt se hoop en drome?

✦

Wie word as die suksesvolle mense in hierdie buurt geag? Hoekom word hulle as
suksesvol beskryf ?

✦

Watter vakansiedae word die meeste in hierdie buurt gevier?

✦

Hoe spandeer mense hulle geld, tyd en talente in hierdie buurt?

✦

Hoe skakel die burgers van hierdie buurt met die owerhede se leierskap?

✦

Waar is die gemeenskaplike spasies in die buurt waar mense kan speel en sosialiseer
na werk? - Hoe sien mense die kerke in hierdie omgewing? Hoeveel kerke is daar?
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✦

Wie is die onsigbare of uitgewerpte mense in die buurt?

✦

Wie is die mense met die meeste mag/die dominante mense in die buurt?

✦

Is hierdie buurt gefokus op die gemeenskaplike of die individualistiese? Hoekom?

✦

Wie is die mense wat in hierdie buurt hulle beywer vir die “common good”?

• Wat ontdek julle in die beantwoording en nadenke oor die vrae?
• “We are gifts individually, but we are also a collective gift. If your church is not seeking
the welfare of the city, it is not living out its puzzle piece. One of the questions we have
to ask repeatedly is, “Who will miss our church if we are not in the neighbourhood?” I
am not wondering how the people in your church would answer this question. What
would the people in your community miss?” Tom Smith, Raw spirituality. Bespreek as
groep hierdie aanhaling van Tom Smith en hoe julle as groep ons as gemeente en die
Kerk van die Here se rol in die gemeenskap sien.

Ons bid saam
Noem verskillende name van woonbuurtes in ons gemeenskap en bid elke keer daarna:
“Laat U koninkryk kom, Laat U wil geskied in die hemel ook hier in ons gemeenskap”.

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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