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Baie welkom by die 64 Dae Fokus 2020! 
Ons is soos elke keer wanneer ons ‘n Bybelboek in die gemeente
doen, baie opgewonde om vir hierdie 64 Dae Fokus tyd, saam met
julle deur die boek Romeine te reis. Hierdie jaar is ‘n unieke 64 Dae
Fokus as gevolg van die Covid 19 pandemie. Dit vra van ons om
anders te konnek met mekaar en anders “bymekaar” te kom. Ten
spyte daarvan glo en vertrou ons dat ons saamreis deur Romeine ons
baie gaan help om te groei as dissipels van Christus, naamlik om te
LEEF. Ons gaan saamreis met drie spesiale tye: Grootgroeptyd,
Kleingroeptyd en Solotyd.

VOORWOORD
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Grootgroeptyd (Eredienste en Kuiertyd)
Die eerste geleentheid waar jy met die teks in kontak gaan kom, is
tydens die eredienste elke Sondag 9:00. Dit was altyd ons gemeente se
Familie-tyd (9:00-11:00) op die kerkterrein waartydens kinders,
tieners en volwassenes met God en mekaar konnek in die erediens,
groepgeleenthede vir die kinders en tieners en ook die Kuiertyd. Totdat
ons weer so bymekaar kan kom, word die eredienste op Youtube om
9:00 uitgesaai. Dit is vir ons nog steeds lekker om te weet ons kan dån
saam iets doen, al is ons nie fisies bymekaar nie. Ons sien uit na hierdie
tye.

Tydens elke erediens lei ons die week in met ‘n teksgedeelte uit
Romeine wat ook deel is van die Kleingroeptye en Solotye.
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Kleingroeptyd
Op die reis deur die reeks gaan daar verskillende geleenthede wees
waar jy met die teksgedeeltes in Romeine besig gaan wees. Een van
die geleenthede is Kleingroeptye of -kuiers. Hierdie jaar, totdat dit
weer veilig is om bymekaar te kom en te kuier om die Woord, gaan
ons alternatiewe maniere moet vind om as Kleingroep die reis deur
Romeine saam te doen.

Onthou Kleingroepe (hoe ook al) is ‘n baie belangrike deel van ons
64 Dae Fokus-reeks. Hierdie geleenthede is tyd om met mekaar op te
vang, saam te lag en gesels, maar dan is daar ook geleentheid om
hands-on met Romeine besig te word (of eerder dat God deur
Romeine met ons besig word).

Elke geleentheid word gebou rondom vier hoofmomente:

OMGEE
tyd om met mekaar op te vang en mekaar se stories, goed en sleg, te
deel. Ons sien dit as ‘n tyd van KONNEK MET MEKAAR.

AANBID
tyd om saam te fokus op God, eer aan Hom te gee en mekaar aan die
Here op te dra. Ons noem dit ‘n tyd van KONNEK MET GOD.

LEER
tyd om met God se Woord besig te wees en oop te wees dat die
Heilige Gees deur die Woord met ons besig is. Ons dink aan hierdie
tyd as ‘n tyd van KONNEK MET DIE WOORD.

DIEN
tyd om bewus te raak van ander mense, die omgewing en wêreld
waarin ons woon, werk en speel. Hier maak ons planne om God se
liefde aktief te gaan leef en sien ons hierdie tyd as ‘n tyd van
KONNEK MET ANDER.
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Wees bereid om die teks te neem en om daarmee op reis te gaan om
iets meer van God te verstaan sonder om druk te voel om alles te
moet beantwoord.

Romeine is ‘n boek wat ons dissipelskap en verstaan van ons geloof op 
‘n diep manier verbind aan die kernwaarhede van die evangelie. 

Soos in die verlede en met elke Bybelboek kan daar baie vrae gebore
word oor verskillende dinge. Die Kleingroeptyd is juis ‘n tyd om vrae
te vra, ‘n tyd om selfs bereid te wees om nie antwoorde te kry nie,
maar steeds opgewonde te wees om meer te groei.

Ons gaan ook hierdie boek ontdek as deel van God se storie – ‘n
storie wat vandag nog besig is om geskryf te word.

Praktiese reëlings vir die groep:
1. Besluit saam as groep hoe julle met al die inperkings en

protokolle as ‘n groep in hierdie tyd gaan konnek en Romeine
bestudeer.

2. Sodra ons weer normaal kan bymekaarkom, kry ‘n vasgestelde
tyd wanneer julle bymekaar kom vir die res van die weke.

3. Hoewel ons die Nuwe Direkte Vertaling (soos uitgedeel)
gebruik, maak ook gebruik van ander Bybelvertalings om die
betrokke gedeeltes te verlig.

4. Wees bereid om eerlik met mekaar te deel, om in liefde en met
geduld na mekaar te luister, en om God se Gees te volg binne
julle gesprekke.
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Solotyd
Vir die volgende 64 Dae Fokus-tyd (12 Julie tot 13 September) is
daar ook daaglikse Solotyd geleenthede uitgewerk wat jou kan help
om deur die hele boek van Romeine te lees. Aangesien ons die
Solotyd en Kleingroep-gids net as eBoek en op elektroniese
platvorms beskikbaar maak, beveel ons aan dat jy ook ‘n
Joernaalboek gebruik om jou gedagtes neer te skryf.

Sit tyd uit in jou dag om rustig deur die teks te kan lees en om ook
die Solotyd riglyne deur te werk.
• Kies ‘n tyd wat jou pas en ‘n plek waar jy ongestoord tyd met

God en Sy Woord kan spandeer.
• Daag jouself ook uit om te groei in dit wat jy van God gaan leer

in die volgende paar weke.

Die Solotyd volg ‘n ritme wat jou menswees insluit. Ons poog om jou
denke, gevoelens en aksies te integreer met die wysheid en waarheid
van elke teks in Romeine. Die ritme wissel tussen:

Kop – Gedagtes oor die teks: Wat dink ek oor wat ek lees en

hoor?

Hart – Emosie vanuit die teks: Van watter emosies word ek

bewus wanneer die Gees deur die teks met my besig is?

Hand – Oproep deur die teks: Wat moet ek gaan doen? Wat

moet ek verander en watter aksies/dade moet nou deel
vorm van my Leef elke dag?

Daar is ook Solotye vir elke Saterdag en Sondag. Let wel dat Sondae
se Solotyd sluit nog by die vorige week aan.

Mag jy in hierdie unieke tye elke dag groei en leer om te LEEF!
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W E E K D A T U M T E K S

1 12 Julie Rom 1:1-17

2 19 Julie Rom 1:18-3:20

3 26 Julie Rom 3:21-4:25

4 2 Augustus Rom 5

5 9 Augustus Rom 6-7

6 16 Augustus Rom 8

7 23 Augustus Rom 9-11

8 30 Augustus Rom 12:1-21

9 6 September Rom 13-15:13

10 13 September Rom 15:14-16

Teks indelings vir elke week
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Video – Kyk ten slotte na Mercy Me se lied “The Love of God”

https://youtu.be/m1_PiNtdHDM

https://youtu.be/m1_PiNtdHDM


W E E K T E K S BLADSY
1 Romeine 1:1-17 12

2 Romeine 1:18-3:20 28

3 Romeine 3:21-4:25 43

4 Romeine 5 56

5 Romeine 6-7 69

6 Romeine 8 82

7 Romeine 9-11 96

8 Romeine 12:1-21 108

9 Romeine 13-16 121

I N H O U D S O P G AW E  W E K E
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KLEINGROEP BLADSY
1 13

2 29

3 44

4 57

5 70

6 83

7 96

8 109

9 122

I N H O U D S O P G AW E  K L E I N G R O E P E
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SOLOTYE WEEK BLADSY
1 17

2 32

3 47

4 60

5 73

6 86

7 99

8 112

9 126

I N H O U D S O P G AW E  S O LO T Y E
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12 Julie tot 18 Julie

R O M E I N E  1 : 1 - 1 7

WEEK EEN
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TITLE OF THIS CHAPTER
SHALL GO HERERomeine 1:1-17

om g e e

Kleingroeptyd 1
a a n b i d l e e r d i e n s
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Baie welkom by 2020 se 64 Dae Fokus waartydens ons besig gaan wees met

Paulus se mees beroemde brief getiteld ROMEINE. Ons gaan tydens die reeks

gebruik maak van die nuwe 2020 DIREKTE vertaling van Romeine wat deel is

van die Bybelgenootskap se nuwe Bybelvertaling wat later vanjaar gepubliseer

word. Jy kan die proefvertaling van Romeine op hul webblad in pdf-formaat gaan

aflaai:

http://www.bybeldirektevertaling.co.za/images/stories/docs/romeine_1.pdf

Sondag het ons afgeskop met die erediens uit Romeine 1:1-17

AANBID

Open met stilgebed.

Een van die sleuteltema’s van die Bybelboek Romeine is GELOOF. Sê nou as

groep die Apostoliese Geloofsbelydenis (12 Artikels) hardop saam:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, 

die Skepper van die hemel en die aarde

En in Jesus Christus, Sy enig-gebore Seun, ons Here;

Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria:

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is 

en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die 

almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel

die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,

die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees;

en ’n ewige lewe. AMEN.

WEEK 1

14K l e i n g r o e p t y d  1

http://www.bybeldirektevertaling.co.za/images/stories/docs/romeine_1.pdf


OMGEE
Deel nou met mekaar die hoogte- en laagtepunte van die afgelope paar maande

met die uitbreek van die Covid-19 pandemie. Deel daarna met mekaar julle

verwagting en hoop vir hierdie Romeine-kwartaal.

LEER

KYK VIDEO: “Romeine Sessie 1” (12minute) 

https://youtu.be/qkQmkZbmkFI

Lees nou Romeine 1:1-17 hardop saam in die groep.

GESELS

1. Watter vers in hoofstuk 1:1-17 staan vir jou uit? Hoekom?

2. Waarom sou mens “skaam” kon wees vir die evangelie (vers 16)?

3. Watter emosies beleef jy met die lees van vers 7:

“…aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges: Genade

vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.”

KYK VIDEO: Rich Mullins "Creed" https://youtu.be/H-61MaWETiU

OMGEE
Kies gebeds-tweelinge vir die komende week wat mekaar in gebed sal dra. Laat

hulle met mekaar deel waaroor hulle nou bekommerd of onseker voel en ook

waaroor hulle opgewonde is. Gee dan geleentheid dat hulle vir mekaar bid.

(Indien julle ‘n nuwe Kleingroep is of daar ‘n nuwe Groeplid is, gee geleentheid vir

elkeen om iets van hulself te vertel en ook hoe dit gaan)

DIEN
Gesels oor wat julle as groep hierdie kwartaal kan aanpak om ‘n verskil in ‘n

indiwidu, groep of instansie se lewe te maak.

WEEK 1

15K l e i n g r o e p t y d  1

https://youtu.be/qkQmkZbmkFI
https://youtu.be/H-61MaWETiU


AANBID
Sluit jul saamwees as groep af deur die “Onse Vader” gebed hardop saam te bid.

Matteus 6:9-13

“9 Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word. 10 Laat u

koninkryk kom. Laat u wil geskied,soos in die hemel, so ook op die aarde. 11

Gee ons vandag ons daaglikse brood. 12 En vergeef ons ons skulde, soos

ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. 13 En bring ons nie in

versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die

koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

OM DIÉ WEEK TE OORDINK (Memoriseer-vers)

Romeine 1:16

“Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is God se krag tot

verlossing vir elkeen wat glo…”

WEEK 1

16

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is) 

Luister na 

“Ek Skaam My Nie” van die Victory Voice Kids op YouTube: 

https://youtu.be/xfdvy435Px4

K l e i n g r o e p t y d  1

https://youtu.be/xfdvy435Px4


TITLE OF THIS CHAPTER
SHALL GO HERE
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S o l o t y e  We e k  1



Onthou om 09:00 vanoggend die Afskop erediens van die 64 Dae Fokus 
Romeine te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog
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S o l o t y d  D a g  1
SONDAG 12 Julie 2020 WEEK 1

Word stil voor God
Maak jou oë  toe en wees bewus van die Here se teenwoordigheid.

Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond). Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te

maak. Doen dit deur 'n paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en

verlange na Hom met Hom deel.

Dink na
Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer (hou die 

volgende vrae hier onder in gedagte).

• Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

• Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

• Wat was my gedagte vir die week? 

• Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie lewe, of in 

hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van belang is).

• Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God ervaar 

het?

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog
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S o l o t y d  D a g  2
MAANDAG 13 Julie 2020 WEEK 1

Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep

asem. Praat nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou te

praat.

KYK VIDEO: “Romeine Sessie 1” (12minute) 

https://youtu.be/qkQmkZbmkFI

As jy klaar die video gekyk het, word stil in God se teenwoordigheid,

luister in stilte wat Hy vir jou sê en bid daarna die ONSE VADER gebed

hardop:

Matteus 6:9-13
“9 Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word. 10 Laat u

koninkryk kom. Laat u wil geskied,soos in die hemel, so ook op die aarde. 11 Gee

ons vandag ons daaglikse brood. 12 En vergeef ons ons skulde, soos ons ook

hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. 13 En bring ons nie in versoeking

nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”
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S o l o t y d  D a g  3
DINSDAG 14 Julie 2020 WEEK 1

Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 1:1-7 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Watter karakters van die boek Romeine lees jy raak in hierdie verse? Skryf

hulle neer.

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER. Laat God

toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou, sy

roeping. Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou? Tot watter aksie

word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem van die Heilige Gees

in gebed.
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S o l o t y d  D a g  4
WOENSDAG 15 Julie 2020 WEEK 1

Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks
Lees Romeine 1:8-12 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan. 

• Waarvoor dank Paulus die Here in vers 8? 

• In wie se lewe is jy tans ‘n “bemoediger” soos Paulus van skryf in vers 12? 

Is daar dalk persone waaraan die Heilige Gees jou nou herinner wat 

bemoediging nodig het? Skryf hul name neer hier onder:

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die 

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks
Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks
As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER. Laat God 

toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou, sy

roeping. 

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou? 

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.
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S o l o t y d  D a g  5
DONDERDAG 16 Julie 2020 WEEK 1

Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks
Lees Romeine 1:13-15 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou 

uitstaan. 

• Teenoor wie staan Paulus volgens vers 14 in die “skuld”?

• Skryf die “groepe” neer hier onder:

• Wat “skuld” Paulus hierdie “groepe” volgens vers 15?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil 

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy 

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die 

lees van die teks.

Sê  nou die Apostoliese Geloofsbelydenis (12 Artikels) hardop:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,

die Skepper van die hemel en die aarde

En in Jesus Christus, Sy enig-gebore Seun, ons Here;

Wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria:

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God,

die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel

die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,

die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees;

en ’n ewige lewe. AMEN.
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Hart – Emosie vanuit die teks
Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks
As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER. Laat God 

toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou, sy

roeping. 

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou? 

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

S o l o t y d  D a g  5
DONDERDAG 16 Julie 2020 WEEK 1
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S o l o t y d  D a g  6
VRYDAG 17 Julie 2020 WEEK 1

Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks
Lees Romeine 1:16-17 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou 

uitstaan. 

• Waarom sou mens “skaam” kon wees vir die evangelie (vers 16)?

• Wat is die evangelie volgens vers 16?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die 

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks
Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks
As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER. Laat God 

toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou, sy

roeping. 

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou? 

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Rich Mullins se lied "Creed“

https://youtu.be/H-61MaWETiU

https://youtu.be/H-61MaWETiU


S o l o t y d  D a g  7
WEEK 1

Lees Psalm 16 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 18 Julie 2020



S o l o t y d  D a g  7
WEEK 1

4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

SATERDAG 18 Julie 2020

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.



S o l o t y d  D a g  8

Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie lewe,

of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van belang

is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 19 Julie 2020

Onthou om 09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae 
Fokus Romeine te kyk op die gemeente se YouTube kanaal 

Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


19 Julie tot 25 Julie

R O M E I N E  2 : 1 8 - 3 : 2 0

WEEK TWEE

28



TITLE OF THIS CHAPTER
SHALL GO HERERomeine 2:1-3:20

om g e e

Kleingroeptyd 2
a a n b i d l e e r d i e n s
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OMGEE
Deel met mekaar hoe julle die afgelope sewe dae ervaar het.

• Wat was positief of negatief van die week?

• Wanneer, die afgelope tyd (of iewers in jou lewe) het iemand gedink

hulle is beter is jy of weet meer as jy (of wanneer het dit vir jou so

gevoel).

• Wanneer het jy dalk gedink jy weet meer of is beter as ander mense?

Gee vir elkeen kans om te deel.

LEER
KYK VIDEO: Kyk nou na die video van Romeine 2:1 – 3:20

https://youtu.be/97qpWmzng3E

Deel die Kleingroep in 3 kleiner groepe en verdeel Romeine 2:1-3:20 tussen die

drie groepe. Laat die groepies dit afsonderlik lees en dan ‘n opsomming gee vir

die res van die Kleingroep van daardie gedeelte. Iemand kan dit ook neerskryf.

– Wat staan vir julle uit in die video en ook in die gedeelte?

– Hoe het julle al beleef dat “godsdiens” ‘n gevaarlike ding is?

– Wie dink julle is die mense wat nie noodwendig welkom/tuis voel in

ons gemeente nie? (Daar is dalk ‘n onbewuste/ongeskrewe “wet”

wat uitgestraal word, dink julle daar kan so iets wees?)

– Wat sê die Here 1) vir elkeen (laat elkeen deel), 2) vir julle as ‘n

groep (vat dit saam in een sin) en 3) wat sê Hy vir ons as

gemeente?

DIEN
• Dink aan die mense (sien OMGEE-GESPREK) van wie jy gedink het jy

weet meer of is beter as hulle. Maak hierdie week kontak met hulle en hoor

hoe dit met hulle gaan in hierdie lockdown-tyd. Kyk hoe jy vanuit jou

identiteit as vrygespreekte onvoorwaardelik en sonder oordeel met hulle

kan konnek. Indien die groep mekaar vertrou, kan julle hieroor gesels en

julle mekaar verantwoordbaar hou.

WEEK 2

30K l e i n g r o e p t y d  2

https://youtu.be/97qpWmzng3E


AANBID
Almal maak hul oë toe en iemand in die groep lees hardop:

“maar ons word, sonder dat ons dit verdien,

op grond van sy genade vrygespreek

vanweë die verlossing deur Jesus Christus.”

Gee ‘n tyd van stilte.

Gee geleentheid vir spontane gebede.

Wanneer dit weer stil word, lees iemand in die groep:

““Here God,

U is ryk in goedheid,

U is ryk in verdraagsaamheid en

U is ryk in geduld!”. Amen!”

WEEK 2

31K l e i n g r o e p t y d  2

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Vra vir kinders wie van hulle is al deur iemand anders ge-”judge” (bv. nie cool genoeg, te klein, te

stadig, te dom, ‘n witbroodjie, ens)

• Hoe het dit gevoel?

(M.a.w. omdat hulle nie voldoen het aan ander mense se “standaarde” (wette) nie, is hulle nie

goed genoeg of aanvaarbaar nie.)

Lees vir hulle Rom 2:21b-24

(Verduidelik dat ons vrygemaak is van wette wat sê ons nie geskik of goed genoeg nie. Jesus

Christus het ons vrygemaak/vrygespreek en daarom maak dit nie saak of ons deur ander mense

ge-judge word nie. Ons is God se kinders omdat Hy ons liefhet en ons vergewe (Hy vat al ons

verkeerde dinge weg).

NB: dit beteken ook ons mag en hoef nie ander mense te judge nie. Dit is nie ons plek of werk om dit

doen nie. Ons kan net liefhê.

Bid ‘n gebed saam om die Here te vra dat ons as sy kinders nie ander mense sal judge nie.



TITLE OF THIS CHAPTER
SHALL GO HERE
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S o l o t y d  D a g  9
MAANDAG  20 Julie 2020 WEEK 2

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou lekker hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  

daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom dankie 

daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Bid ook hierdie kort gebed ‘n paar maal:

“Here God, U is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!”

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 1:18-32 hardop vir jouself.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor. Gaan

kyk gerus ook na die volgende skakel van E-kerk vir ‘n nuttige oordenking

oor die gedeelte:

https://www.ekerk.org/post/2020/01/22/episode-1-romeine-12-weke-

bybelskool-video

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

https://www.ekerk.org/post/2020/01/22/episode-1-romeine-12-weke-bybelskool-video


34

S o l o t y d  D a g  9
MAANDAG  20 Julie 2020 WEEK 2

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

• Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink

het? Is jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig,

hartseer, kwaad, voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word

uitgedaag in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

• Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou ‘n goeie ervaring hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou 

reaksie  daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom 

dankie daarvoor.

• Wat was vir jou nie ‘n goeie ervaring die afgelope 24 uur nie? Wat was jou 

reaksie daarop? Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Bid ook hierdie kort gebed ‘n paar maal:

“Here God, U is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!”

Kop – Gedagtes oor die teks

VIDEO: Kyk nou na die video van Romeine 2:1 – 3:20

https://youtu.be/97qpWmzng3E

Lees Rom 2:1-11 rustig deur.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

S o l o t y d  D a g  1 0
DINSDAG  21 Julie 2020 WEEK 2

https://youtu.be/97qpWmzng3E
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Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

• Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink

het? Is jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig,

hartseer, kwaad, voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word

uitgedaag in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

• Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.

S o l o t y d  D a g  1 0
DINSDAG  21 Julie 2020 WEEK 2
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Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou ‘n goeie ervaring hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou 

reaksie  daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom 

dankie daarvoor.

• Wat was vir jou nie ‘n goeie ervaring die afgelope 24 uur nie? Wat was jou 

reaksie daarop? Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Bid ook hierdie kort gebed ‘n paar maal:

“Here God, U is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!”

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 2:12-24 rustig deur.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

S o l o t y d  D a g  1 1
WOENSDAG  22 Julie 2020 WEEK 2

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

• Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink

het? Is jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig,

hartseer, kwaad, voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word

uitgedaag in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

• Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou ‘n goeie ervaring hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou 

reaksie  daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom 

dankie daarvoor.

• Wat was vir jou nie ‘n goeie ervaring die afgelope 24 uur nie? Wat was jou 

reaksie daarop? Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Bid ook hierdie kort gebed ‘n paar maal:

“Here God, U is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!”

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 2:25-3:8 rustig deur.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

S o l o t y d  D a g  1 2
DONDERDAG 23 Julie 2020 WEEK 2

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

• Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink

het? Is jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig,

hartseer, kwaad, voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Wat in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag

in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou lekker hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  

daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom dankie 

daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Bid ook hierdie kort gebed ‘n paar maal:

“Here God, U is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!”

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 3:9-31 rustig deur.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

S o l o t y d  D a g  1 3
VRYDAG 24 Julie 2020 WEEK 2

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

• Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink

het? Is jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig,

hartseer, kwaad, voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Wat in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag

in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.



S o l o t y d  D a g  1 4
WEEK 2

Lees Psalm 1 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 25 Julie 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  1 4
WEEK 2SATERDAG 25 Julie 2020



S o l o t y d  D a g  1 5

Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 26 Julie 2020

Onthou om 09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae 
Fokus Romeine te kyk op die gemeente se YouTube kanaal 

Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


26 Julie tot 1 Augustus

R O M E I N E  3 : 2 1 - 4 : 2 5

WEEK DRIE
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OMGEE
* Kry ‘n pak met verskillende kleure lekker of stokkielekkers of sjokolades, ens

Die groepleier of ‘n volwassene wat sal voor vat met die gesprek maak ‘n pak

lekkers met verskillende kleure Smarties/sjokolades/ens oop, elkeen in die groep

trek een.

Rondte 1: As hulle ‘n groen/geel lekker trek, moet hulle deel uit hulle week oor

iets wat hulle graag weer sal wil doen. As hulle ‘n rooi lekker trek,

moet hulle deel uit hulle week van iets wat hulle nie gou weer gaan

doen nie. As hulle ‘n swart/blou lekker trek, moet hulle deel wat hulle

grootste stokperdjie is, en wanneer laas hulle dit gedoen het.

Rondte 2: As jy ‘n groen/geel lekker getrek het, deel wat jy onlangs by God

gehoor het. As jy ‘n rooi lekker getrek het, deel wat jy onlangs vir God

gesien doen het. As jy ‘n swart/blou lekker getrek het, deel wat jy

onlangs vir ander mense oor God vertel het.

AANBID

Gee ‘n geleentheid waar almal kan stil raak en net lekker diep asem haal.

• Soos jy uit-asem, vergeet vir eers van goed wat by die skool, of die werk of

in die land aan die gang is.

• Soos jy in-asem ervaar hoe God se Gees jou in jou liggaam ingaan en jou

vervul.

Doen dit so paar keer.

Na ‘n paar minute gee die jongste persoon kans om te bid.

LEER
KYK VIDEO: “Romeine sessie 3 (3:21-4:25)” (7min 20s) 

https://youtu.be/97qpWmzng3E

Lees saam Romeine 3:21-31

In die video praat hy oor die konsep “plaasvervangende versoening”.

• Het een van julle dit al beleef – dat iemand anders byvoorbeeld blaam in jou

plek vat / ‘n boete vir jou betaal het / in jou plek gestaan het om jou “punch”

te vat? Hoe het dit jou laat voel?

• Hoe voel jy daaroor dat Jesus dieselfde vir jou gedoen het, sodat jy nie meer

“vyande” met God hoef te wees nie, maar dat jy nou een met God kan wees?

WEEK 3

45
K l e i n g r o e p t y d  3

https://youtu.be/97qpWmzng3E


Ons verstaan baie keer eers goed regtig wanneer ons dit kan oorskryf in ons eie

woorde. Skryf 3:23-26 oor in jou eie woorde sodat jy dit self verstaan.

Gesels verder

• Deel met mekaar wat julle neergeskryf het oor 3:23-26. (Hoe klink die teks

in my eie woorde?)

• Hoe LEEF ek wanneer ek in Jesus se verlossing glo? (Hoe lyk my lewe

anders teenoor iemand wat nie glo nie?)

Ons verdien nie hierdie genade nie, maar ons ontvang dit uit God se liefde.

• Waar kan jy hierdie genade en liefde uit-LEEF?

DIEN

Kom ons raak prakties met drie eenvoudige vrae:

• Wat het ek nou van God geleer uit die teks?

• Uit dit wat ek nou gehoor het, hoe en wat kan ek verander in my gedagtes,

dade, en houding om meer soos Jesus te leef?

• Vir wie en hoe gaan ek dit hierdie week gaan vertel?

Waarvoor kan ons vir mekaar bid hierdie week?

WEEK 3

46K l e i n g r o e p t y d  3

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Laat die kinders ‘n prentjie teken van ‘n pad wat vurk, die een wat na ‘n kruis toe loop en

die ander een wat na donkerte toe loop – Vanuit Rom 3:21

Gesels met hulle daaroor .....
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S o l o t y d  D a g  1 6
MAANDAG  27 Julie 2020 WEEK 3

Word stil
Gaan na ‘n area waar dit stil en rustig rondom jou is. Sit gemaklik, maak jou oë 

toe, en probeer jou gedagtes rustig kry. Haal ‘n paar keer diep asem in en uit.

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 3:21-31 twee keer hardop te deur.

• Wat is een of twee woorde, gedagtes of idees wat God met jou deel in

hierdie teks?

• Het jy iets nuuts van God geleer? Is daar iets vir jou bevestig wat jy al

reeds geweet het?

Lees weer 3:31 hardop deur (indien moontlik in ‘n ander vertaling en of taal

ook). Hoe help God se Woord / Sy Instruksies jou om jou geloof uit te leef?

Hart – Emosie vanuit die teks

• Waarna sien jy uit vandag?

• Wat lê vandag soos ‘n berg voor jou?

• Hoe help hierdie teks jou om vandag meer te kan geniet, maar ook om

die uitdagings wat die dag vir jou inhou te kan oorkom?

Skryf ‘n paar gedagtes neer in jou Joernaal

Hand – Oproep deur die teks

Dink na oor sekere goed wat jy elke dag dink, doen, of sê.

• Kom daar enige iets by jou op dat jy weet; omdat jy in God glo is jy

vrygespreek van daardie optrede of gedagtes?

• Gaan LEEF vandag vry daarvan omdat jy glo.
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S o l o t y d  D a g  1 7
DINSDAG  28 Julie 2020 WEEK 3

Word stil
Gaan na ‘n area waar dit stil en rustig rondom jou is. Sit gemaklik, maak jou oë 

toe, en probeer jou gedagtes rustig kry. Haal ‘n paar keer diep asem in en uit.

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 4:1-15 twee keer hardop te deur.

• Wat is een of twee woorde, gedagtes of idees wat God met jou deel in

hierdie teks?

• Het jy iets nuuts van God geleer? Is daar iets vir jou bevestig wat jy al

reeds geweet het?

Lees weer 4:11 hardop deur (indien moontlik in ‘n ander vertaling en of taal

ook). Die besnydenis word ook verduidelik as ‘n seël van Abraham se reeds

bestaande geloof en dat Hy deur God vrygespreek was van sonde.

• Watter “seël” leef jy uit wat wys dat jy glo en deur God vrygespreek is van

sonde?

Hart – Emosie vanuit die teks

• Waarna sien jy uit vandag?

• Wat lê vandag soos ‘n berg voor jou?

• Hoe help hierdie teks jou om vandag meer te kan geniet, maar ook om

die uitdagings wat die dag vir jou inhou te kan oorkom?

Skryf ‘n paar gedagtes neer in jou Joernaal

Hand – Oproep deur die teks

Geloof in God en ons vryspraak van sonde deur daardie geloof is iets wat vir

almal reg oor die wêreld bedoel is.

• Ken jy iemand wat dalk nodig het om hiervan te hoor?

• Bid en vra vir God se leiding dat jy met daardie persoon hieroor kan praat

vandag.
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S o l o t y d  D a g  1 8
WOENSDAG  29 Julie 2020 WEEK 3

Word stil
Gaan na ‘n area waar dit stil en rustig rondom jou is. Sit gemaklik, maak jou oë 

toe, en probeer jou gedagtes rustig kry. Haal ‘n paar keer diep asem in en uit.

Kop – Gedagtes oor die teks

In Romeine 4:7-8 lees ons dat Paulus Psalm 32 aanhaal. Lees vandag Psalm

32:1-5 & 10-11 twee keer hardop te deur.

• Wat is een of twee woorde, gedagtes of idees wat God met jou deel in

hierdie teks?

• Het jy iets nuuts van God geleer? Is daar iets vir jou bevestig wat jy al reeds

geweet het?

Omkring die woord geseënd / gelukkig (3:1 & 2) in jou Bybel (as jy gemakliker

voel, maak ‘n nota in ‘n joernaal of op ‘n stukkie papier).

• Hoe lyk ‘n geseënde en gelukkige lewe (Psalm 32:11 kan ook jou ook help

dink hieroor)?

Hart – Emosie vanuit die teks

• Waarna sien jy uit vandag?

• Wat lê vandag soos ‘n berg voor jou?

• Hoe help hierdie teks jou om vandag meer te kan geniet, maar ook om

die uitdagings wat die dag vir jou inhou te kan oorkom?

Skryf ‘n paar gedagtes neer in jou Joernaal

Hand – Oproep deur die teks

Psalm 32:5 lei ons almal om met God te praat oor die slegte goed in ons lewe

en in ons harte. Is daar vandag enige iets wat jy voor God se voete kan neersit,

wat jy Sy vergifnis voor kan vra? Doen dit nou.

Gaan die dag in en weet jy ís geseënd en jy ís gelukkig.
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S o l o t y d  D a g  1 9
DONDERDAG  30 Julie 2020 WEEK 3

Word stil
Gaan na ‘n area waar dit stil en rustig rondom jou is. Sit gemaklik, maak jou oë 

toe, en probeer jou gedagtes rustig kry. Haal ‘n paar keer diep asem in en uit.

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 4:16-22 twee keer hardop te deur.

• Wat is een of twee woorde, gedagtes of idees wat God met jou deel in

hierdie teks?

• Het jy iets nuuts van God geleer? Is daar iets vir jou bevestig wat jy al

reeds geweet het?

Lees weer 4:20-21 hardop deur (indien moontlik in ‘n ander taal of vertaling).

• Was daar al oomblikke in jou lewe waar jy getwyfel het in wat God vir jou

gesê of belowe het?

• Wat was die uitkoms van die situasie gewees (was die twyfel nodig

gewees, of het God deurgekom – al het dit anders gelyk as wat jy gedink

het dit sal wees)?

Hart – Emosie vanuit die teks

• Waarna sien jy uit vandag?

• Wat lê vandag soos ‘n berg voor jou?

• Hoe help hierdie teks jou om vandag meer te kan geniet, maar ook om

die uitdagings wat die dag vir jou inhou te kan oorkom?

Skryf ‘n paar gedagtes neer in jou Joernaal

Hand – Oproep deur die teks

Dink na oor sekere goed wat jy elke dag dink, doen, of sê.

• Kom daar enige iets by jou op dat jy weet; omdat jy in God glo is jy

vrygespreek van daardie optrede of gedagtes?

• Gaan LEEF vandag vry daarvan omdat jy glo.

Luister op YouTube na Koning van die Konings – Oase Gemeente 

https://www.youtube.com/watch?v=mzfCHbKqzgc

https://www.youtube.com/watch?v=mzfCHbKqzgc
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S o l o t y d  D a g  2 0
VRYDAG  31 Julie 2020 WEEK 3

Word stil
Gaan na ‘n area waar dit stil en rustig rondom jou is. Sit gemaklik, maak jou oë 

toe, en probeer jou gedagtes rustig kry. Haal ‘n paar keer diep asem in en uit.

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Rom 4:23-25 twee keer hardop te deur.

• Wat is een of twee woorde, gedagtes of idees wat God met jou deel in

hierdie teks?

• Het jy iets nuuts van God geleer? Is daar iets vir jou bevestig wat jy al

reeds geweet het?

Hart – Emosie vanuit die teks

• Waarna sien jy uit vandag?

• Wat lê vandag soos ‘n berg voor jou?

• Hoe help hierdie teks jou om vandag meer te kan geniet, maar ook om

die uitdagings wat die dag vir jou inhou te kan oorkom?

Skryf ‘n paar gedagtes neer in jou Joernaal

Hand – Oproep deur die teks

Ons kan op verskillende tekste wat ons help om ons geloof in God te bely en te

bevestig in ons harte.

Lees die volgende verwerkte geloofsbelydenis hardop, en laat toe dat dit jou

dag saam met God inrig:

Ek glo die Here is my Herder; Hy het my gemaak,

ek is Syne...

Ek glo in Jesus Christus, die goeie Herder, wat gekom het om te soek te red

wat verlore is. Die Here het ons almal se sonde op Hom laat afkom...

Ek glo die goeie Herder het sy lewe ook vir my afgelê. Soos die profete

voorspel het, is Hy doodgemaak, maar God het Hom uit die dood

teruggebring...

Ek glo Hy gee die ewige lewe vir elkeen wat na sy stem luister en Hom

volg...

Amen.



S o l o t y d  D a g  2 1
WEEK 3

Lees Psalm 85 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 1 Augustus 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  2 1
WEEK 3SATERDAG 1 Augustus 2020



S o l o t y d  D a g  2 2

Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 2 Augustus 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog
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AANBID
Open met stilgebed.

KYK VIDEO: Luister nou as groep na Retief Burger se lied “Hoe 

groot is U liefde” https://youtu.be/K92OM5oZgyY

OMGEE

Deel nou met mekaar die hoogte- en laagtepunte van die afgelope week.

LEER
Lees nou Romeine 5:1-21 hardop saam in die groep.

KYK VIDEO: “Romeine sessie 4” (13 minute 22 sekondes)

https://youtu.be/jr8OKVu2_D4

• In die video gesels Roedolf uit vers 3 oor die beginsel van “lyding” en

“swaarkry” wat in die 2020 Bybel vertaal word as “verdrukking.” Stem julle

saam met sy stelling dat die jonger generasie oor die algemeen ‘n “lae

frustrasie toleransie” het?

• Het jy al iemand beleef wat deur “verdrukking” volhard het na hoop en so

egtheid van geloof gewys het?

• Watter voordele lys Paulus in verse 1-11 wat hy beleef in die evangelie van

Jesus? Skryf jou antwoorde neer hier onder:

• In watter twee groepe kan die mensdom ingedeel word volgens verse 12-21?

• Watter emosies beleef jy met die lees van vers 8:

“God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons

nog sondaars was.”

OMGEE
Deel met die groep ‘n gebedsversoek of twee.

DIEN
Gesels, beplan verder en gee terugvoer oor wat julle as groep in hierdie tyd

aangepak het om ‘n verskil in ‘n indiwidu, groep of instansie se lewe te maak.

WEEK 4

58
K l e i n g r o e p t y d  4

https://youtu.be/K92OM5oZgyY
https://youtu.be/jr8OKVu2_D4


AANBID

Sluit jul saamwees as groep af deur ‘n ketting-gebed waar elkeen slegs in een sin

vir die Here dankie sê.

OM DIÉ WEEK TE OORDINK (Memoriseer-vers)

Romeine 5:1

“Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het 

ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus.”

WEEK 4

59K l e i n g r o e p t y d  4

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Luister na “Leeu van Juda” van die Mighty Kids Arise op YouTube: 

https://youtu.be/ssti0i2H8ko

https://youtu.be/ssti0i2H8ko
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S o l o t y d  D a g  2 3

Word stil
• Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem.

Praat nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou te praat.

KYK VIDEO: “Romeine sessie 4” (13 minute 22 sekondes)

https://youtu.be/jr8OKVu2_D4

As jy klaar die video gekyk het,

• word stil in God se teenwoordigheid,

• luister in stilte wat Hy vir jou sê en

• bid daarna die volgende gebed hardop:

Judas vers 24-25

24 Aan Hom wat die mag het om my daarvan te bewaar dat ek struikel, en

om my onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, 25 aan die enigste

God, my Verlosser, deur Jesus Christus my Here, behoort die heerlikheid,

majesteit, krag en mag — van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid.

Amen.

MAANDAG 3 Augustus 2020 WEEK 4

https://youtu.be/jr8OKVu2_D4
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S o l o t y d  D a g  24
DINSDAG 4 Augustus 2020 WEEK 4

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 5:1-5 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Het jy al iemand beleef wat deur “verdrukking” volhard het na hoop en so

egtheid van geloof gewys het? Dink na oor die person se voorbeeld.

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Retief Burger se lied “God is liefde”

https://youtu.be/CPJeDvM1-90

https://youtu.be/CPJeDvM1-90
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S o l o t y d  D a g  2 5
WOENSDAG 5 Augustus 2020 WEEK 4

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 5:6-11 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Watter emosies beleef jy met die lees van vers 8:

“God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het

toe ons nog sondaars was.”

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk ten slotte na Mercy Me se lied “The Love of God”

https://youtu.be/m1_PiNtdHDM

https://youtu.be/m1_PiNtdHDM


64

S o l o t y d  D a g  2 6
DONDERDAG 6 Augustus 2020 WEEK 4

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 5:12-17 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop

deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Wat was die gevolg van Adam se lewe? Wat was die gevolg van Jesus

Christus se lewe?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk ten slotte na Chris Tomlin se lied “Amazing Grace (My 

Chains Are Gone)” https://youtu.be/YrwkCOUOliI

https://youtu.be/YrwkCOUOliI
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S o l o t y d  D a g  2 7
VRYDAG 7 Augustus 2020 WEEK 4

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 5:18-21 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Wat is volgens vers 18, die teenoorgestelde van “veroordeling”?

• Wat is volgens vers 20, ‘n sterker krag as “sonde”?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Retief Burger se lied “Hoe groot is U liefde” 

https://youtu.be/K92OM5oZgyY

https://youtu.be/K92OM5oZgyY
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WEEK 4

Lees Psalm 91 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 8 Augustus 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  2 8
WEEK 4SATERDAG 8 Augustus 2020



S o l o t y d  D a g  2 9

Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 9 Augustus 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


9 Augustus tot15 Augustus

R O M E I N E  6  E N  7

WEEK VYF
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OMGEE

Open met gebed.

Deel met mekaar hoe julle die afgelope sewe dae ervaar het.

• Wat was positief of negatief van die week?

• Wanneer, die afgelope tyd (of iewers in jou lewe) het jy agtergekom jy maak

oor en oor dieselfde fout? Bv. jy stamp jou kop aanmekaar op dieselfde

plek, of jy reageer elke keer op dieselfde (slegte) manier wanneer iets

spesifieks met jou gebeur.

Gee vir elkeen kans om te deel.

LEER

KYK VIDEO: Kyk nou na die video van Romeine 6:1 - 23. 

https://youtu.be/w96ZAdY8_tk ; 

kyk ook na die video van Romeine 7:1 - 25.

https://youtu.be/K8o3BBcEV3A

Lees Romeine 6 hardop saam (maar kyk ook vlugtig na Romeine 7)

• Wat staan vir julle uit in die video en ook in die gedeelte?

• Wat dink julle bedoel Paulus met die uitdrukking “ om dood vir die sonde te

wees” (6:11)?

• Wat beteken Romeine 6:13 en 14 vir julle?

o Hoe sal julle prakties kan maak?

o Hoe sal julle dit vir ‘n kind verduidelik?

• Lees Romeine 6:23 weer. Dis ‘n bekende teks, hoe verstaan julle dit en wat

beteken dit vir julle?

• Wat sê die Here 1) vir elkeen (laat elkeen deel), 2) vir julle as ‘n groep (vat

dit saam in een sin) en 3) wat sê Hy vir ons as gemeente?

DIEN
Gesels oor die een goeie ding wat jy graag wil doen, maar nie dit regkry om te

doen nie (vgl Rom 7:219). Hoe raak dit ander mense en hoe kan julle mekaar

help om iets daaraan te doen?

WEEK 5

71
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https://youtu.be/w96ZAdY8_tk
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AANBID
Almal maak hul oë toe en iemand in die groep lees hardop:

“jy is geliefd, jy is gekies en jy is ‘n gawe vir die wêreld!”

Gee ‘n tyd van stilte.

Gee geleentheid vir spontane gebede.

Wanneer dit weer stil word, lees iemand in die groep:

““Here God,

Ons dank U

dat U ons deur Jesus Christus ons Here ons gered het

van ons doodsbestaan”.

Amen!

WEEK 5

72K l e i n g r o e p t y d  5

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Luister na “Jesus, strong and kind (feat. Colin Buchanan)   

http://youtu.be/T5Y8s-Sz_ac

http://youtu.be/T5Y8s-Sz_ac
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S o l o t y d  D a g  3 0
MAANDAG 10  Augustus 2020 WEEK 5

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

KYK VIDEO Kyk nou na die video van Romeine 6:1 - 23.

https://youtu.be/w96ZAdY8_tk

Lees Romeine 6:1-14 hardop vir jouself.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor. Gaan

gerus ook na die volgende skakel van E-kerk vir ‘n nuttige oordenking oor

die gedeelte:

https://www.ekerk.org/post/2020/02/26/episode-6-romeine-12-weke-

bybelskool-video

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 6:13 en 14.

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.

https://youtu.be/w96ZAdY8_tk
https://www.ekerk.org/post/2020/02/26/episode-6-romeine-12-weke-bybelskool-video
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S o l o t y d  D a g  3 1
DINSDAG 11  Augustus 2020 WEEK 5

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou ‘n goeie ervaring hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou 

reaksie  daarop? Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom 

dankie daarvoor.

• Wat was vir jou nie ‘n goeie ervaring die afgelope 24 uur nie? Wat was jou 

reaksie daarop? Hoekom?  Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 6:15-23 rustig deur.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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S o l o t y d  D a g  3 2
WOENSDAG 12  Augustus 2020 WEEK 5

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir my lekker hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  

daarop?  Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom dankie 

daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom?  Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Kop – Gedagtes oor die teks

KYK VIDEO: Kyk na die video van Romeine 7:1 - 25.

https://youtu.be/K8o3BBcEV3A

Lees Romeine 7:1-6 hardop vir jouself.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor. Gaan

gerus ook na die volgende skakel van E-kerk vir ‘n nuttige oordenking oor

die gedeelte: https://www.ekerk.org/post/2020/03/04/episode-7-romeine-

12-weke-bybelskool-video

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks
Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks
Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.

https://youtu.be/K8o3BBcEV3A
https://www.ekerk.org/post/2020/03/04/episode-7-romeine-12-weke-bybelskool-video
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S o l o t y d  D a g  3 3
DONDERDAG 13  Augustus 2020 WEEK 5

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou goed hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  

daarop?  Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom dankie 

daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom?  Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 7:7-25.

• Vertel vir jouself wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks
Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks
Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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S o l o t y d  D a g  3 4
VRYDAG 14  Augustus 2020 WEEK 5

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou goed hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  

daarop?  Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê dan vir Hom dankie 

daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom?  Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 6 en 7 in een “sessie” deur.

• Wat is die hooflyne van die twee hoofstukke?

• Hoekom is dit vandag nog belangrik vir ons as gelowiges?

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks
Wat doen hierdie gedeeltes aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks
Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.



S o l o t y d  D a g  3 5
WEEK 5

Lees Psalm 2 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 15 Augustus 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  3 5
WEEK 5SATERDAG 15 Augustus 2020



S o l o t y d  D a g  3 6

Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 16 Augustus 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


16 Augustus tot 22 Augustus

R O M E I N E  8

WEEK SES

82



Romeine 8

om g e e

Kleingroeptyd 6
a a n b i d l e e r d i e n s

83



OMGEE
Deel met mekaar hoe die afgelope week was.

• wat was vir jou ‘n hoogtepunt gewees en

• wat was vir jou ‘n laagtepunt gewees?

Deel verder met mekaar waar in jou lewe het jy al die meeste geliefd, maar ook

die minste geliefd gevoel.

Gee vir elkeen kans om te deel.

AANBID
Sit ‘n aanbiddingslied (worship song) aan waarna julle saam kan luister.

How Great is Your Love for us van Phil Wickham is ‘n lekker lied
om aan te sit:

https://youtu.be/aghnGgyqrnI

Soos die musiek speel, maak jou oë toe en aanbid God saam, in jou gedagtes of

hardop – net soos wat jy gemaklik voel. Gebruik die tyd om alles van die week

agter te los, en om gefokus op God te raak.

Wanneer die lied klaar is, gee kans dat die oudste persoon wat teenwoordig is ‘n

gebed doen.

LEER

KYK VIDEO: “Romeine sessie 7 (8:1-39)” (10min 39s) 

https://youtu.be/ihr6IC3xIbM

Tydens die video gebruik hy die treffende voorbeeld van ons lewens verhaal (ons

keuses, gedagtes, optredes, ens) alles op ‘n bladsy geskryf is. Met Jesus wat

gesterf en opgestaan het, en ons wat Hom aanvaar as ons verlosser, kyk God

deur Jesus na ons lewens. Op ‘n manier kry ons dan ‘n nuwe bladsy wat anders

lyk as die een wat ons voorheen gehad het.

• Hoe voel jy oor hierdie tweede kans wat jy gekry het?

• Hoe verander dit jou uitkyk op die lewe?

• Hoe verander dit jou denke oor jouself?

• Hoe kan dit jou optrede vernuwe?

WEEK 6

84
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Lees Romeine 8:31-39 saam.

Paulus gesels hier weer oor die nuwe lewe en vars identiteit wat ons in Jesus

ontvang. Hy praat hier oor ‘n klomp voorregte wat ons geniet, terwyl ons Jesus

dien.

Gaan die teks weer deur, en deel met mekaar watter voorregte ons as God se

kinders geniet.

• Deel met mekaar wat laat jou voel jy is naby aan God (wat help jou om Sy

liefde te ervaar)?

• Wat laat jou vêr, of geskei van God af voel (as wat gebeur voel jy nie regtig

God het jou lief nie)?

• Hoe kan jy jou dag inrig om aanhoudend naby aan God en in Sy liefde te

voel (wat kan jy aanhou, ophou, of nuut begin doen om jou hiermee te help)?

DIEN
Kom ons raak prakties met twee eenvoudige vrae:

• Wat word jy gemotiveer om te gaan doen hierdie week deur die teks?

• Kom daar iemand spesifiek in jou gedagtes op met wie jy oor God se liefde

moet gaan praat, of met wie jy God se liefde op ‘n manier kan gaan deel in

die week?

Gaan LEEF God se liefde dat jy en ander rondom jou ook naby aan God kan

wees.

Waarvoor kan ons vir mekaar bid hierdie week?

WEEK 6
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KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

sit êrens ‘n aand uit om saam koek te bak. Vra vir hulle wie van koek eet hou (meeste sal 

ja sê), en dan vra wie van hulle hou om die rou bestanddele van ‘n koek te eet, bv ‘n rou 

eier ens (meest sal nee sê). Verduidelik vir hulle dat God alles ten goede kan laat 

saamwerk, soos die “slegte” aparte bestanddele saam ‘n lekker koek kan maak. Praat 

dan bietjie oor slegte goed wat in ons lewens kan gebeur, en hoe ons vir God daarin 

moet raaksien.  – Vanuit Rom 8:28)

K l e i n g r o e p t y d  6
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S o l o t y d  D a g  37
MAANDAG 17  Augustus 2020 WEEK 6

Word stil
Kry ‘n plek in die huis of in die tuin waar jy vir ‘n tyd rustig en gemaklik op jou 

eie kan wees. Gebruik so paar minute, en beleef net wat rondom jou aan gaan 

– Watter klanke hoor jy? Watter reuke ruik jy? Wat voel jy op jou vel?

Bid die volgende woorde:

Vader, dankie vir die nuwe lewe wat U my vandag weer geskenk het.

Amen.

Lees Romeine 8:1-4 drie keer hardop te deur (lees ook uit verskillende 

vertalings indien moontlik).

Hart – Emosie vanuit die teks

• Watter emosie word in jou wakker gemaak terwyl jy die teks lees?

• Hoe help die teks jou om jou dag anders (meer Gees-gevul) in te rug?

• Lei die teks jou om anders te voel oor dit wat vandag vir jou voorlê?

Skryf ‘n paar gedagtes neer.

Kop – Gedagtes oor die teks

Vertel nou vir jouself wat jy vandag gelees het:

- Skryf die teks in jou eie woorde oor

- Omkring kern gedagtes wat vir jou uitgestaan het.

- Wat is die een hoof gedagte van God wat jy vandag gehoor het?

Skryf dit neer.

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die uitdaging / oproep / instruksie / opdrag wat jy uit vandag se teks

gehoor het?

• Hoe gaan jy dit vandag uit-LEEF?
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S o l o t y d  D a g  3 8
DINSDAG 18  Augustus 2020 WEEK 6

Word stil
Kry ‘n plek in die huis of in die tuin waar jy vir ‘n tyd rustig en gemaklik op jou 

eie kan wees. Gebruik so paar minute, en beleef net wat rondom jou aan gaan 

– Watter klanke hoor jy? Watter reuke ruik jy? Wat voel jy op jou vel?

Bid die volgende woorde:

Vader, dankie dat U vir ons ‘n nuwe natuur en identiteit geskenk het.

Amen.

Lees Romeine 8:1-4 drie keer hardop te deur (lees ook uit verskillende 

vertalings indien moontlik).

Hart – Emosie vanuit die teks

• Watter emosie word in jou wakker gemaak terwyl jy die teks lees?

• Hoe help die teks jou om jou dag anders (meer Gees-gevul) in te rug?

• Lei die teks jou om anders te voel oor dit wat vandag vir jou voorlê?

Skryf ‘n paar gedagtes neer.

Kop – Gedagtes oor die teks

Vertel nou vir jouself wat jy vandag gelees het:

- Skryf die teks in jou eie woorde oor

- Omkring kern gedagtes wat vir jou uitgestaan het

- Wat is die een hoof gedagte van God wat jy vandag gehoor het?

Skryf dit neer.

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die uitdaging / oproep / instruksie / opdrag wat jy uit vandag se teks

gehoor het?

• Hoe gaan jy dit vandag uit-LEEF?
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S o l o t y d  D a g  3 9
WOENSDAG 19 Augustus 2020 WEEK 6

Word stil
Kry ‘n plek in die huis of in die tuin waar jy vir ‘n tyd rustig en gemaklik op jou 

eie kan wees. Gebruik so paar minute, en beleef net wat rondom jou aan gaan 

– Watter klanke hoor jy? Watter reuke ruik jy? Wat voel jy op jou vel?

Bid die volgende woorde:

Vader, dankie dat U ons oorwinnaars maak deur U liefde.

Amen.

Lees Romeine 8:18-25 drie keer hardop te deur (lees ook uit verskillende 

vertalings indien moontlik).

Hart – Emosie vanuit die teks

• Watter emosie word in jou wakker gemaak terwyl jy die teks lees?

• Hoe help die teks jou om jou dag anders (meer Gees-gevul) in te rug?

• Lei die teks jou om anders te voel oor dit wat vandag vir jou voorlê?

Skryf ‘n paar gedagtes neer.

Kop – Gedagtes oor die teks

Vertel nou vir jouself wat jy vandag gelees het:

- Skryf die teks in jou eie woorde oor

- Omkring kern gedagtes wat vir jou uitgestaan het

- Wat is die een hoof gedagte van God wat jy vandag gehoor het?

Skryf dit neer.

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die uitdaging / oproep / instruksie / opdrag wat jy uit vandag se teks

gehoor het?

• Hoe gaan jy dit vandag uit-LEEF?



90

S o l o t y d  D a g  4 0
DONDERDAG 20 Augustus 2020 WEEK 6

Word stil
Kry ‘n plek in die huis of in die tuin waar jy vir ‘n tyd rustig en gemaklik op jou

eie kan wees. Gebruik so paar minute, en beleef net wat rondom jou aan gaan

– Watter klanke hoor jy? Watter reuke ruik jy? Wat voel jy op jou vel?

Bid die volgende woorde:

Vader, dankie dat U ons help, al voel dit baie keer dat ons nie eers onsself 

kan help nie.

Amen.

Lees Romeine 8:26-30 drie keer hardop te deur (lees ook uit verskillende 

vertalings indien moontlik).

Hart – Emosie vanuit die teks

• Watter emosie word in jou wakker gemaak terwyl jy die teks lees?

• Hoe help die teks jou om jou dag anders (meer Gees-gevul) in te rug?

• Lei die teks jou om anders te voel oor dit wat vandag vir jou voorlê?

Skryf ‘n paar gedagtes neer.

Kop – Gedagtes oor die teks

Vertel nou vir jouself wat jy vandag gelees het:

- Skryf die teks in jou eie woorde oor

- Omkring kern gedagtes wat vir jou uitgestaan het

- Wat is die een hoof gedagte van God wat jy vandag gehoor het?

Skryf dit neer.

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die uitdaging / oproep / instruksie / opdrag wat jy uit vandag se teks

gehoor het?

• Hoe gaan jy dit vandag uit-LEEF?
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S o l o t y d  D a g  41
VRYDAG 21 Augustus 2020 WEEK 6

Word stil
Kry ‘n plek in die huis of in die tuin waar jy vir ‘n tyd rustig en gemaklik op jou

eie kan wees. Gebruik so paar minute, en beleef net wat rondom jou aan gaan

– Watter klanke hoor jy? Watter reuke ruik jy? Wat voel jy op jou vel?

Bid die volgende woorde:

Vader, dankie dat daar regtig niks is wat ons van U liefde kan skei nie..

Amen.

Lees Romeine 8:31-39 drie keer hardop te deur (lees ook uit verskillende 

vertalings indien moontlik).

Hart – Emosie vanuit die teks

• Watter emosie word in jou wakker gemaak terwyl jy die teks lees?

• Hoe help die teks jou om jou dag anders (meer Gees-gevul) in te rug?

• Lei die teks jou om anders te voel oor dit wat vandag vir jou voorlê?

Skryf ‘n paar gedagtes neer.

Kop – Gedagtes oor die teks

Vertel nou vir jouself wat jy vandag gelees het:

- Skryf die teks in jou eie woorde oor

- Omkring kern gedagtes wat vir jou uitgestaan het

- Wat is die een hoof gedagte van God wat jy vandag gehoor het?

Skryf dit neer.

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die uitdaging / oproep / instruksie / opdrag wat jy uit vandag se teks

gehoor het?

• Hoe gaan jy dit vandag uit-LEEF?



S o l o t y d  D a g  4 2
WEEK 6

Lees Psalm 103 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 22 Augustus 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  4 2
WEEK 6SATERDAG 22 Augustus 2020
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Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 23 Augustus 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


23 Augustus tot 29 Augustus

R O M E I N E  9 - 1 1

WEEK SEWE
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Romeine 9-11

om g e e

Kleingroeptyd 7
a a n b i d l e e r d i e n s

96



AANBID
Open met stilgebed.

OMGEE

Deel nou met mekaar hoe dit gaan. Gee bv. ‘n punt uit 5 (0 = baie sleg en 5 =

uitstekend)

LEER
Lees nou Romeine 10:9-15 hardop saam in die groep.

KYK VIDEO: “Romeine sessie 8” (7 minute 20 sekondes) 

https://youtu.be/M-pAnMkcDnM

In die video verduidelik Roedolf "kollektiewe uitverkiesing."

– Wat verstaan jy onder hierdie term?

• Wat volgens Romeine 10:9-10 is nodig om verlos te word?

• Waartoe word ons uitverkies volgens hoofstuk 9-11.

• Watter emosies beleef jy met Paulus se woorde in hoofstuk 11:5-6

“Net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel, deur genade uitgekies. Maar

as dit uit genade is, is dit nie meer op grond van ons dade nie; want anders

sou die genade nie meer genade wees nie.”

KYK VIDEO: Luister nou as groep na Here Be Lions se lied “I speak

Jesus” https://youtu.be/FpGYImM_VeM

OMGEE
Deel met die groep ‘n gebedsversoek of twee.

DIEN
Gesels oor wat julle as groep hierdie kwartaal aangepak het om ‘n verskil in ‘n

indiwidu, groep of instansie se lewe te maak.

• Is dit ‘n volhoubare projek wat julle volgende kwartaal kan voortsit, of wil

julle dan met ‘n nuwe projek begin?

WEEK 7

97
K l e i n g r o e p t y d  7

https://youtu.be/M-pAnMkcDnM
https://youtu.be/FpGYImM_VeM


AANBID

Sluit jul saamwees as groep af deur die woorde Romeine 11:33-36 hardop te bid:

“O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is

U oordele en hoe onnaspeurbaar U weë! Want wie het die gedagte van die Here

geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het gawes aan Hom gegee,

vir wie Hy dit sou moes vergoed? Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle

dinge. Aan U kom die heerlikheid vir ewig toe! Amen.”

OM DIÉ WEEK TE OORDINK (Memoriseer-vers)

Romeine 10:9

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart 

dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word.”

WEEK 7

98K l e i n g r o e p t y d  7

KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Luister na “Dis so lekker” van die Mighty Kids Arise op YouTube: 

https://youtu.be/1yLfIxme3Uk

https://youtu.be/1yLfIxme3Uk
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S o l o t y d  D a g  4 4

Word stil
• Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem.

Praat nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou te praat.

KYK VIDEO: “Romeine sessie 8” (7 minute 20 sekondes) 

https://youtu.be/M-pAnMkcDnM

As jy klaar die video gekyk het, 

• word stil in God se teenwoordigheid, 

• luister in stilte wat Hy vir jou sê en

• bid daarna Romeine 11:33-36 hardop:

“O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe

ondeurgrondelik is U oordele en hoe onnaspeurbaar U weë! Want wie het

die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree?

Of wie het gawes aan Hom gegee, vir wie Hy dit sou moes vergoed?

Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan U kom die

heerlikheid vir ewig toe! Amen.”

MAANDAG 24 Augustus 2020 WEEK 7

https://youtu.be/M-pAnMkcDnM
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S o l o t y d  D a g  4 5
DINSDAG 25 Augustus 2020 WEEK 7

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 9:1-5 stadig en met verwagting twee of drie keer hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Wat beleef Paulus volgens vers 2?

• Wat is Paulus bereid om op te gee ter wille van sy volksgenote? Wat sê

dit oor sy wens?

• Wie is Jesus Christus volgens vers 5?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Jeramie Sanico se weergawe van die lied “People 

need the Lord” https://youtu.be/WvFMyEhbEm0

https://youtu.be/WvFMyEhbEm0
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S o l o t y d  D a g  4 6
WOENSDAG 26 Augustus 2020 WEEK 7

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 10:1-4 en 10:9-15 stadig en met verwagting twee keer hardop

deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Wat is die gevaar van “ywer…sonder insig” (vers 2)

• Wat is die einddoel van die wet volgens vers 4?

• Wat volgens Romeine 10:9-10 is nodig om verlos te word?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Here Be Lions se lied “I speak Jesus” 

https://youtu.be/FpGYImM_VeM

https://youtu.be/FpGYImM_VeM
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S o l o t y d  D a g  47
DONDERDAG 27 Augustus 2020 WEEK 7

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 11:5-6 en 11 stadig en met verwagting twee of drie keer

hardop deur.

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Wanneer ons leef as ware verlostes, hoe behoort ons verlossing

ongelowiges te laat voel volgens vers 11?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.
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S o l o t y d  D a g  4 8
VRYDAG 28 Augustus 2020 WEEK 7

Word stil
Raak rustig. Ontspan. Maak toe jou oë en haal ‘n paar maal diep asem. Praat 

nou in stilte met die Here. Vra Hom om nou met jou deur Sy Woord te praat. 

Kop – Gedagtes oor die teks

Lees Romeine 11:33-36 hardop:

• Onderstreep of omkring woorde of frases wat jou fassineer en vir jou

uitstaan.

• Watter emosies beleef jy met die lees van hierdie belydenis?

• Dink nou na oor die woorde of frases wat jy omkring het. Staan daarby stil

so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy

eenvoudig aanbeweeg na ‘n volgende woord of frase of teruggaan na die

lees van die teks.

Hart – Emosie vanuit die teks

Praat nou met God in gebed oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor

emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

Hand – Oproep deur die teks

As jy klaar gebid het, bly stil in God se teenwoordigheid en LUISTER.

Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou,

sy roeping.

• Hoe wil Hy hê moet hierdie tekste lewe kry in jou?

• Tot watter aksie word jy opgeroep deur die teks? Reageer op die roepstem

van die Heilige Gees in gebed.

Video – Kyk na Jonathan and Melissa Helser se lied "No Longer 

Slaves" https://youtu.be/f8TkUMJtK5k

https://youtu.be/f8TkUMJtK5k
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WEEK 6

Lees Psalm 23 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 29 Augustus 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  4 9
WEEK 7SATERDAG 29 Augustus 2020
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Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 30 Augustus 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


30 Augustus tot 5 September

R O M E I N E  1 2

WEEK AGT
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OMGEE

Open met gebed.

Deel met mekaar hoe julle die afgelope sewe dae ervaar het.

• Wat was positief of negatief van die week?

• Gee vir elkeen geleentheid om te vertel van ‘n keer in hul lewens toe hulle ‘n

groot kopskuif (paradigma-skuif) in hulle lewens ervaar het of moes maak.

Gee vir elkeen kans om te deel.

LEER
KYK VIDEO: Kyk nou na die video van Romeine 12:1-21.

https://youtu.be/4EYBLAqX2co

Lees Romeine 12 hardop saam in die groep.

• Wat staan vir julle uit in die video en ook in die gedeelte?

• Formuleer uit Romeine 12:1 en 2 vir julle groep ‘n “wêreldbeskouing” (‘n

verwysingspunt van hoe jy na alles van die lewe kyk).

• Wat beteken dit “om jouself as lewende en heilige offer vir God te gee”?

• Vertel vir mekaar hoe dit in julle lewens ‘n realiteit geword het en hoe dit nou

julle lewens raak?

• Hoe sal julle God se groot ontferming (v.1) vertaal en hoe ervaar elkeen dit

op ‘n praktiese manier? Hoe sal julle dit vir ‘n kind verduidelik?

• Wat sê die Here 1) vir elkeen (laat elkeen deel), 2) vir julle as ‘n groep (vat

dit saam in een sin) en 3) wat sê Hy vir ons as gemeente?

DIEN
Kyk weer na Romeine 12:9-21.

• Waarmee sukkel julle die meeste in die lys van praktiese dinge? Gesels

daaroor.

• Hoe kan julle mekaar help om in die volgende week hierdie dinge sinvol te

hanteer?

WEEK 8
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AANBID
Almal maak hul oë toe en iemand in die groep lees hardop:

“Gee jouself!

God wil jou vernuwe,

om as sy kind voluit te leef

om as sy kind saam met ander te leef

om as sy kind in hierdie wêreld voluit te leef”

Gee ‘n tyd van stilte.

Gee geleentheid vir spontane gebede.

Wanneer dit weer stil word, lees iemand in die groep:

““Here God,

Ons dank U dat U U oor ons ontferm en daarom vir ons ‘n nuwe soort lewe

gee”. Amen!

WEEK 8
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KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Lees vir die kinders Rom 12:1 en 2 en verduidelik wat ‘n lewende offer beteken. Dit kan vir 

kinders na ‘n “gory” storie klink. Vertaal dit in frases soos bv. “om alles van jouself te 

gee”. Kyk of hulle kan help om dit anders te vertaal. 

Luister (en sing saam)  na lied “I surrender” van Hillsong  

https://youtu.be/jgsqfjRslzA
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S o l o t y d  D a g  51
MAANDAG 31  Augustus 2020 WEEK 8

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

Lees Romeine 12:1-2 hardop vir jouself.

Kop – Gedagtes oor die teks

KYK VIDEO Kyk nou na die video van Romeine 12:1-21.

https://youtu.be/4EYBLAqX2co

• Sê in jou eie woorde wat jy gelees het in Rom 12 en wat in die video jou

baie geraak het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor. Gaan

gerus ook na die volgende skakel van E-kerk vir ‘n nuttige oordenking oor

die gedeelte:

https://www.ekerk.org/post/2020/03/18/episode-9-romeine-12-weke-

bybelskool-video

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 12:1-2.

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.

https://youtu.be/4EYBLAqX2co
https://www.ekerk.org/post/2020/03/18/episode-9-romeine-12-weke-bybelskool-video
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S o l o t y d  D a g  52
DINSDAG 1 September 2020 WEEK 8

Word stil
Word stil en vra die Here om deur sy Woord met jou te praat. 

• Wat was vir jou goed hierdie afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie  daarop? 

Wat het God daardeur vir jou gewys? Sê  dan vir Hom dankie daarvoor.

• Wat was vir jou sleg die afgelope 24 uur? Wat was jou reaksie daarop? 

Hoekom? Wat het God daardeur vir jou gewys? 

Lees Romeine 12:4-8 hardop vir jouself.

Kop – Gedagtes oor die teks

• Beskryf in jou eie woorde wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor.

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 12:4-8.

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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S o l o t y d  D a g  5 3
WOENSDAG 2 September 2020 WEEK 8

Word stil
Word stil en vra die Here om aan jou kalmte en konsenstrasie te gee. 

• beskryf die afgelope 24 uur (vanuit dankbaarheid) aan die Here

• vra die Here om deur sy Woord met jou te praat

Lees Romeine 12:4-8 hardop vir jouself.

Kop – Gedagtes oor die teks

• Beskryf in jou eie woorde wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 12:4-8.

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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S o l o t y d  D a g  5 4
DONDERDAG 3 September 2020 WEEK 8

Word stil
Word stil en vra die Here om aan jou kalmte en konsenstrasie te gee. 

• beskryf die afgelope 24 uur (vanuit dankbaarheid) aan die Here

• vra die Here om deur sy Woord met jou te praat

Lees Romeine 12:9-18 rustig vir jouself.

Kop – Gedagtes oor die teks

• Beskryf in jou eie woorde wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor

• Wat van hierdie riglyne is vir jou makliker en watter moeiliker?

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 12:9-18

Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word uitgedaag in

hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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VRYDAG 4 September 2020 WEEK 8

Word stil
Word stil en vra die Here om aan jou kalmte en konsenstrasie te gee. 

• beskryf die afgelope 24 uur (vanuit dankbaarheid) aan die Here

• vra die Here om deur sy Woord met jou te praat

Lees Romeine 12:19-21 rustig vir jouself.

Kop – Gedagtes oor die teks

• Beskryf in jou eie woorde wat jy gelees het.

• Wat onthou jy maklik, herhaal dit vir jouself.

• Kyk weer na die gedeeltes wat jy vergeet het. Skryf dit neer.

• Wat is nog onduidelik vir jou? Hoe sal jy dit vir iemand probeer

beantwoord of verduidelik. Gesels ook met ander mense hieroor

• Wat van hierdie riglyne is vir jou makliker en watter moeiliker?

• Wat wil die Heilige Gees vandag vir jou sê?

Hart – Emosie vanuit die teks

Wat doen hierdie gedeelte aan jou?

Watter emosie het jy ervaar nadat dit klaar gelees het en daaroor gedink het? Is

jy opgewonde, onseker, gemotiveerd, gefrustreerd, bemoedig, hartseer, kwaad,

voel uitgedaag, ens?

Hand – Oproep deur die teks

Lees weer Romeine 12:19-21

• Wat, in jou gedagtes, in jou hart en hoe jy altyd opgetree het, word

uitgedaag in hierdie gedeelte?

• Wat moet verander en hoe gaan jy dit doen?

Vra die Here vir krag, moed en geloof om dit te doen.
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WEEK 8

Lees Psalm 3 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week.

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 5 Septemver 2020



4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  5 6
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Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 6 September 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die volgende erediens van die 64 Dae Fokus Romeine 

te kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


6 September tot 13 September

R O M E I N E  1 3 - 1 6

WEEK NEGE
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Romeine 13-15

om g e e

Kleingroeptyd 9
a a n b i d l e e r d i e n s
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OMGEE
Deel met mekaar hoe die afgelope week was.

• wat was vir jou opwindend gewees en

• wat was vir jou ‘n uitdaging gewees?

Deel ook met mekaar of daar al ‘n geleentheid was waar jy met teen ‘n owerheid

instansie of figuur in stryd gekom het in jou lewe – spoedgrens oorskry, lisensies

laat hernu, ens.

AANBID
Word saam met mekaar stil en bid hierdie gebed hardop saam met mekaar:

Here ek is heeltemal afhanklik van U, ek kyk op na U.

My God, op U vertrou ek.

Moet my tog nie in die steek laat nie, moenie dat hulle wat U verwerp, my

spot nie.

Here, wys my die weg wat ek moet gaan, wys my watter pad is die regte

pad. Gee my insig sodat ek weet wat U wil hê ek moet doen.

Lei my deur U waarheid en leer my, want U is my redder.

Amen

Wees rustig. Haal ‘n paar keer diep asem. Vergeet vir ‘n oomblik van die week se

gebeurtenisse, en fokus net op God alleen. Haal nog ‘n paar keer diep asem.

LEER
Lees Romeine 13:1-14 hardop saam met mekaar

KYK VIDEO: “Romeine sessie 10 (13:1-7)” (7min 5s)

https://youtu.be/hpdlfELhKX4

Deel met mekaar wat julle dink oor owerhede en om aan ‘n owerheid gehoorsaam 

te wees? 

• Wat is die uitdagings? 

• Wat is die positiewe geleenthede?

Beskryf vir mekaar hoe ‘n regering lyk en funksioneer wat orde in die samelewing 

probeer skep? (Kan ook kyk na Romeine 13:1-7 vir ‘n paar riglyne)

WEEK 9
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Spandeer nou ‘n paar minute om Romeine 13:8-14 in jou eie woorde op te som.

– Gee geleentheid dat almal ‘n paar gedagtes kan neerskryf.

– Gee kans om met mekaar te deel wat julle neergeskryf het.

Gesels verder

• Hoe help vers 8-14 ons om vers 1-7 beter te verstaan? Deel met mekaar

hoe ons anders kan dink en ook leef teenoor owerhede.

• Hoe help vers 8-14 ons om ons verhouding met ander mense rondom

(mense in ons huishouding, in ons werksomgewing, by die skool, ens) te

verstaan? Deel met mekaar hoe ons anders kan dink en leef, volgens 8-14

teenoor mense rondom ons.

DIEN
Hoe beïnvloed bogenoemde jou?

– hoe gaan jy jou gedagtes, gedrag, en gewoontes aanpas in hierdie week?

• Maak ‘n lys van owerhede wat in ons distrik, provinsie en land ‘n rol speel.

• Commit om elke dag vir een van die mense op die lys te bid.

Waarvoor kan ons vir mekaar bid hierdie week?

WEEK 9
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KIDS 
(indien daar kinders in jul kleingroep is)

Sit êrens ‘n aand uit om saam die storie van Daniël en die leeukuil te lees:

Die storie se naam is Daniël in die leeukuil. So elke keer wanneer ons die woord leeu hoor, gaan ons

brul soos leeus. Kom laat ek hoor hoe hard julle kan brul.

Bybelstorie - Daniël in die Leeukuil – Daniël 6

Daniël is ‘n Israeliet. Hy woon in ‘n vreemde land. Die mense daar in Babilon aanbid afgode. Maar

Daniël is lief vir die Here. En die Here help hom om slim en eerlik te wees. Die koning van Babilon hou

van Daniël. Hy sê: “Ek gaan jou my belangrikste minister maak en almal moet na jou luister.”

Die mense is jaloers en sê: “Daniël is ‘n Israeliet. Waarom moet hy ons baas wees?” (Wat dink julle

beteken dit om jaloers te wees?) Hulle sien Daniël bid elke dag tot God. Hulle gaan na die koning en sê:

“U moet ‘n wet maak dat almal net vir u aanbid, anders moet hulle vir die leeus gegooi word.” (Kinders

moet brul)

Die koning hou daarvan om belangrik te wees en sê: “Dis ‘n goeie plan.” Toe maak hy die wet. Hy weet

nie hulle wil vir Daniël doodmaak nie. (Wat sou julle gedoen het as julle Daniël was? Sou julle nog

gebid het of sou julle te bang gewees het vir die leeus?)

Daniël hoor ook van die wet, en hy bid: “Here, help my teen die slegte mense.” Haastig gaan die slegte

mense na die koning en sê: “U moet Daniël in die leeukuil gooi. Hy genoorsaam nie u wet nie. Hy bid

elke dag tot sy God.”

Die koning is hartseer. Hy wil Daniël red, maar die slegte mense sê: “U het self die wet gemaak”. Nou

kan die koning niks doen nie. Hy sê: Daniël, ek hoop jou God sal jou help.” Toe gooi die soldate Daniël

in die leeukuil. (Kinders moet brul) (Hoe dink julle het Daniël gevoel toe hy in daardie leeukuil gegooi

is?) Ek gaan julle iets vertel. God het ‘n engel gestuur om die monde van die leeus toe te maak dat

hulle nie Daniël opeet nie. Ek gaan ook nou stap en aan al hierdie honger leeus wat heeltyd so in die

klas brul se koppe raak en nou mag julle glad nie verder brul nie, al hoor julle die woord leeu.

Vroeg die volgende môre gaan die koning na die leeukuil en roep: “Daniël? Daniël?” Hy luister...en toe

hoor hy Daniël se stem. Daniël leef! Die leeus het niks aan hom gedoen nie, want ‘n engel van die Here

het gekom en die bekke van die leeus toegemaak. Die koning maak ‘n nuwe wet en sê: “Daniël se God

is die lewende God. Hy kan wonders doen. Van nou af moet almal Hom aanbid.”

Die mense wat so jaloers was op Daniël se planne het nie so goed gewerk nie. God het Daniël beskerm.

Vanuit Romeine 13 en Daniël 6 leer ons van gehoorsaamheid aan die owerhede. Die verhaal van Daniël

vertel ons daarvan – tot wanneer die owerhede teen God optree. En dan gee hy ‘n alternatief – ‘n

Geloof-oplossing vir die situasie.)
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S o l o t y d  D a g  5 8
MAANDAG 7 September 2020 WEEK 9

Word stil
Sit rustig en ontspanne, haal so paar keer diep asem in en asem weer uit.

Konsentreer op lug wat jou longe volmaak, en wat weer uit beweeg. Dink terug

aan jou dag sover; wat het jy beleef? Wat het jy gevoel? Wat het jy gedink?

Haal diep asem in en asem weer uit. Sien hoe jy daardie gedagtes by God se

voete gaan neersit – al is dit net vir ‘n oomblik, en haal weer diep asem in, en

asem weer diep uit.

Spandeer ‘n oomblik om te luister na God se stem.

Lees Romeine 13:1-7 hardop deur.

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat gebeur in jou hart wanneer jy die teks lees? (As jy sukkel om woorde

te kry, begin jou sin soos volg: “Wanneer ek die teks lees, voel ek...”)

• Wat dink jy het in God se hart aangegaan toe Hy hierdie woorde met

Paulus gedeel het? (Wat is die bedoeling agter die woorde?)

Kop – Gedagtes oor die teks

Kan jy een hoof gedagte raaksien wat deur die teks oorgedra word?

Skryf die gedagte neer wat jy vandag gehoor het.

• Is hierdie gedagte iets wat jy reeds in jou lewe (daagliks) toepas? Indien nie,

wat kan jy anders doen, dink of sê om dit wel te doen?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die instruksie wat jy vandag by God gehoor het?

• Hoe kan jy dit vandag prakties gaan uitleef?

Bid die volgende woorde:

Here, my God, leer my om onderdanig te leef aan U. Leer my om 

gehoorsaamheid aan U, aan die wêreld te illustreer deur my gehoorsaamheid 

aan die burgerlike owerhede. 

Amen.



128

S o l o t y d  D a g  5 9
DINSDAG 8 September 2020 WEEK 9

Word stil
Sit rustig en ontspanne, haal so paar keer diep asem in en asem weer uit.

Konsentreer op lug wat jou longe volmaak, en wat weer uit beweeg. Dink terug

aan jou dag sover; wat het jy beleef? Wat het jy gevoel? Wat het jy gedink?

Haal diep asem in en asem weer uit. Sien hoe jy daardie gedagtes by God se

voete gaan neersit – al is dit net vir ‘n oomblik, en haal weer diep asem in, en

asem weer diep uit.

Spandeer ‘n oomblik om te luister na God se stem.

Lees Romeine 13:8-18 hardop deur.

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat gebeur in jou hart wanneer jy die teks lees? (As jy sukkel om woorde

te kry, begin jou sin soos volg: “Wanneer ek die teks lees, voel ek...”)

• Wat dink jy het in God se hart aangegaan toe Hy hierdie woorde met

Paulus gedeel het? (Wat is die bedoeling agter die woorde?)

Kop – Gedagtes oor die teks

Kan jy een hoof gedagte raaksien wat deur die teks oorgedra word?

Skryf die gedagte neer wat jy vandag gehoor het.

• Is hierdie gedagte iets wat jy reeds in jou lewe (daagliks) toepas? Indien nie,

wat kan jy anders doen, dink of sê om dit wel te doen?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die instruksie wat jy vandag by God gehoor het?

• Hoe kan jy dit vandag prakties gaan uitleef?

Bid die volgende woorde:

Here, my God, leer my om in liefde te leef en ook onderdanig te wees aan 

ander met die liefde, wat U vir ons verdien het aan die kruis. Help my ook om 

elke dag die tyd uit te koop en te leef asof dit díe dag aan die kom is!

Amen.
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Word stil
Sit rustig en ontspanne, haal so paar keer diep asem in en asem weer uit.

Konsentreer op lug wat jou longe volmaak, en wat weer uit beweeg. Dink terug

aan jou dag sover; wat het jy beleef? Wat het jy gevoel? Wat het jy gedink?

Haal diep asem in en asem weer uit. Sien hoe jy daardie gedagtes by God se

voete gaan neersit – al is dit net vir ‘n oomblik, en haal weer diep asem in, en

asem weer diep uit.

Spandeer ‘n oomblik om te luister na God se stem.

Lees Romeine 14:1-13 hardop deur.

KYK VIDEO: “Romeine sessie 11 Romeine 14:1 - 12

https://www.youtube.com/watch?v=PE4bdNqoQwg

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat gebeur in jou hart wanneer jy die teks lees? (As jy sukkel om woorde

te kry, begin jou sin soos volg: “Wanneer ek die teks lees, voel ek...”)

• Wat dink jy het in God se hart aangegaan toe Hy hierdie woorde met

Paulus gedeel het? (Wat is die bedoeling agter die woorde?)

Kop – Gedagtes oor die teks

Kan jy een hoof gedagte raaksien wat deur die teks oorgedra word?

Skryf die gedagte neer wat jy vandag gehoor het.

• Is hierdie gedagte iets wat jy reeds in jou lewe (daagliks) toepas? Indien nie,

wat kan jy anders doen, dink of sê om dit wel te doen?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die instruksie wat jy vandag by God gehoor het?

• Hoe kan jy dit vandag prakties gaan uitleef?

Bid die volgende woorde:

Here, my God, leer my om ander met sensitiwiteit en liefde te aanvaar, vir al 

wanneer ek verskil van ander, verskillend is, en goed verskillend benader.

Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=PE4bdNqoQwg


130

S o l o t y d  D a g  6 1
DONDERDAG 10 September 2020 WEEK 9

Word stil
Sit rustig en ontspanne, haal so paar keer diep asem in en asem weer uit.

Konsentreer op lug wat jou longe volmaak, en wat weer uit beweeg. Dink terug

aan jou dag sover; wat het jy beleef? Wat het jy gevoel? Wat het jy gedink?

Haal diep asem in en asem weer uit. Sien hoe jy daardie gedagtes by God se

voete gaan neersit – al is dit net vir ‘n oomblik, en haal weer diep asem in, en

asem weer diep uit.

Spandeer ‘n oomblik om te luister na God se stem.

Lees Romeine 14:14-23 hardop deur.

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat gebeur in jou hart wanneer jy die teks lees? (As jy sukkel om woorde

te kry, begin jou sin soos volg: “Wanneer ek die teks lees, voel ek...”)

• Wat dink jy het in God se hart aangegaan toe Hy hierdie woorde met

Paulus gedeel het? (Wat is die bedoeling agter die woorde?)

Kop – Gedagtes oor die teks

Kan jy een hoof gedagte raaksien wat deur die teks oorgedra word?

Skryf die gedagte neer wat jy vandag gehoor het.

• Is hierdie gedagte iets wat jy reeds in jou lewe (daagliks) toepas? Indien nie,

wat kan jy anders doen, dink of sê om dit wel te doen?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die instruksie wat jy vandag by God gehoor het?

• Hoe kan jy dit vandag prakties gaan uitleef?

Bid die volgende woorde:

Here, my God, herinner my dat U koning oor my lewens is. Daarom gaan my 

lewe oor reg lewe, oor in vrede en blydskap lewe wat U Gees in my harte 

uitbeeld. Help my om U ook so te dien vandag.

Amen.
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Word stil
Sit rustig en ontspanne, haal so paar keer diep asem in en asem weer uit.

Konsentreer op lug wat jou longe volmaak, en wat weer uit beweeg. Dink terug

aan jou dag sover; wat het jy beleef? Wat het jy gevoel? Wat het jy gedink?

Haal diep asem in en asem weer uit. Sien hoe jy daardie gedagtes by God se

voete gaan neersit – al is dit net vir ‘n oomblik, en haal weer diep asem in, en

asem weer diep uit.

Spandeer ‘n oomblik om te luister na God se stem.

Lees Romeine 15:1-13 hardop deur.

Hart – Emosie vanuit die teks

• Wat gebeur in jou hart wanneer jy die teks lees? (As jy sukkel om woorde

te kry, begin jou sin soos volg: “Wanneer ek die teks lees, voel ek...”)

• Wat dink jy het in God se hart aangegaan toe Hy hierdie woorde met

Paulus gedeel het? (Wat is die bedoeling agter die woorde?)

Kop – Gedagtes oor die teks

Kan jy een hoof gedagte raaksien wat deur die teks oorgedra word?

Skryf die gedagte neer wat jy vandag gehoor het.

• Is hierdie gedagte iets wat jy reeds in jou lewe (daagliks) toepas? Indien nie,

wat kan jy anders doen, dink of sê om dit wel te doen?

Hand – Oproep deur die teks

• Wat is die instruksie wat jy vandag by God gehoor het?

• Hoe kan jy dit vandag prakties gaan uitleef?

Bid die volgende woorde:

Here, my God, maak my lewe vol met U Gees wat elkeen van my verwagtinge 

oortref.

Amen.
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Lees Psalm 34 deur en kyk weer na die Romeine tekste van die week en ook

na die Video sessie 12.

Kyk video Sessie 12: Romeine 16

https://youtu.be/AKoFo7ZSd6k

Oordink dan die volgende vrae na aanleiding van

1. dit wat jy die week uit die Skrif gehoor het,

2. en ook na aanleiding van dit wat jy in jou daaglikse doen en late

ervaar het.

(Vrae gebaseer op die daaglikse ondersoek van Ignatius).

1. Wat het die afgelope paar dae alles gebeur in jou dag-tot-dag lewe?

• Hoe het dit jou laat voel?

• Kyk of jy die belangrikste gebeure, asook emosies wat jy ervaar het

kan neerskryf.

2. Was daar oomblikke wat jou nader aan God laat voel het:

• Waar het jy meer openhartig, hoopvol, lewend, kreatief gevoel?

• Waar het jy vrede ervaar, opgewonde gevoel?

• Pynlike ervarings wat jou bewus gemaak het van God?

• Het die week se Skrifgedeeltes vir jou iets te se hieroor?

• Sê dankie, bêre dit in jou hart sodat bewus bly van God. Skryf dit in

die vorm van 'n gebed in jou joernaal.

3. Was daar oomblikke waar jy vervreemd van God, ander en jouself

gevoel het:

• Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang

gevoel het.

• Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het.

• Het die week se Skrifgedeelte vir jou iets te s hieroor?

• Gaan na God, vra vir genesing, krag en vergifnis. Vergewe ook

ander waar nodig. Skryf dit weer in die vorm van 'n gebed in jou

joernaal.

SATERDAG 12 September 2020

https://youtu.be/AKoFo7ZSd6k


4. Dink aan dit wat voorlê op jou program in die week wat kom.

• Bring dit na God en vra sy leiding.

5. As jy nou nadink oor wat jy geleer het uit bogenoemde vrae:

• Waarmee sou jy sê is God besig?

6. Wat het vir jou uitgestaan vanuit die oordenking van die Woord die

afgelope week?

• Wat het jy geleer of ontvang? Skryf die hoofgedagtes in jou joernaal.

INSAKTYD:

Spandeer nou weer ‘n paar minute net in stilte by God. Laat toe dat

dit wat jy waargeneem het net insak en tuis kom.

S o l o t y d  D a g  6 3
WEEK 9SATERDAG 12 Septemver 2020
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Word eers weer stil
• Raak dus weer stil voor God. Maak jou oë toe en wees bewus van sy

teenwoordigheid.

• Haal diep asem (asem in deur jou neus, laat jou longe vol word en blaas

stadig uit deur jou mond).

• Stel jou in op Hom deur jou hart vir Hom oop te maak. Doen dit deur 'n

paar kort een-sin gebede waardeur jy jou hart en verlange na Hom met

Hom deel.

Dink na
• Dink na oor die afgelope week en skryf enige gedagtes wat opkom, neer

(hou die volgende vrae hier onder in gedagte).

1. Wat het ek hierdie week van of oor God geleer?

2. Wat het ek hierdie week van of oor myself geleer?

3. Wat was my gedagte vir die week?

4. Wat is die belangrikste insig wat ek die week gekry het (in my eie

lewe, of in hoe dinge rondom my werk, of enige ander saak wat van

belang is).

5. Was daar enige NUWE opdrag, uitnodiging of leiding wat ek van God

ervaar het?

SONDAG 13 September 2020

Indien ons nog nie eredienste in die kerkgebou hou nie, onthou om 
09:00 vanoggend die laaste erediens van die 64 Dae Fokus Romeine te 

kyk op die gemeente se YouTube kanaal Blancogemeente -
https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog

https://www.youtube.com/channel/UC5WJLUs3OT90OldXv1FBWog


• e-Kerk (https://www.ekerk.org/artikels/categories/romeine/)
• Deon Loots Wese van Dissipelskap: Wees stil en weet

• Kruisgewys: Lectio Divina artikel

• Rick Warren 40 days in the word

• Bybelgenootskap van Suid-Afrika: Bybel vertalings 83 & NLV & Bybel in

praktyk en ‘n Direkte Vertaling

• BibleProject

• Die Bybel A-Z Jan vd Watt

• www.bybelskool.com

• Youtube

M e t  d i e  o p s t e l v a n  h i e r d i e g i d s

i s  g e b r u i k g e m a a k v a n  d i e  

v o l g e n d e b r o n n e :
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https://www.ekerk.org/artikels/categories/romeine/


“Elkeen wat deur God vrygespreek is 
omdat hy glo, sal lewe.” 

Romeine 1: 17

Dankie vir die saamstap en saamleef deur die boek
Romeine!

BAIE DANKIE!
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