GROEPSFASILITERING
Neil Cole (DNA)
CONNECTION
DIVINE TRUTH
NURTURING
RELATIONSHIPS
APOSTOLIC
OUTREACH

English
PRAYER
WORD
OBEDIENCE IN
RELATIONSHIPS
WITNESS

David Watson
REVIEW
DISCOVER
OBEY
SHARE

Afrikaans
GEBED
WOORD
GEHOORS
IN
VERHOUDINGS
GETUIENIS

VIER FASES IN DIE PROSES:
1) ATMOSFEER (GEBED)
Inleiding: OORSIG / HERSIENING
• Waarvoor is jy dankbaar in die week?
• Watter probleme of behoeftes het jy op die oomblik?
• Is daar enige persoon in die groep wat in die behoeftes kan voorsien?
Verantwoording:
• Waaroor het verlede week se les gehandel?
• Met wie het jy verlede week se gedeelte gedeel?
• Doen jy enigiets anders sedert die laaste byeenkoms?
• Het jy God beleef sedert die laaste keer wat ons vergader het??

2) ONTDEK (WOORD)
Lees die verskillende gedeeltes hardop:
• Wat gebeur in die gedeelte?
• Wat vertel hierdie gedeelte ons oor God?
• Wat vertel hierdie gedeelte ons oor mense?
MOENIE lering gee oor die waarhede in die gedeelte nie!
Vra vrae totdat hulle die basiese waarhede in die skrifgedeelte ontdek het.
Laat hulle praat oor die gedeeltes voor hulle en nie oor ander gedeeltes nie.
Moenie hulle toelaat om te spring na boeke, preke, leerstellings en menslike
opinies nie.
Laat hulle uit hulle hart praat!

Noudat die groep die waarhede in die Woord ontdek het, help hulle ontdek wat
die Vader sê die stappe van gehoorsaamheid in hulle lewens moet wees.

3) GEHOORSAAMHEID (VERHOUDINGS)
Vra vrae wat die individue in die groep sal help om te sê hoe hulle die Vader sal
gehoorsaam. Help hulle om spesifieke commitment stellings te maak soos: “Ek
sal…” of “ons sal…” (of die kulturele ekwivalent).
Bemoedig hulle om mekaar te ondersteun om by daadwerklike gehoorsaamheid
uit te kom.
Help hulle om te beweeg van ‘n algemene stelling soos ‘Ek sal God liefhê’ na ‘n
spesifieke stelling soos, ‘Ek sal God liefhê deur ...’
Aan die einde moet jy hulle vra om hulle gehoorsaamheidsstellings neer te skryf.
As hulle gewillig is, moet hulle dit sommer met die groep ook deel. Vra hulle om
saam te bid vir mekaar dat hulle God sal toelaat om die planne uit te voer wat Hy
vir hulle gegee het.
•
•
•
•

Wat moet in my verhouding met God verander?
Wat moet in my verhoudings met ander mense verander?
Wat gaan vir my moeilik wees in die gedeelte om te gehoorsaam?
Hoe kan ander Christus volgelinge my help om hierdie gedeelte te
gehoorsaam?
• Is daar enige ander vrae wat jy oor hierdie gedeelte het?

4) DEEL (GETUIENIS)
Aktiveer in die praktyk wat jy geleer het die week.
Deel met ander wat jy geleer het die week.
Help om die behoeftes van die groep en die gemeenskap te ontmoet.
• Weet jy van enige persoon met wie jy hierdie verhaal kan deel?
• Weet jy van enige persoon wat hulp nodig het? Wat kan die groep doen
om die mense te help?
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