
Uitdeelstuk 1: 40 Days of Community: Liefde is die belangrikste 

Rus: 

Deel met mekaar iets van julle verwagtings rondom hierdie 40 dae veldtog. Wat wil jy graag 

reg aan die begin hier met die groep deel?  

Kom ons bid as groep saam dat die Here ons eie groepsbyeenkomste en dié van al die ander in 

ons twee gemeentes sal seën. 

Hoor: 

Kom ons kyk as groep na die "group lifter" op die DVD menu. Kom ons kyk dan as groep die 

DVD se eerste sessie onder "sessions" saam. Die titel is "what matters most". Ons lees as 

groep die volgende Bybeltekste saam: 1 Korintiërs 13 en 1 Johannes 3: 11-18 en 1 Johannes 4: 

7-11. 

Wat in die DVD het vir jou uitgestaan of as iets nuuts jou getref? 

Stem jy saam met 1 Johannes 3:14  dat ons liefde vir mekaar die bewys of die illustrasie is dat 

ons oorgegaan het uit die dood na die lewe? Wat beteken hierdie oorgegaan van die dood na 

die lewe vir jou ? 

1 Johannes 3: 16 lees dat ons ons lewens vir medegelowiges behoort af te lê soos wat Jesus Sy 

lewe vir ons afgelê het. Hoe lê ek my lewe af vir medegelowiges? 

1 Johannes 3:18 leer ons dat ons liefde teenoor mekaar nie net lippetaal moet wees nie, maar 

met die daad bewys moet word en dan in opregtheid. Hoe lyk liefde wat in opregtheid bewys 

word? 

Wat het jy vanaand opnuut van ons liefde vir medegelowiges gehoor of van die belang van ons 

liefde vir mekaar? 

Doen: 

Wat is die een persoon wat miskien vanaand in jou gedagtes opgekom het as die een persoon 

wat jy miskien bietjie verwaarloos het en meer tyd mee moet spandeer? Wie is daardie een 

persoon teenoor wie ek in hierdie komende week die Here se liefde moet gaan bewys?  

Julle kan ook hier as groep begin praat oor julle groepsprojek waarin julle ook die Here se 

liefde teenoor die onmiddellike omgewing wil gaan uitleef. 

Julle kan afsluit met `n lied soos liedboek 284 of 334 


