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Voorwoord

Een van die interessante feite oor heuningbye is dat wanneer jy 

’n heu ningby van die res van die nes isoleer en hom bly versorg met 

genoeg kos en water, dit wil sê, in die ideale habitat, jy verseker kan 

weet dat hierdie by binne twee of drie dae sal vrek. Daar is iets in die 

gemeenskap van heuningbye wat die swerm aan die lewe hou. Jy 

kan met heuningbye boer, maar jy kan nooit met ’n enkele heuning-

by alleen boer nie. Dieselfde geld vir jou. Gelukkig kan jy sê: “Ek is 

familie van God.” 
~ UIT G O E I E G E N A D E, J Y I S  S P E S I AA L!

Dit is ook waar vir ons as gelowiges: Ons het ander mense nodig, ons het 
mekaar nodig. 

In die lig hiervan het ek besef Goeie genade, jy is spesiaal! kort ’n ubuntu-
oomblik. Die Afrika-teoloog John Mbiti het lank gelede geskryf dat Afrika 
se grootste bydrae tot die Christelike geloof die ubuntu-beginsel is – ek 
is omdat ons is. Die diepste betekenis van die woord ubuntu is: ’n Mens 
is ’n mens oor ander mense; ek is omdat ons is, of aan die hand van Goeie 
genade, jy is spesiaal!, ek is spesiaal omdat ons spesiaal is.

Die “ons” in Jesus-volgelinge maak van jou ’n beter jy, ’n getrouer vol-
geling. In die geloof gaan dit om “ons” eerder as “jy”. As jy die “ons” lief-
het, raak jy ’n beter “jy”. Soos Neil Diamond sing: “It’s not about you. It’s not 
about me. Love is all about we.” 

Daarom het ek hierdie groepbesprekingsgids en persoonlike studies 
geskryf wat kan help dat daar in groepe oor Goeie genade, jy is spesiaal! 
gesels kan word. So kan ons saam mekaar se spesiaalwees, asook ander 
mense s’n vier. 

Geniet die geloofsreis saam met mekaar!

Ewald van Rensburg
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1

Die God van genade

Om mee te begin
Lees hoofstuk 1-5 van Goeie genade, jy is spesiaal!

Ware spiritualiteit bestaan daarin om van oomblik tot oomblik uit die 

genade van Jesus Christus te leef.
~ FR ANCIS SCHAEFFER

Inspirasie
Ben Hooper is in 1870 in die heuwels van Oos-Tennessee in die VSA ge-
bore. Hy was ’n buite-egtelike kind. In daardie dae het die samelewing 
sulke kinders eenkant toe gestoot. Mense wou nie eens hulle kinders met 
buite-egtelike kinders laat speel nie.

Wanneer Ben en sy ma dorp toe gestap het, het mense snedige aan-
merkings na haar kant toe geslinger. Skool was vir Ben net so ’n nare er-
varing. Elke pouse het hy alleen eenkant bly staan. En alleenwees is nie vir 
’n kind bedoel nie.

Toe Ben 12 was, het ’n nuwe predikant op die dorp aangekom. Dit 
was ’n groot geleentheid vir so ’n klein dorpie. Dadelik het Ben wonder like 
stories oor die nuwe predikant gehoor – dat hy mense aanvaar net soos 
hulle is. 

Een Sondag het Ben, wat nog nooit in ’n kerk was nie omdat hulle nie 
welkom was daar nie, besluit om na hierdie nuwe predikant te gaan luister. 
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Die  God van genade

Hy sou heel agter in die kerk wegkruip, het hy besluit. Ben het stilletjies 
ingesluip toe die diens reeds aan die gang was en voor die laaste lied net 
so saggies weer uitgesluip. Maar in sy hart het daar vir die eerste keer hoop 
begin brand. Sondag ná Sondag het hy teruggegaan kerk toe.

Dit was min of meer op die sesde of sewende Sondag dat Ben, so 
mee ge voer deur die predikant se boodskap, skoon van die tyd vergeet 
het. Ty dens die boodskap het Ben gevoel daar was ’n bordjie agter die 
kansel met dié woorde daarop: Vir jou, Ben Hooper van onbekende her-
koms, is daar hoop.

Skielik was die diens verby. Toe Ben wou uitglip, was daar reeds mense 
in die ry en hy was vasgekeer. Meteens het hy ’n hand op sy skouer gevoel. 
Hy het dadelik omgedraai. Dit was die predikant. Met ’n breë glimlag het 
die predikant gevra: “Wie se kind is jy?” Natuurlik ’n vraag wat die hele ge-
meenskap die afgelope 12 jaar al gevra het! Ben het yskoud geword.

Onmiddellik het daar ’n doodse, amper ongemaklike stilte in die kerk 
neergedaal. Die predikant het met opgewondenheid geglimlag en gesê: 
“Ek weet wie se kind jy is. Die familietrekke kan nie misgekyk word nie. Jy 
is ’n kind van God!”

Die predikant het vir Ben ’n vriendelike klappie op die skouer gegee en 
toe vir hom gesê: “Dit is nogal ’n erfenis wat jy het, seun! Gaan nou, en sorg 
dat jy daarvolgens leef.”

En Ben het. Hy het later (1911–1915) die goewerneur van die Ameri-
kaanse staat Tennessee geword.

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God en sy genade?
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B Y B E L S T U D I E  –  Goeie  genade,  jy  i s  spes iaa l !

Vir individue
1.   Lees elke dag Efesiërs 2:5-10 uit verskillende vertalings (soos die 1983- 

vertaling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Lewende Ver taling). 
Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.



13

Die  God van genade

Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoof stukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Ben Hooper op bladsy 10-11 voorlees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle verbeel hulle is Ben 
Hooper. Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat vertel hier die 
storie julle oor genade en hoe Jesus-volgelinge genade-uitdelers is?

Gesels saam
3.  Hoekom, dink julle, sukkel mense om regtig genade te snap en daaruit 

te leef?

4.  Gesels oor hierdie woorde van Frederick Buechner:

 “Genade is iets wat jy nooit kan kry nie, dit kan net aan jou gegee word. 
Die genade van God beteken iets soos: Hier is jou lewe. Jy sou dalk 
nooit bestaan het nie, maar jy bestaan omdat die partytjie nie voltooi 
sou gewees het sonder jou nie. Hier is die wêreld. Pragtige en aaklige 
dinge sal gebeur. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Niks kan ons 
ooit van mekaar skei nie. Dit is vir jou. Ek het die heelal ge skep. Ek het 
jou lief. Daar is net een vangplek. Soos enige ander ge skenk, kan die 
geskenk van genade net joune word as jy jou hand uitsteek en dit 
neem. Miskien is die vermoë om jou hand uit te steek en te neem óók 
’n geskenk.”

5.  Hoe help die beelde van herwinning en kompos in hoofstuk 2 van 
Goeie genade, jy is spesiaal! julle om God se genade beter te verstaan?
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B Y B E L S T U D I E  –  Goeie  genade,  jy  i s  spes iaa l !

6.  Wat tref julle die meeste in 2 Korintiërs 5:17-19 en Filippense 1:6? 
Hoekom?

7.  Hoekom kan kerkmense ook moontlik aan die Rosie Ruiz-sindroom ly 
(Goeie genade, jy is spesiaal!, bl 41-42)? Wat dink julle is die hoofrede 
hoekom ’n mens nie Christenskap (nes die voltooiing van ’n marathon) 
kan fake nie? In die lig van Johannes 15:1-8, hoe ontsnap ’n mens die 
Rosie Ruiz-sindroom?

Om mee af te sluit 
• Luister na Kees Kraayenoord se lied “God of the moon and the  

stars” (https://youtu.be/zerlT8FA7kc). Wat sê hierdie lied oor  
God en sy genade? 

• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  
week se byeenkoms hoofstuk 6-10 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is God se tempel

Om mee te begin
Lees hoofstuk 6-10 van Goeie genade, jy is spesiaal!

The church is “essential service” like the Post Office but there will al-

ways be irritating and inadequate officials behind the counter and 

you will always be tempted to exasperation by them. But get over the 

irritating officials, because I feel the regular, steady, docile practice of 

corporate worship is of utmost importance for building-up of your 

spiritual life … no amount of solitary reading or prayer makes up for 

humble immersion in the life and worship of the church. 
~ E VELYN UNDERHILL

Inspirasie
Fred Craddock, ’n Amerikaanse professor in prediking, vertel van ’n ontbyt-
ervaring wat hy gehad het. Hy was vasgevang in Winnipeg, Kanada in 
’n vroeë Oktober-sneeustorm wat die hele stad lamgelê het. Alles was ge-
sluit en sy gasheer kon nie eens tot by Fred se hotel kom vir die ontbyt nie.

Daardie oggend het Fred hom vir ontbyt bevind in ’n oorvol restaurant 
langs ’n bushalte so twee strate van sy hotel af. Iemand het hom na ’n tafel 
geneem. ’n Groot man met ’n smerige voorskoot het na sy tafel toe aan-
gestap gekom en sy bestelling gevra. Hy het natuurlik nie geweet wat die 
plek bedien nie; daarom het hy vir die spyskaart gevra.
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B Y B E L S T U D I E  –  Goeie  genade,  jy  i s  spes iaa l !

“Waarom wil jy ’n spyskaart hê?” het die man onvriendelik gevra. “Ons 
het sop.”

“Sop is reg,” het Fred geantwoord. Net wat hy vir ontbyt wou hê – sop!
Die man het die sop gebring, en Fred beskryf dit as vreemd. Dit was 

grys, amper die kleur van ’n muis. Hy het nie geweet waarvan dit ge maak 
was nie, maar het maar daaraan geproe. Aaklig! Ek sal dit nooit in my lyf 
kry nie, het hy gedink. Toe het hy maar in die oorvol plek gesit en sy hande 
met die sopbak warm gehou.

Toe gaan die deur oop. Iemand het geskree: “Maak die deur toe!” Die 
vrou wat ingekom het, het dit dadelik gedoen. Sy is ook na ’n tafel ge lei. 
Die man met die smerige voorskoot het na haar toe gestap en klip hard 
ge vra: “Wat wil jy hê?”

“Bring vir my ’n glas water,” het sy gesê. 
Die man het die water gebring en weer gevra: “Wat wil jy hê?” 
“Net die water.”
“Dame, jy moet iets bestel.”
“Net die water.”
Die man se stem het al hoe harder geword. “Dame, jy moet iets bestel, 

of jy moet loop.”
“Kan ek nie bly en myself warm maak hier binne nie?” 
“Bestel of loop!”
Die vrou het toe maar opgestaan. Die mense aan haar tafel het ook 

opgestaan. So ook die mense rondom haar en die mense aan Fred se tafel. 
Fred het ook opgestaan. Almal het na die deur toe beweeg.

“Goed,” het die man met die smerige voorskoot gesê, “sy kan maar bly.”
Almal het weer gaan sit. Die man het selfs vir die vrou ’n bord sop 

gebring.
“Wie is sy?” het Fred vir die man langs hom gevra.
“Ek het haar nog nooit gesien nie,” was sy antwoord, “maar as sy nie 

welkom is nie, is niemand welkom nie.”
Daarna het almal net die klank van soplepels gehoor soos die mense 
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hulle sop geëet het. Wel, as húlle die sop kan eet, kan ek dit ook doen, het 
Fred gedink. Hy het sy lepel opgetel en die sop begin eet.

“Dit was goeie sop. Ek het al die sop opgeëet. Dit was ’n vreemde sop. 
Dit het geproe na brood en wyn. Ek wens dit het in ’n kerk gebeur,” vertel 
Fred. “Maar soms gebeur dit. Miskien hier, miskien in hierdie kerk, miskien 
… maar dit is die kerk hierdie … Weet julle nie dat julle die tempel van God 
is en dat die Gees in julle woon nie?”

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God en sy genade?

Vir individue
1.  Lees elke dag 1 Korintiërs 3:16-17 en 6:19-20 uit verskillende vertalings 

(soos die 1983-vertaling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Le-
wende Vertaling). Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?
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B Y B E L S T U D I E  –  Goeie  genade,  jy  i s  spes iaa l !

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.

Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Fred Craddock op bladsy 15-17 voorlees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle verbeel hulle is 
Fred Crad dock. Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat ver-
tel hier die storie julle oor genade en hoe Jesus-volgelinge genade-
uitdelers is?

Gesels saam
3.  Jy is die kerk, en die kerk is daar waar jy is. Dit is die implikasie van die 

woorde: “Jy is ’n tempel.” Dit is wat Fred Craddock se storie vir ons sê: 
Sulke dinge behoort elke dag te gebeur, want God se tempels het daar 
geëet. Dit was kerktyd, partytjietyd.
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In die Ou Testament was die tempel die simbool van God se teen-
woordigheid. In ons tyd, sê Paulus, is ons sy tempels; ons is dus wan-
delende kerkgeboue. Die Christendom is die eerste godsdiens wat nie 
in ’n tempel gebaseer is nie. God het die tempel “gedesentraliseer” na 
gelowiges toe.

4.  Daar lê verder ook ’n kragtige implikasie in die woorde “jy is ’n tempel”. 
Paulus verduidelik dit met die woorde: “Julle het die Heilige Gees, wat 
in julle woon” (1 Kor 6:19). Die vroeë kerk se dryfkrag was die Heilige 
Gees. Hulle het alles in en deur die Gees gedoen. Hoe dink julle lyk 
’n kerk wat so optree? Wees spesifiek en prakties.

5.  Gesels saam oor die volgende stelling van AW Tozer:

 “As die Heilige Gees Hom vandag uit die kerk sou onttrek, sou 95% van 
wat ons doen, aangaan en niemand sou die verskil agterkom nie. As 
die Heilige Gees Hom sou onttrek van die Nuwe-Testamentiese kerk, 
sou 95% van wat hulle gedoen het net daar ophou, en almal sou die 
verskil raakgesien het.” 

6.  Gesels saam hieroor: 

 Die Griekse woord wat Paulus in 2 Korintiërs 5:17 gebruik om die 
woord “nuwe” te beskryf, is kainos. Dit verwys na iets wat nog nooit 
daar was nie, iets verrassend anders en ongehoord, ja, iets wat net God 
kan doen. ’n Nuwe mens is iemand wat uiteindelik word soos God be-
doel het hy of sy moet wees; om jou ware self te wees. ’n Nuwe mens 
kyk minder na die verlede en sê minder: “Ek is jammer,” maar kyk eer-
der oopmond na die toekoms en sê: “Goeie genade!”
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7.  Lees Johannes 15:12-15. Wat beteken dit vandag om ’n vriend van 
Jesus Christus te wees? Wees prakties en gesels ook daaroor aan die 
hand van Teresa van Avila se woorde: 

 “Christus het geen liggaam op aarde behalwe joune, geen hande be-
halwe joune. Jou oë is die oë waardeur die liefde van Christus na die 
seer van die wêreld kyk. Jou voete is die voete waarmee Christus wil 
goed doen. Jou hande is die hande waarmee Hy nou wil seën en sorg.”

Om mee af te sluit 
• Kyk na ’n toneel uit Les Misérables (https://youtu.be/wF3FX43F-7Y). 

Wat sê hierdie snit oor genade, die kerk en die nuwe mens? 
• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  

week se byeenkoms hoofstuk 11-15 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is ’n heilige

Om mee te begin
Lees hoofstuk 11-15 van Goeie genade, jy is spesiaal!

Heiliges is nie bonatuurlike of onnatuurlike mense of helde nie. Hei-

liges is gewone mense wat met hulle lewe dit vir ander gewone mense 

makliker maak om te glo dat God leef en dat Hy ons liefhet.
~ L BOFF

Inspirasie
Die sielkundige Robert Coles skryf heelwat boeke en gee ook klas by Har-
vard-Universiteit. Hy het onder meer ’n boek geskryf oor Dorothy Day, 
die beroemde Katolieke maatskaplike werker wat groot werk namens 
die organisasie Catholic Worker gedoen het. Hierdie organisasie het 
deur mid del van sopkombuise goeie werk onder die armes en ander no-
bo dies gedoen. 

Toe hy nog jonk was, het Robert al geweet hy wil ’n sielkundige word. 
Dit is dan ook wat hy aan Harvard gaan studeer het. In Amerika geniet siel-
kundiges hoë status. Robert het dit geweet en hy was trots daarop. Hy was 
ook trots op die feit dat iemand soos hy, met al sy goeie hoedanig hede, 
hom beskikbaar gestel het om met die armes te werk. Dit was die soort 
ding waarvan mense sou kennis neem. 
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Robert het eendag by die gebou van Catholic Worker aangekom en 
gevra of hy Dorothy Day kon sien. Hy was baie opgewonde om uiteindelik 
dié beroemde vrou te ontmoet. Iemand het hom ingelig dat sy in die sop-
kombuis was. Toe hy daar aankom, het hy haar dadelik herken omdat hy 
al soveel foto’s van haar gesien het. Sy het by ’n tafel gesit, diep in gesprek 
met ’n man. Robert het dadelik gemerk dat dit ’n dwelmverslaafde was. 
Die man het sleg gelyk … ’n regte straatmens … ’n boemelaar. Dorothy 
het intens en met deernis na daardie “niemand” geluister, in so ’n mate dat 
sy heeltemal onbewus was van Robert wat die sopkombuis binnegestap 
het. Hy het geduldig by die deur gewag vir haar om klaar te maak. Toe sy 
opstaan, sien sy vir Robert, geklee in sy netjies pak klere, en vra: “Wil jy met 
een van ons praat?”

Robert was verstom. Dorothy Day was beroemd. En die man wat by 
haar gesit het, was ’n nobody. Hy was rommel. “Wil jy met een van ons 
praat?” Robert het nog nooit so iets beleef nie.

Dis hoe ’n heilige optree, het hy besef. ’n Heilige vereenselwig hom of 
haar so met die ander persoon dat alle mure wat deur die gemeenskap 
opgebou is, afgebreek word. Daar was net twee mense by daardie tafel – 
’n broer en ’n suster in die familie van God. En die suster was besorg oor die 
broer omdat hy vir haar spesiaal was.

Robert Coles sê hierdie gebeurtenis het sy hele lewe verander. Hy het 
in daardie oomblik meer geleer as in al sy jare aan die Harvard-Universi-
teit en hy het gesien wat dit beteken om heilig te wees soos God heilig is 
(1 Pet 1:16).

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?
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Vir individue
1.  Lees elke dag 2 Korintiërs 4:6-15 en Efesiërs 1:1-2 uit verskillende ver ta-

lings (soos die 1983-vertaling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe 
Lewende Vertaling). Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.
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Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Robert Coles op bladsy 21-22 voorlees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle verbeel hulle 
is Robert Coles. Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat ver-
tel hierdie storie julle oor genade en hoe Jesus-volgelinge genade-
uitdelers is?

Gesels saam
3.  “Heilig” in die Bybel beteken “iemand wat aan God gewy is”. Dit is inte-

ressant dat die woord “Christen” net drie maal in die Nuwe Tes ta ment 
gebruik word en nooit deur Paulus self nie. Paulus kies met opset die 
woord “heiliges” (uitstaan-mense) om ons as Jesus-vol gelinge te be-
skryf. Daardeur word ons geïdentifiseer deur wat God in en vir ons 
doen, nie deur wat ons vir God doen nie.

So wil Paulus ons leer om onsself nie te verstaan in terme van hoe 
ons oor onsself voel, hoe ander ons behandel of selfs hoe ons God be-
han del nie, maar hoe God oor ons voel en ons behandel – met ander 
woorde, sy aanvaarding van ons. Ons weet God het ons lief. Punt. Niks 
wat ons doen of nie doen nie, kan maak dat God ons min der of meer 
liefhet nie. Dit is ongelooflik om te besef dat alle Jesus-vol ge linge, on-
geag hulle reputasie of gedrag, heiliges genoem word. Hei liges, soos 
in die Bybel gebruik, verwys dus nie bloot na uitstaande ge lo wi ges nie, 
maar na alle mense wat Jesus volg.

4.  Met die oog op punt 3, wat maak Christene anders en laat hulle 
uitstaan? 
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5.  Paulus noem ons in 2 Korintiërs 4:7 kleipotte wat maklik breek. 
Watter belangrike dinge leer ons van Jesus-volgelinge as kleipotte in 
vers 6-15?

6.  Jesus-volgelinge (heiliges) is benewens kleipotte ook ’n beeld van 
God. Wat beteken dit dat ons na God se beeld gemaak is? Wat wil die 
Hei lige Gees met ons as beeld van God bereik (2 Kor 3:18)?

7.  Gesels oor die implikasies van Dallas Willard se woorde: 

 “The process of spiritual transformation in Christ is one of progres sive-
ly replacing destructive images and ideas with the ideas and images 
that filled the mind of Jesus. Spiritual transformation in Christ moves 
towards a total interchange of our ideas and images for His.” 

Om mee af te sluit
• Kyk na die 14-minute-kortfilm Validation (https://youtu.be/

Cbk980jV7Ao). Wat sê hierdie snit oor Jesus-volgelinge as genade-
uitdelers, beeld van God, kleipotte en heiliges? 

• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  
week se byeenkoms hoofstuk 16-20 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is ’n hooptimis

Om mee te begin
Lees hoofstuk 16-20 van Goeie genade, jy is spesiaal!

At present we are on the outside of the world, the wrong side of the 

door. We see the beauties, but we cannot mingle with the splendours 

we see. But all the leaves of the New Testament are rustling with the 

rumour that it will not always be so. Someday God willing, we shall 

get in. 
~ CS LE WIS

Inspirasie
Johnny was ’n eenvoudige mens wat as ’n pakker by ’n kruidenierswinkel 
gewerk het. Hy woon toe eendag ’n praatjie van Barbara Glanz by, waar 
sy verduidelik het hoe ’n mens ’n verskil kan maak. Sy het beskryf hoe elke 
interaksie met ’n ander persoon ’n geleentheid is om ’n herinnering te skep 
of iemand se lewe te seën, en natuurlik hoe belangrik dit is om vir daardie 
oomblikke te soek.

Ongeveer ’n maand later ontvang sy ’n oproep van die 19-jarige John-
ny wat trots vir haar sê hy het Down se sindroom, en haar toe die volgen-
de vertel:

“Barbara, ek het baie van jou praatjie gehou. Ek het nie regtig ge-
dink ek kan enigiets spesiaals vir ons kliënte doen nie. Ek is tog net 
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’n kruideniersware-pakker. Toe het ek ’n idee gekry. Ek het besluit om elke 
aand ná werk ’n “gedagte vir die dag” te vind vir my volgende skof. 

“Dit sou iets positiefs wees, ’n herinnering aan byvoorbeeld hoe goed 
dit is om te leef, of hoe baie ’n mens saak maak, of met hoeveel geskenke 
ons omring word. As ek nie een kon vind nie, sou ek dit opmaak. My pa het 
elke aand op die rekenaar die gedagte vir die dag 6 keer op ’n bladsy getik 
en dan het ek 50 bladsye daarvan uitgedruk. Met ’n skêr het ek 300 kopieë 
uitgeknip en elkeen onderteken. 

“Elke keer wanneer ek iemand se kruideniersware in die sakke gepak 
het, het ek die gedagte vir die dag bo-op die laaste sak gesit. Dan het ek 
die persoon in die oë gekyk en gesê: ‘Ek het ’n gedagte vir die dag in jou sak 
gesit. Ek hoop dit help jou om ’n goeie dag te hê. Dankie dat jy hierheen 
gekom het.’”

’n Maand later het die winkelbestuurder vir Barbara gebel: “Barbara, jy 
sal nie glo wat gebeur het nie. Ek het my rondtes gedoen en toe ek by die 
kassierpunte kom, was die ry waar Johnny gewerk het drie maal langer as 
enigiemand anders s’n. Dit het tot by die bevrore afdeling gestrek!”

Die bestuurder het verder vertel dat hy toe afgekondig het dat meer 
kasregisters oopgemaak gaan word, maar hy kon nie een van die kliënte in 
Johnny se ry geskuif kry nie. Hulle het almal gesê: “Dis oukei. Ons sal wag. 
Ons wil in Johnny se ry wees.”

Een vrou het selfs sy hand gegryp en gesê: “Ek het gewoonlik een keer 
’n week hier ’n draai kom maak. Nou kom ek elke dag hiernatoe, want ek 
wil Johnny se gedagte vir die dag kry.”

Toe sê die bestuurder vir Barbara: “Johnny doen meer as om net sakke 
met kruideniersware te vul, hy vul mense se lewe met hoop!”

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?
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Vir individue
1.  Lees elke dag Romeine 8:12-17 en 15:13 uit verskillende vertalings 

(soos die 1983-vertaling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Le-
wen de Vertaling). Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.
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Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Johnny op bladsy 26-27 voorlees. Laat 
die res van die groep hulle oë toemaak en hulle verbeel hulle is Johnny. 
Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat vertel hierdie storie 
julle oor genade en hoe Jesus-volgelinge genade-uitdelers is?

Gesels saam
3.  Dink na oor die volgende twee gedagtes:

• Dante het iewers geskryf die inskripsie op die poort van die hel, 
lui: “Elkeen wat hier ingaan, laat vaar alle hoop.” 

• “It has long been said that there are no hopeless situations, there 
are only men who have grown hopeless about them.”

4.  Wat leer ons oor hoop uit Kolossense 1:27 en 1 Timoteus 1:1? Hoe laat 
dit julle oor die lewe voel en dink?

5.  Watter interessante feite gee Paulus oor Jesus-volgelinge in Romei-
ne 8:12-17? Gesels oor die praktiese implikasies daarvan.

6.  In Romeine 8 gebruik Paulus dieselfde Griekse woord wat Jesus as God 
se kind beskryf ook vir ons? Hoe laat dit julle voel en watter uitwerking 
het dit op julle lewe?

7.  Gesels oor die implikasies van genade soos Romeine 5:20 dit stel: 
“Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade 
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geword.” Of soos The Message dit beskryf: “But sin didn’t, and doesn’t, 
have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call 
grace. When it’s sin versus grace, grace wins hands down.”

Om mee af te sluit 
• Kyk na die einde van Shawshank redemption (https://youtu.be/

kfjpi9P2Uiw). Wat sê hierdie snit oor hoop en Jesus-volgelinge as 
hoop-uitdelers? 

• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  
week se byeenkoms hoofstuk 21-25 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is vergewe

Om mee te begin
Lees hoofstuk 21-25 van Goeie genade, jy is spesiaal!

Ons hou van die idee van ’n vergewende God, maar nie as dit van  

ons vereis om ons lewe te verander nie. Vergifnis word iets wat ons 

eis, maar ons slaag nie daarin om dit in ons lewe uit te leef nie. Ons 

klink gans te dikwels soos George Eliot se beskrywing in Adam Bede:  

Ons gee mense oor aan die genade van God, en bewys self geen ge-

nade nie. 
~ SUSAN PENDLE TON JONES

Inspirasie
Daar word vertel dat Thomas Edison 50 000 eksperimente uitgevoer het 
voor dat hy daarin kon slaag om die opgaarbattery te maak. Ons kan aan-
neem dat hy langs die pad ernstige twyfel in sy gemoed gehad het oor 
hier die projek. Toe iemand op ’n keer aan hom gevra het of hy ooit mis-
moe dig was omdat hy so ’n lang tyd moes werk sonder dat hy enige re sul-
tate kon sien, het hy geantwoord: “Mismoedig? Ek weet nou van 50 000 
dinge wat nié sal werk nie.” 

Thomas Edison was die uitvinder van die mikrofoon, fonogram, gloei-
lamp, opgaarbattery, film met klank en meer as ’n duisend ander dinge.
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In Desember 1914 het hy al 10 jaar lank aan die opgaarbattery gewerk. 
Dit het natuurlik sy finansies erg geknou. Een spesifieke aand het daar 
’n brand in die filmkamer uitgebreek. Binne enkele minute was daar ’n 
vlam mehel. Brandweerstasies van oraloor het kom help, maar die vlamme 
was te intens en die waterdruk te laag om die vuur te blus. Alles is vernietig.

Edison was in daardie stadium 67 jaar oud. Al sy bates is in die brand 
verwoes. Hoewel skade van meer as 2 miljoen dollar aangerig is, was die 
betongeboue vir net 238 000 dollar verseker omdat hulle gedink het dit 
was brandbestand. 

Sou Edison se gees die terugslag oorleef? Sy 24-jarige seun Charles 
het oral na sy pa gesoek. Hy het hom uiteindelik gevind waar hy rustig ge-
staan en die brand dopgehou het. “My hart het na hom toe uitgegaan,” het 
Charles later vertel. “Hy was 67 – nie meer ’n jong man nie. En alles waar-
voor hy gewerk het, het in vlamme opgegaan.” Toe Edison vir Charles sien, 
het hy geroep: “Waar is jou ma?” Charles het geantwoord dat hy nie ’n idee 
het nie. Edison sê toe: “Gaan roep haar en bring haar dadelik hier. Sy sal in 
haar lewe nooit weer so ’n skouspel sien nie!”

Die volgende oggend vroeg was Edison terug en terwyl hy na die 
smeulende puinhoop gekyk het, het hy gesê: “Daar is groot waarde in 
enige ramp. Al ons foute word uitgewis. Alle eer en dank aan God dat ons 
weer ’n splinternuwe begin mag hê.” 

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?

Vir individue
1.  Lees elke dag Matteus 18:21-35 uit verskillende vertalings (soos die 

1983-vertaling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Lewende Ver-
taling). Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.
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Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.

Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoof stukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.
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2.  Laat ’n groeplid die storie van Thomas Edison op bladsy 31-32 voor lees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle verbeel hulle is 
Thomas Edison. Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat vertel 
hier die storie julle oor genade, vergifnis en hoe Jesus-volgelinge ander 
moet vergewe?

Gesels saam
3.  Wat maak vergifnis so moeilik? 

4.  Daar is ’n ou Ierse seëngebed wat lui: “May God bless those who love 
us. And those who do not love us, may He turn their hearts. And if He 
does not turn their hearts, may He turn their ankles so we may know 
them by their limping.” As jy hulle dus mank sien loop, moet jy vir hulle 
bid, sê Jesus in Matteus 5:43-44 … Vergifnis tot die uiterste. 

Hoe kry ’n mens dit reg? Wees prakties.

5.  Gesels saam oor Frederick Buechner se aangrypende woorde oor God 
se versoenende liefde: 

 “The love for equals is a human thing … of friend for friend, brother for 
brother. It is to love what is loving and lovely. The world smiles.

“The love for the less fortunate is a beautiful thing … the love for 
those who suffer, for those who are poor, the sick, the failures, the un-
lovely. This is compassion, and it touches the heart of the world.

“The love for the more fortunate is a rare thing … to love those 
who succeed where we fail, to rejoice without envy with those who 
rejoice, the love of the poor for the rich, of the black man for the white 
man. The world is bewildered by its saints.

“And then there is the love for the enemy … love for the one who 
does not love you but mocks, threatens, and inflicts pain. The tor tu-
red’s love for the torturer.

“This is God’s love. It conquers the world.”
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 Wat maak versoening nog moeiliker as vergifnis?

6.  Lees 2 Korintiërs 5:18-20. Paulus gebruik hier ’n interessante woord vir 
“bediening”. Hierdie woord kan amper vergelyk word met ons “kelner” 
van vandag. ’n Kelner bring eers die spyskaart en daarna die kos (wat 
’n kok elders voorberei het). Die kelner het egter met albei niks te doen 
nie. ’n Kelner kan jou slegs vertel van die disse, want hy het al heel 
moont lik daarvan geproe. 

Hoe help dié beeld ons om versoening (meer spesifiek die be die-
ning van versoening) te verstaan?

7.  Gesels oor die bevrydende implikasies van Romeine 5:1-2 en 8:1. Wat 
beteken dit om “out in the wide open spaces of God’s grace” (Rom 5:2, 
The Message) te leef? Wees prakties.

Om mee af te sluit 
• Kyk na An unforgettable act of forgiveness in court – by the father  

of a murder victim (https://youtu.be/EIkywrKVWAo). Luister ook na 
Matthew West se “Forgiveness”(https://youtu.be/h1Lu5udXEZI).  
Wat sê hierdie snitte oor vergifnis, versoening en om vrygespreek 
te wees? 

• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  
week se byeenkoms hoofstuk 26-30 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is veilig

Om mee te begin
Lees hoofstuk 26-30 van Goeie genade, jy is spesiaal!

God se beloftes [jy kan dit ook vervang met “beskerming”] is soos die 

sterre: hoe donkerder die nag, hoe helderder vonkel hulle. 
~ DAVID NICHOL AS

Elke dag moet vertroue op God van vooraf begin asof ons dit nog 

nooit gedoen het nie. 
~ CS LE WIS

Inspirasie
’n Eeu of wat gelede het ’n predikant ’n gemeente aan ’n kusdorpie bedien 
waar die see berug was om soms erg stormagtig te raak. Skepe het gereeld 
daar op die rotse geloop voordat hulle die hawe se veiligheid kon invaar. 
Die kerkgebou was egter die een baken wat uitgestaan het. Dit het op 
’n heuwel bo die dorpie uitgetroon en die naderende skepe kon dit van ver 
af sien. Dit was veral vir die skepe ’n goeie aanduiding waar die hawe geleë 
was omdat die kerkie reg op die hawe afgekyk het.

Een Sondagaand het daar ’n hewige storm opgesteek. Die predikant 
het geweet die kanse was skraal dat enigiemand vir die aanddiens sou op-
daag. Die reën het in vlae neergestort, ’n stormsterk wind het buite gehuil 
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en dit was natuurlik snerpend koud. Sy vrou het tog by hom aangedring 
om kerk toe te gaan, want sê nou net iemand daag wel op. Teësinnig het 
hy ingestem om te gaan, maar hy het vir haar gesê: “Ek wed jou nie eens 
die orrelis gaan opdaag nie.”

Sopnat het hy by ’n verlate en donker kerkgebou opgedaag. Hy het die 
donker kerk oopgemaak en ingegaan. Binne het hy een vir een die lampe 
aangesteek. Geleidelik het dit die donkerte verdryf totdat die binnekant 
van die kerkie helder verlig was. Niemand het natuurlik opgedaag nie, net 
soos die predikant voorspel het. Hy het besluit om tog ’n rukkie die stilte 
van die kerk te geniet en sommer net by God stil te word. Ná ongeveer 
’n uur het hy weer die lampe een vir een doodgemaak. Daarna is hy huis 
toe. Sy vrou se kommentaar was net dat hy beslis die gemeente beter as 
sy ken.

Die volgende oggend vroeg was daar ’n klop aan die pastorie se voor-
deur. Die predikant het die deur oopgemaak. Hy het dadelik opgemerk 
dat die storm gaan lê het. Een van die skeepskapteins het voor die deur 
gestaan: “Dominee, ek wil net namens my bemanning vir jou kom dankie 
sê. Soos jy seker weet, was ons ’n paar dae op die see uit. Toe ons as gevolg 
van die rowwe see eers gisteraand by die huis kon kom, was ons sig so 
beperk dat ons glad nie die land kon sien nie. Wat nog te sê die hawe. Maar 
ek het vir my manne gevra hoe laat dit was – iemand het gesê dit was 
amper halfsewe. Ek het vir hulle gesê hulle moenie bekommerd wees nie, 
die kerk se ligte gaan nou-nou aangesteek word vir die aanddiens. En dan 
sou ons presies weet in watter rigting ons moes vaar. Die manne het almal 
gejuig toe die kerk al hoe meer verlig is. Almal het geweet ons was veilig. 
Die Here het gesorg. Dankie nogmaals vir julle aandeel.” 

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?
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Vir individue
1.  Lees elke dag Psalm 62 uit verskillende vertalings (soos die 1983-ver-

taling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Lewende Vertaling). Be-
studeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.
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Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van die onbekende predikant op bladsy 
36-37 voor lees. Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle 
verbeel hulle is die predikant. Watter gewaarwordings het elkeen be-
leef? Wat vertel hierdie storie julle oor God se beskermende genade en 
hoe Jesus-vol gelinge God moet vertrou?

Gesels saam
3.  Wat behels God se beskerming? Wees spesifiek en prakties.

4.  Gesels saam oor die volgende aanhaling uit Goeie genade, jy is spesiaal!: 

“Geloof is om loshande aan God vas te hou.” 

 Wat beteken vertroue in God en wat beteken dit nie? Wees spesifiek en 
prakties.

5.  Gesels saam oor die volgende gebed van Sint Patrick. Watter insigte 
kry julle hieruit?

“Christus met my, Christus voor my, Christus agter my,

Christus in my, Christus onder my, Christus bo my,

Christus regs van my, Christus links van my,

Christus waar ek lê, Christus waar ek sit, Christus waar ek opstaan,

Christus in die hart van elke mens wat aan my dink,
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Christus op die tong van elke mens wat oor my praat,

Christus in elke oog wat my sien,

Christus in elke oor wat my hoor.

Christus wat my vandag beskerm

teen alle gevaar wat oor my pad kom

sodat ek die lewe in sy oorvloed mag beleef.

Amen.”

6.  Vertroue in God laat jou besef jy is geseënd. Lees saam Efesiërs 1:3-14. 
In dié gedeelte noem Paulus ’n stuk of agt seëninge. Wat is dit? Gesels 
met mekaar hieroor. 

7.  Gesels oor die volgende twee aanhalings: 

Ná twee weke het ek geen ander keuse gehad as om ’n Christen te 

word nie. Selfs al het Livingstone nooit met my daaroor gepraat nie.
~ DIE WOORDE VAN STANLEY DIE JOERNALIS  

NADAT HY DAVID LIVINGSTONE IN AFRIK A GE VIND HE T

The early church generally did not lift a finger to evangelize. There was 

something about the way they spoke to one another, about the way 

they looked at one another, about the way they cried together, the 

way they laughed together, the way they touched one another that 

was strangely appealing. It gave off the scent of love. 
~ KEITH MILLER

 Is dit vandag nog waar van Jesus-volgelinge en die kerk? Hoekom of 
hoekom nie? Wat is die oplossing?

Om mee af te sluit 
Lees die volgende storie:
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 Toe hy ’n antwoord op sy toekoms soek, het John Kavanaugh ’n maand 
by “die huis van die sterwendes” in Kolkata gaan werk. Daar het Moe-
der Teresa vir hom gevra: “Wat kan ek vir jou doen?” Hy het geant woord 
dat sy vir hom kan bid. Sy het gevra: “Waarvoor moet ek bid?” Hy het 
gesê: “Vir duidelikheid.” Sy het nee gesê. Dit was dit. Toe hy vir haar vra 
hoekom, het sy geantwoord dat duidelikheid (clarity) die laaste ding 
was waaraan hy vasgehou het en dat hy dit moes los. Toe hy vir haar sê 
sy self het soveel duidelikheid wat hy met sy hele hart begeer, het sy 
gelag en gesê: “I have never had clarity; what I’ve always had is trust – 
so I will pray that you trust.” 

Die weg van Jesus-volgelinge kan en sal soms mistig wees. Daarom is ver-
troue so belangrik. Vertroue is inderdaad om loshande aan God vas te hou. 
• Wat het julle uit die storie geleer, veral oor wat dit oor vertroue sê? 
• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende  

week se byeenkoms hoofstuk 31-35 van Goeie genade, jy is spesiaal! 
moet lees.
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Jy is Christus 
se ambassadeur

Om mee te begin
Lees hoofstuk 31-35 van Goeie genade, jy is spesiaal!

Loving as He loves, helping as He helps, giving as He gives, serving as 

He serves, rescuing as He rescues, being with Him for all the twenty-

four hours, touching Him in His distressing disguise. 
~ MOEDER TERESA

Inspirasie
Sy is op 5 September 1997 oorlede, in dieselfde tyd toe die wêreld oor prin-
ses Diana getreur het …

Sy het onder die armste mense in die stad Kolkata in Indië gewerk. Die 
leuse van haar sendingstasie was: “Laat elke daad van my iets moois wees 
vir God.” Sy het met deernis die siekes, melaatses, eensames en sterwen-
des ver sorg deur hulle wonde te was, hulle sere met salf te smeer en hulle 
hande vas te hou terwyl hulle sterf.

Sy wou aan elkeen wat sterf die gevoel gee dat iemand hulle liefge-
had het. Sy het vertel dat sy eendag verby ’n afvoersloot gestap het toe 
haar oog iets vang wat beweeg. Haar eerste gedagte was dat dit ’n rot was. 
Hulle was immers so volop daar. Tog het sy ondersoek ingestel en op 
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’n sterwende man afgekom. Sy het hom na haar huis toe geneem waar sy 
hom versorg het tot met sy dood. Van sy laaste woorde aan haar was: “Ek 
het soos ’n dier in die strate gewoon, nou kan ek soos ’n engel sterf.”

Sy en haar helpers het met haar dood ongeveer 54 000 mense van 
die strate van Kolkata versorg en meer as 23 000 in liefde en deernis laat 
sterf. Haar geloof in God was merkwaardig en sy het ongelooflike dinge 
in sy Naam bereik. Een van die stories rondom haar som hierdie geloof 
pragtig op. 

Sy het ’n droom gehad en het dit met die mense wat in beheer van 
sake was, gedeel. Sy het vir hulle gesê: “Ek het drie pennies en ’n droom van 
God om ’n weeshuis te bou.” Hulle antwoord was: “Jy kan nie ’n weeshuis 
met drie pennies bou nie. Met drie pennies sal jy regtig niks kan doen nie.” 

“Ek weet,” het sy met ’n glimlag geantwoord. “Maar met God en drie 
pennies kan ek enigiets doen!” En sy het die weeshuis laat bou. 

Toe sy in 1979 die Nobelprys vir vrede wen, wou sy geen onthaal hê 
nie. Die prysgeld ($7 000), het sy gevra, moes eerder aan die armes gegee 
word sodat hulle sou weet hulle is spesiaal. 

Toe sy in ’n stadium uitgevra is oor haar toekomsplanne het sy ge ant-
woord: “Ek neem een dag op ’n slag. Gister is verby, môre het nog nie ge-
kom nie. Ons het net vandag om Jesus lief te hê.”

Ek hoef seker nie vir jou te sê hierdie merkwaardige vrou is Moeder 
Teresa nie. Haar leuse was: “Laat die Jesus in my die Jesus in jou dien.” Sy 
was ’n ware ambassadeur vir Christus!

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?
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Vir individue
1.  Ons wil dié week op twee aspekte konsentreer, naamlik ons as am bas-

sadeurs én as bidders. Lees elke dag Romeine 8:26-27, 2 Korintiërs 5:20 
en 1 Tessalonisense 5:17-19 uit verskillende vertalings (soos die 1983- 
ver ta ling, Die Boodskap, The Message en Die Nuwe Lewende Ver ta ling). 
Bestudeer dit dan volgens die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 

gedeelte wat jy gelees het?
• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.
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Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Moeder Teresa op bladsy 42-43 voorlees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle in die storie inleef. 
Wat ter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat vertel hierdie storie vir 
julle as ge nade-verteenwoordigers en Jesus Christus se ambassadeurs?

Gesels saam
3.  Wat is ’n ambassadeur se taak, en hoe kan ons dit van toepassing maak 

op Jesus-volgelinge se aanstelling as Jesus Christus se ambassadeurs? 
Wees spesifiek en prakties.

4.  Bestudeer die “taal” van Jesus Christus se ambassadeurs (1 Kor 13:4-8a). 
Hoe kan ons leer om dit meer vlot te praat? Hoe verskil dit van die 
wêreld se taal? Wees spesifiek en prakties.

5.  Om ’n goeie ambassadeur vir Jesus Christus te wees moet jy ’n bidder 
wees. Hoekom dink julle is gebed so ’n belangrike kenmerk van ’n am-
bas sadeur van Jesus Christus? In die lig van die volgende twee aan-
halings, waarvan is gebed ’n bewys?

Lean upon the window sill of the Lord and look into His face, and get 

orders for the day. Then go out into the world with a sense of [God’s] 

hand upon your shoulder. 
~ E STANLEY JONES
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The rhythm of the Christian life is the alternate meeting with God in 

the secret place and serving others in the market place.
~ WILLIAM BARCL AY

6.  Gesels oor die “aha”-oomblikke in die volgende aanhaling:

Gebed is nie om na God toe te gaan nie (Hy is reeds in jou), of om Hom 

te soek nie (Hy het jou reeds gevind), of om jouself vir God oop te maak 

nie (al probeer jy hoe hard gaan jy Hom nie uithou nie), of om geeste lik 

te word nie (Hy het reeds die Gees na jou gestuur wat eerder vir jou 

Jesus wil wys as om jou te help met die uitstal van jou geestelike voor-

tref lik hede). Gebed is om net te praat met Iemand wat reeds met 

jou praat.
~ ROBER T FARR AR C APON

7.  Gesels saam oor die akroniem “Abba” en hoe dit julle as Jesus Christus 
se ambassadeurs help om bidders te wees.

 Aanbid God vir wie Hy is – noem sy eienskappe en loof Hom daarvoor. 
 Bedank Hom vir al die dinge waarvoor jy vandag dankbaar is.
 Bely jou foute en afhanklikheid.
 Aanvra van dinge vir mense wat hulp nodig het, sowel as vir jou 

eie sake.

 Wat laat julle soms sukkel met gebed? Wees eerlik en prakties.

Om mee af te sluit
• Kyk na die “Why I pray”-snit uit Shadowlands waar CS Lewis 

verduidelik hoekom hy bid (https://youtu.be/7QdnzM04i_0).  
Wat sê hierdie snitte oor gebed, asook (tussen die lyne) oor ons 
ambassadeurskap vir Jesus Christus? 
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As alternatief, laat iemand Eugene Peterson se storie oor sy twee 
vriende Fred en Cheryl in Goeie genade, jy is spesiaal! (bl 253-255) lees. 
Wat sê hierdie storie vir Jesus Christus se ambassadeurs oor gebed? 

• Sluit af met gebed, en herinner almal dat hulle voor volgende week 
se byeenkoms hoofstuk 36-40 van Goeie genade, jy is spesiaal! moet 
lees. Reël ook solank die vieringsgeleentheid waar julle julle 
spesiaalwees gaan vier ná agt weke se bymekaarkom rondom  
Goeie genade, jy is spesiaal!.
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Jy het sagte oë

Om mee te begin
Lees hoofstuk 36-40 van Goeie genade, jy is spesiaal!

Our lives are bread by which hungry men and women are to be fed.  

We are in the world like our Master, not to be ministered unto, but to 

minister, and give our lives.
~ ROBER T SPEER

Deur ander lief te hê, het ons Jesus in hulle lief. En hulle ontmoet weer 

Jesus in ons deur die liefde wat ons vir hulle gee. 
~ JAMES FINLEY

Inspirasie
’n Student was baie besorg oor sy tannie. Sy het herhaaldelik probeer self-
dood pleeg en was skynbaar sielsongelukkig. Die student het ’n beroem-
de sielkundige Milton Erickson om hulp genader. Erickson het onderneem 
om die student se tannie te sien. Maar in plaas daarvan dat hy haar na sy 
spreekkamer laat kom het, daag hy toe by haar huis op waar sy alleen saam 
met haar huishulp gewoon het. Toe sy die deur oopmaak, het hy homself 
aan haar bekendgestel en gevra of sy so gaaf sou wees om hom haar huis 
te wys. Verras, maar tog nuuskierig, het sy ingestem.

In die sonkamer het rye en rye potte met die pragtigste viooltjies 
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gestaan. Sy het dadelik aan hom vertel dat sy van kleins af ’n slag gehad 
het om viooltjies te laat groei. Hy het ook ontdek haar enigste kontak met 
ander mense was tydens Sondae se eredienste. 

Toe hy vertrek, sê hy vir haar: “Hier is jou voorskrif. Stuur jou huis-
hulp na die kwekery om blompotte te koop sodat jy viooltjies daarin kan 
kweek. Wanneer ’n baba in die gemeente gebore word, wil ek hê jy moet 
met die doop viooltjies vir die ouers gee. Wanneer ’n paartjie trou, moet jy 
viooltjies vir die bruid gee. Wanneer iemand in die gemeente ’n krisis het, 
stuur viooltjies aan die persoon.” 

Hy is daar weg en het van die vrou vergeet. Twintig jaar later sien hy 
’n berig in die plaaslike koerant met die opskrif: Viooltjie-koningin sterf op 
76. Die berig het vertel hoe hierdie vrou die gemeente en gemeenskap op-
gehelder het met haar viooltjies en dat sy baie geliefd was.

Om oor na te dink
• Hoe laat hierdie storie jou voel? Het dit jou aan iets laat dink?
• Wat sê hierdie storie vir jou oor God, sy genade en sy kinders?

Vir individue
1.  Ons wil dié week op twee aspekte konsentreer, naamlik ons as am bas-

sadeurs én as bidders. Lees elke dag Matteus 5:7 en Lukas 10:25-37 
uit verskillende vertalings (soos die 1983-vertaling, Die Boodskap, The 
Mes sage en Die Nuwe Lewende Vertaling). Bestudeer dit dan volgens 
die SPECK-metode.

Die SPECK-metode
SPECK staan vir S(in/truggle), P(romise), E(xample), C(ommand) en 
K(nowledge).

Nadat jy die Skrifgedeelte gelees het, vra jouself die volgende vrae aan 
die hand van die betekenis van SPECK (natuurlik sal al die vrae nie altyd 
van toepassing wees nie):
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• Watter sonde of gesukkel (sin/struggle) wil jy bely in die lig van die 
gedeelte wat jy gelees het?

• Watter belofte (promise) is daar in die gedeelte?
• Watter voorbeeld (example) is daar om te volg of nie te volg nie?
• Watter opdrag (command) is daar om uit te voer?
• Wat leer jy (knowledge) uit die gedeelte?

2.  Bid gedurig. “Bid” staan vir:

B  – bely teenoor God wie Hy vir jou is; bely ook jou gesukkel. 
I  –  intree vir ander (soos jou familie, jou intergeloofs-

gemeen skap, die wêreld). 
D  –  dankie-sê; maak daagliks jou dankie-sê-lys en dank 

God daarvoor. 

3.  Bely elke oggend en aand Markus 12:29-31. Dit is Jesus se leuse vir 
’n betekenisvolle lewe. Begin by die woord “Luister”. Jy kan die woord 
“Israel” met “kinders van God” vervang.

Vir groepe
Welkom
1.  Doen ’n gebed saam. Gee daarna spontaan kans dat groeplede dinge 

deel wat vir hulle uitgestaan het met hulle lees van die bepaalde 
hoofstukke uit Goeie genade, jy is spesiaal!, asook in hulle persoonlike 
Bybelstudie.

2.  Laat ’n groeplid die storie van Milton Erickson op bladsy 48-49 voorlees. 
Laat die res van die groep hulle oë toemaak en hulle in die storie inleef. 
Watter gewaarwordings het elkeen beleef? Wat vertel hierdie storie 
julle as barmhartiges, mense met sagte oë?
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Gesels saam
3.  In die briljante boek en fliek City of joy is ’n dokter van sy pyn genees 

toe hy in die agterstrate van Kolkata barmhartigheid aan ander be-
toon het. Dit was een van die karakters se wyshede wat die dokter se 
lewe omgeswaai het: “There are only three options to life: run, spec-
tate or commit.” Gesels saam oor hierdie wysheid aan die hand van 
Lu kas 6:36. Wees spesifiek en prakties.

4.  Gesels oor die drie rimpeleffekte van barmhartigheid soos Anthonie 
van Ruler dit beskryf (Goeie genade, jy is spesiaal!, bl 260-261) in die lig 
van Jesus se gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Wees spesifiek 
en prakties.

5.  Hoe help die verhaal van die dankbare Samaritaan in Lukas 17:11-17 
ons om barmhartige Samaritane – mense met sagte oë – te wees? Hoe 
help dankbaarheid ons dus om ons oë sagter en ons harte barm har-
tiger te maak?

6.  Lees Efesiërs 5:1-2 en gesels saam oor hoe dit julle liefdesmense kan 
maak. Wees spesifiek en prakties. Lees dié verse ook in The Message: 

 “Watch what God does, and then you do it, like children who learn pro-
per behaviour from their parents. Mostly what God does is love you. 
Keep company with him and learn a life of love. Observe how Christ 
loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn’t love in 
order to get something from us but to give everything of himself to us. 
Love like that.”

7.  Gesels oor die volgende aan die hand van die Bybelverse waarna daar 
ver wys word:
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 Daar is hierdie onbybelse idee wat in omloop is dat net sekere mense 
die Heilige Gees het. Alle Jesus-volgelinge het die Heilige Gees. Jesus het 
dit in Johannes 14:16-17 en Handelinge 1:8 belowe, en ’n belofte wat 
Jesus maak, is ’n belofte wat jy kan vertrou. Jesus het belowe dat die 
Heilige Gees in sy volgelinge sal werk. Met die daaglikse werking van 
die Heilige Gees verstaan ’n mens die vrug van die Gees (Gal 5:22-23) 
wat Hy gebruik om ons soos Jesus te laat leef (2 Kor 3:18; 1 Joh 2:6).

 Gesels ook oor die volgende aanhaling:

Everytime we say, “I believe in the Holy Spirit,” we mean that there is a 

living God able and willing to enter human personality and change it.
~ JB PHILIPS

Om mee af te sluit 
• Kyk na The power of words waar ’n jong vrou ’n blinde bedelaar help 

(https://youtu.be/Hzgzim5m7oU). Wat sê hierdie snitte oor sagte oë 
– om anders na mense te kyk en so die wêreld te help om ook sagte 
oë te kry? 

• Sluit af met gebed. Hou daarna ’n feesviering waar julle julle 
spesiaalwees vier. Laat elkeen een Goeie genade, jy is spesiaal!-
hoogtepunt met mekaar deel.


