
Die gelykenis van die Saaier – Matteus 13:1-9, 18-23 
Kleingroepmateriaal 16 tot 22 Februarie 2020 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

RUS 
1. Vertel vir mekaar hoe jy Bybel lees. Watter metode gebruik jy? Wanneer lees jy dit? Hoe 
sistematies lees jy dit? Saam met wie? Hoe het dit deur die jare verander? Waarmee sukkel 
jy? Wat beteken dit vir jou? 

2. Raak stil in gebed met hierdie woord van God: “Wie ore het, moet luister.” (Matt 13:9) 

HOOR 
2. Lees die Gelykenis van die Saaier in Matteus 13:1-9 en die verduideliking in vers 18-23. 

3. Wat tref jou? 

4. Herken jy die vier soorte grond in mense rondom jou? 

• Die grond op die pad – “oppervlakkige” mense 
• Die grond op die klipbanke – “mooiweer” mense  
• Die grond met die onkruid – “materiële” mense 
• Die goeie grond – “vrugbare” mense 

5. Hoe kan jy jou eie grond voorberei en beskerm? Dink aan die volgende ruimtes: 

• Waar jy tot verhaal (tot rus) kan kom 
• Waar die Woord kan wortel skiet 
• Waar jy iets aan jou bekommernisse en begeertes kan doen 
• Waar jy bewustelik kan luister en leef in die teenwoordigheid van die Here 

LEEF 
1. Oorweeg om by een van my vier nuwe korter Bybelleesprogramme in te skakel.  

• Lees die OT deur – 2 hoofstukke ‘n dag 
• Lees die NT deur – 1 hoofstuk ‘n dag 
• Lees die Psalms deur – ongeveer 10 verse ‘n dag 
• Lees Spreuke deur – ongeveer 5 verse ‘n dag 

Ek gee elke oggend ‘n Whatsapp boodskap oor die gedeelte wat jy daardie dag gaan lees. 
Stuur jou naam en van met selnommer na Chris van Wyk (0825749191), sê vir watter 
Bybelleesprogram jy kans sien (OT / NT / Psalms / Spreuke), en stoor my selnommer onder 
my naam op jou selfoon. Ek begin hiermee Maandag 24 Februarie 2020. 

2. Onthou: lees die Bybel as God se Woord aan jou. Vra altyd: 

• Wat staan daar? (oor God, mense, die wêreld) 
• Wat beteken dit? (beloftes en opdragte) 
• Wat beteken dit vir my? (luister en leef) 


