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Vals beelde van God:  Vir elke slegte situasie waarin mense hulle kan 
bevind, is daar ‘n vals beeld van God. Mense blameer God so maklik 
vir alles wat verkeerd gaan in hulle lewe en in die wêreld rondom hulle.  
Dink aan ‘n paar opmerkings wat jy die afgelope tyd gehoor het...

Hoe vorm mense ‘n beeld van God? Niemand het God nog ooit 
gesien nie [Joh 1:18; 6:46].  Wie kan God bekend maak in hierdie 
wêreld?  Net ek en jy wat sê ons is gelowiges, kan God bekend maak.  
Deur ons optrede en lewenswyse kan mense sien wie God is.  Ons is 
God se dissipels in hierdie wêreld.  Hy wil ons gebruik om Hom aan die 
wêreld bekend te maak.
 
Hoe doen ons dit?    

Matt 5:16 “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”  Ons wat 
bely dat ons kinders van God is, is die vensters waardeur ongelowige 
mense vir God kan sien.  Mense kyk nie na ‘n venster as sodanig nie, 
maar na die landskap  wat na buite sigbaar is.  So is onsself en ook nie 
ons geloof die objek nie, maar ons Vader wat in die hemel is.  Wat wil 
God hê moet mense sien as hulle deur die vensters kyk?

‘n Betroubare Vader.  “Vensters-van-geloof” moet dus gerig wees op 
God, die Betroubare Vader.  Dit is die beeld wat God wil hê mense van 
Hom moet hê.

Hoe doen ons dit?

In die Onse Vader-gebed leer Jesus ons Wie ons Vader is.  Lees Matt 
6:9-15.   

Kleingroep
Rus
Almal word vir ‘n minuut stil.  Wat is die beeld van God wat nou in jou 
gedagtes na vore kom?

Tyd vir gebed: Gebruik elkeen se beeld en aanbid God vir wie Hy is. 

Hoor
Lees Matt 6:9-15 en herinner mekaar aan die ses eienskappe van God.  
By watter frase van die gebed pas elkeen nou weer?   [God is magtig, 
God voorsien, God beskerm ons, God vergewe, God is teenwoordig, 
God is rein/heilig].

Hoe gaan ons dit regkry om “vensters-van-geloof” vir God te wees?  
Lees Matt 10:16-20. Wat maak jou benoud?  Wat gee jou moed?  

Leef
God kies dat die wêreld Hom deur ons getuienis en lewe moet leer ken.  
Lees Matt 5:16.  Watter geleenthede bied dit ons?

Wat hoor julle van ongelowige mense? Watter beeld het hulle van God? 
Hoekom het hulle daardie beeld van God?  Hoe stem hulle beeld van 
God ooreen/verskil dit van God, die betroubare Vader? 

Wat vra die Here nou van jou?  Wat moet jy nou gaan doen om ‘n 
“venster-van-geloof” te wees?
  
Bid saam vir gelowiges en ongelowiges.  



Geloofsgewoonte vir die week

Dankbaarheid/Gratitude
Kweek ‘n sensitiwiteit om met ‘n dankbare hart te leef.  Word bewus 
van die oorvloed waarmee God jou elke dag oorlaai.  “Gratitude is a 
loving and thankful response toward God for his presence with us and 
within the world… Delight in God and his good will is the heartbeat of 
thankfulness” [Calhoun, AA: Spiritual Disciplines].   

LEWE IN DANKBAARHEID: 

• Dankgebede – fokus op die oorvloed wat jy van God ontvang. Dank 

God vir sy teenwoordigheid in jou lewe

• Lofprysing – sing/luister na liedere van lof en dankbaarheid

• Dankbaarheid teenoor ander mense – vul jou woordeskat met “dankie”, 

“ek waardeer”, “ek het respek vir…”  

• Leef met ‘n mentaliteit van dankbaarheid – tel jou seëninge elke dag

• Hou ‘n dankbaarheids-joernaal.  

• Vervang enige negatiewe gedagtes met danksegging

• Waardeer mense 

• Beskou alles wat jy is/besit/ontvang as ‘n geskenk

• Bestraf alle vorme van ondakbaarheid sodra dit by jou opkom. 

Huisgeloof

GESPREK
Wat het julle by mekaar van God as betroubare Vader geleer?  Hoe 
gaan julle vir mekaar dankie sê daarvoor? 

LEES DIE BYBEL
Lees elke dag die week die Onse Vader-gebed in Matt 6:9-15 en teken 
die ses eienskappe van God aan [kyk by die kleingroepe se blad].  
Besluit hoe julle elkeen van hierdie eienskappe van ons hemelse Vader 
deur julle eie lewens gaan uitbeeld, sodat jy ‘n “venster-van-geloof” vir 
God sal wees. 

DOEN
Matt 5:16 “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”  Hoe kan 
jy jou lig laat skyn sodat mense wat nie vir God ken nie, sal sien Hy is ‘n 
betroubare Vader, want Hy is jou betroubare Vader?  


