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Hoe kan ons vir mekaar hierdie week bid? 
Het enige iemand spesifieke gebedsbehoeftes?  Teken dit aan. 
Watter gebede wat julle hier genoem het, is reeds verhoor?  

22 Mei 2022 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is: 
As daar tyd is,  
lees dit uit verskillende 
vertalings. 

  

Word vir ŉ oomblik doodstil. Haal diep asem.  
Met elke asem wat jy inneem, sê jy vir die Here dankie vir sy genade. 
En elke keer as jy jou asem uitblaas, loof jy die Here. 
Asem in. Asem uit. Genade in.  Lof uit. 

 

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.   

Verder en Voor: 
 

Gee kans dat elkeen in die groep op ŉ los A4-folio ŉ lys kan maak van al die 
dinge wat hulle die afgelope 18 maande laat huil of bang gemaak het, al die 
kere wat mense hulle seergemaak of in die steek gelaat het.   
Sê dan vir mekaar dat in die Nuwe Jerusalem daar geen smart of pyn meer 
sal wees nie.  Niks nie.  Steek dan die papiere iewers aan die brand.  Word 
stil en sê vir die Here dankie dat Hy nou reeds al ons trane afdroog. 

Vertel mekaar van die lekkerste plek waar jy al ooit gebly het of die 
mooiste plek wat jy al ooit besoek het.  Hoekom was dit vir jou so mooi of 
so lekker?   

Openbaring 21:10-22:5 

Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie verstaan 
nie.  

 

Wat dink julle was die hoofgedagte?  Kan julle dit in een sin opsom?  

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  Of enige vrae wat jy nou het.  
Raadpleeg NOUS se Die Storie Agter Die Groot Storie vir meer agtergrond info oor 
die gedeelte.  
 

 
Kan jy dink aan nog stories in die Bybel waar God mense na ŉ hoë berg geneem 
het, sodat hulle beter kan ‘sien’?   
 
Watter simboliese betekenis het ‘12’ in die Bybel?  Kan jy dink wat alles 12 is in die 
Bybel (Ou- en Nuwe Testament)? Wie simboliseer die 12 stamme en die 12 
apostels?  En die 144 000?   

In die Ou Testament lees ons dat slegs Joodse mans toegang kon kry 
tot sekere dele van die tempel.  In die Allerheiligste kon slegs die 
hoëpriester eenkeer per jaar kom.  Wat is volgens Openb. 21:27 en 
22:14 nou die vereiste om in die tempel te kom? En om in die 
Allerheiligste te kom?    
 

Hoekom gaan daar nie ŉ tempel in die Nuwe Jerusalem wees nie? Wat 
is die funksie van ŉ tempel?  Waar is die tempel nou in hierdie stadium?  
Lees bv Johannes 1:14.  Daar is nog ŉ paar goed wat hierdie stad NIE 
gaan hê nie.  Hoekom is dit so?  Hoe dink jy sal dit wees om sonder pyn 
of hartseer te lewe? 
 
Wat is die betekenis van die stroom van lewende water in 22:1? En van 
die boom van die lewe (22:2)? Dit is die boom waarvan Eva geëet het in 
die Tuin van Eden.  In die Nuwe Jerusalem gaan ons vrye toegang tot 
die boom hê.  Die boom dra elke maand vrugte en jy kan dit ook as 
medisyne gebruik.  Waarna verwys die boom  - of wat simboliseer dit?  


