Jesus se eerste preek op die berg.
Hy gee ons onuitspreeklike blydskap.

Ses groepstudies oor die Saligsprekinge uit
Matteus 5

Groepstudie 1

17 Februarie

1. Die bergpredikasie.
a. Kuier.
i. Leer gou almal se name en deel hoe dit met jou gaan? Op ‘n
skaal van 1-10 hoe was jou jaar tot dusver?
ii. Wat is jou verwagting van die bybelstudie ?
b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek ?
ii. Bid nou dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring
van God.
iii. Lees Matt. 5:1-12. Lees dit eers self en dan lees iemand uit die
groep voor.
iv. Wat hoor jy in die gedeelte wat mooi, vreemd of besonders
klink? Deel dit met die groep en verduidelik hoekom dit jou
aanspreek.
v. Ons moet vanaand twee belangrike waarhede verstaan:
Hoekom is Jesus die berg op en wat beteken “salig”?
 Hoekom die berg op ?
vi. Lees Eks. 19:10-13, 20-22 en 20:19-21. Wat hoor jy en wat wil
Jesus hier bevestig as Hy die berg opgaan ?
 Wat sê dit vir ons: waar moet ons Hom ontmoet en hoe
is dit praktiese moontlik, dink jy?
vii. Wat dink jy beteken die woord salig? Kyk ook na die volgende
gedeeltes: Gen. 18:11+12, Eks. 14:21+22 en 15:1-3, 1 Sam.
17:45-50, Joh 2:9+10 en dink aan al die wonderwerke.
Hand. 16:24-26.
viii. Die woord salig beteken meer as net begrip of kennis of die
sekerheid van my ewige lewe. Dit is die werklike belewing van
God bo my omstandighede. Stem jy saam ?
ix. Wat het jy gehoor ? Wat is jou gebedsantwoord aan God ?

c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

Groepstudie 2

24 Februarie

2. Arm van gees is …

a. Kuier.
i. Wat is vir jou die lekker van naweke?
ii. Hoe voel jy vanaand – kies een: rustig, lus vir kuier, wil net
luister, sal saam gesels of sien uit na groot dinge.

b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek?
ii. Bid dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring van
God.
iii. Lees Matt. 5:3. Lees dit self deur en dan iemand uit die groep.
iv. Wat hoor jy in die gedeelte wat mooi, vreemd of besonders
klink? Deel die met groep die groep en motiveer.
v. Wat verstaan jy onder “afhanklik van God”?
vi. Hoe kan die gedeelte vir julle help? Luk.18:9-14, Luk.16:27-31
en Luk. 7:44-47.
vii. Wat verstaan jy onder die woorde “want aan hulle behoort die
koninkryk van die hemel”?
viii. Lees ook Luk. 15:20-24.
ix. Wat het jy gehoor? Is dit waar in jou lewe en behoort jy aan
God se koninkryk?

c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

Groepstudie 3

4 Maart

2. Die wat treur…

a. Kuier.
i. Wat is vir jou lekker van ons gemeente ?
ii. Hoe voel jy oor waar jy tans in jou lewe is? (As jy wil deel.)

b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek?
ii. Bid dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring van
God.
iii. Lees Matt. 5:4. Lees dit self deur en dan iemand uit die groep.
iv. Hoe verstaan jy dat iemand geseënd is as hy huil?
v. Bedoel die gedeelte dat as jy ‘n Christen is, jy baie gaan huil,
anders is jou geloof nie opreg nie?
vi. Treur is deel van die sondige lewe, hoe beleef jy die seën?
Kyk na Jes. 43:1-5, Joh. 11:33-38 en 2 Kor. 4:16-5:2
vii. Waarin lê die troos vir ons wat huil?
viii. Kyk ook na Joh.14:12-17 en 16:19-24,33.
ix. Die Gees troos natuurlik deur Woord, gebed en ander gelowiges. Wat is ons verantwoordelikheid?
x. Wat het jy gehoor? Treur jy of ken jy iemand wat treur? Is ons
as gelowiges ‘n troos vir die wat treur?

c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

Groepstudie 4

11 Maart

4. Die wat sagmoedig is…
a. Kuier.
i. Wat is vir jou die hoogtepunte van die jaar?
ii. Hoe voel jy vanaand – kies uit 1-5 en verduidelik hoekom?
b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek?
ii. Bid dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring van
God.
iii. Lees Matt. 5:5. Lees dit self en dan iemand uit die groep.
iv. Wat hoor jy in die gedeelte wat mooi, vreemd of besonders
klink? Deel dit met die groep en motiveer.
v. Wat verstaan jy onder “sagmoediges”?
vi. Hoe kan die gedeeltes vir julle help? Matt. 5:21+22, 38-42,
43-48 en 7:3-5 Luk. 18:9-14, Luk. 16:27-31, Luk. 7:44-47 en
Ef. 5:21.
vii. Maak Jesus dan nou nie van ons ‘n klomp “softies” nie? Die
wêreld gaan ons vertrap en misbruik. Wat is jou mening ?
viii. Wat hoor jy in “hulle sal die nuwe aarde ontvang”?
ix. Waarin is die nuwe aarde? Rom. 5:5 en Hand. 2:44-47.
x. Is dit waar van ons as gelowiges om mense so vir die koninkryk
te vang?
c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

Groepstudie 5

18 Maart

5. Na wat reg is …
a. Kuier.
i. Wat is vir jou die lekker daaraan om by die dam te bly ?
ii. Hoe voel jy vanaand – kies een: rustig, lus vir kuier, wil net
luister, sal saam gesels of sien uit na groot dinge.
b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek?
ii. Bid nou dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring
van God.
iii. Lees nou Matt 5:6. Lees dit self en dan iemand uit die groep.
iv. Wat hoor jy in die gedeelte wat mooi, vreemd of besonders
klink? Deel dit met die groep en motiveer.
v. Wat word bedoel met “reg”? Volgens wie se oordeel en insig ?
Wat gebruik ons as die punt van waarheid: my verlede, ervaring
of die algemene standpunt?
vi. Is dit wat reg is om my, om te sorg dat almal om my reg optree
of is dit ek wat reg is met God en almal om my? Kyk na Ps.
51:1-14 en 139:14-18 + 23-24.
vii. Wat verstaan jy onder die woorde “want hulle sal versadig
word”?
Lees ook Ef. 3:20.
viii. Wat het jy gehoor en wat wil jy vir God sê?
c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

Groepstudie 6

25 Maart

1. Wat rein van hart is …
a. Kuier.
i. Wat is vir jou die lekker van die saamkuier elke Dinsdag?
ii. Wat het die Gees sover vir jou oopgebreek ?
b. Studie.
i. Wat het die Gees vir jou bevestig met Sondag se preek?
ii. Bid nou dat die Gees julle sal seën met insig en ‘n openbaring
van God.
iii. Lees nou Matt 5:8. Lees dit self en dan iemand uit die groep.
iv. Wat hoor jy in die gedeelte wat mooi, vreemd of besonders
klink? Deel dit met die groep en motiveer.
v. Hoekom is “rein van hart” so belangrik vir Jesus? Kyk na:
Spr.4:23 en Matt. 15:18+19 en Mal.1:8.
vi. Hoe verander die hart? Esegiel 11:19, Joh3:5+6 en Rom10:9+10
vii. Wat verstaan jy onder die woorde “sal God sien”?
viii. Lees ook Matt. 6:6 en Matt. 18:20.
ix. Is dit die ervaring van ons gelowiges met elke bybelstudie,
groepstudie en erediens? Ja of nee en motiveer jou antwoord?
x. Wat het jy gehoor en wat wil jy met God deel ?
c. Afsluiting.
i. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar en die gemeente.

