
 

Lees Markus 8:22-33 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het 
by jou opgekom? 
Raakvat vrae:  

 Waaroor sou Petrus vir Jesus berispe het (v32)? Om watter rede? 
 Hoekom vertel Jesus vooraf vir sy dissipels dat Hy doodgemaak gaan 

word en gaan opstaan (v31)? 
 Wat kan jy doen as jy agterkom iemand hou nie van jou nie en wil 

nie by jou wees nie? 
 Hoe leer jy om te hou van iemand van wie jy nie hou nie? 

 Hoekom dink julle het die leiers vir Jesus verwerp? 

Kyk watter goed julle 

alles deur die week in die 

vullisdrom gooi. Elke 
keer wanneer jy iets in 

die vullisdrom gooi, sê 

vir jouself hoekom dit 
waardeloos is.  

 

Stap deur julle buurt en 
tel al die rommel op, wat 

mense weggegooi het.  Sê 

vir mekaar waarvoor die 

goed eens bruikbaar was 
en hoekom dit nie meer is 

nie. 

So: Markus 8:22-33 
Ma- Di: Genesis 17: 1-7, 15-16 
Wo-Do: Psalm 22: 23-31 

Vr-Sa:  Romeine 4:13-25 

Sit koeldrankblikkies iewers neer waar julle dit (veilig) met 

klippe kan gooi van ’n afstand af. Probeer die blikkies so veel 

beskadig as moontlik. Sit dit nou langs ’n blikkie neer, wat 
niks makeer nie, en plak/skryf dan Markus 8:29 en 31 op die 

blikkies. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dankie dat U vir ons lewe gee, ook deur hierdie kos. 
 

Oorgee-gebed 
Laat my altyd dink aan wat God wil hê nie en nie wat die mense wil hê nie. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag God se wil bo mense s’n stel. 

Hulle wou Jesus nie hê nie 
 

Markus 8:31 
Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy 
deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet 
word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan. 
Die Bybel  : Nuwe Vertaling. 1998, c1983 (Mk 8:31). Cape Town, South Africa: 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
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