
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kontak met mekaar 
Aankoms, verwelkoming en 
verversings. 
 
Ysbreker 
Vertel van ‘n keer toe jy regtig 
kwaad was. Was jou woede 
geregverdig? En jou optrede?  

Lees 1 Korintiërs 3: 16. Watter soort tempel is jy? Stoot jy mense weg of trek jy hulle nader?  Wat moet jy anders doen?  
 

Gereinigde tempels. 

Johannes 2: 13-22 

 

2. Kontak met God  
Oorweeg dit om ‘n kers aan te steek om God se teenwoordigheid te simboliseer. 
Plaas dit in die middel van die groep.    
 
Neem ‘n paar oomblikke. Raak stil en rustig. Haal diep asem. Lees Psalm 19 as 
fokusgebed. Dink oor hoe wonderlik die Here Homself op verskillende maniere 
openbaar.    
 
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings sedert julle mekaar laas gesien 
het. Dit gaan oor die vraag: Hoe/waar het jy die afgelope week vir God beleef? 
Dank God daarvoor. 
 
3. Kontak met die Woord 
Bid dat die Gees die teks vir julle sal oopbreek. Lees dan Johannes 2: 13-22 en 
gesels oor die volgende.  
 
Noem die dinge in die teks wat jou aangespreek of laat wonder het.  

Joodse handelaars en geldwisselaars het met die toestemming van 
die Joodse leiers die enigste deel van die tempel waar die heidene 
God kon aanbid in 'n Mall omskep.  So het hulle die heidene totaal uit 
die tempel, en weg van God, gehou.  Jesus wil dus die vrye toegang 
tot God, soos gesimboliseer deur die tempel, herstel.  Sy optrede teen 
die geldwisselaars is dus nie soseer teen hulle oneerlike wins nie as 
teen hulle blote teenwoordigheid. 
 
Nabetragting 
(Aanvullende vrae indien julle groep het na die preek oor die teks) 
Noem die hoofgedagtes van die preek? 
Wat het julle opgeval? 
Was daar enige oomblikke waar God iets vir jou verhelder het of 
waarmee jy uitgedaag of ontwrig is? 
 
 

Deel gebedsversoeke, skryf dit in julle joernale neer en bid in 
die week daarvoor. Onthou om ook gebedsverhoring en 
Godservarings neer te skryf.  
 
Dra die gebedsversoeke aan God op.  
 
Sluit af met gebede.  

Hoekom word Jesus so kwaad? Hoe voel jy oor Jesus se optrede?  
 
Jesus word nie kwaad om mense seer te maak nie, maar sodat die tempel die funksie kon vervul waarvoor God dit bedoel het. Wat 
was die funksie van die tempel? Hoe het hulle die funksie verhoed? Op watter maniere doen ons dit vandag?  
 
Jesus is kwaad omdat sekere mense se optrede ander mense van die tempel weggehou/uitgesluit het. Op watter maniere hou ons 
mense weg? Wat moet verander?  
 
Iemand het gesê: die dinge wat jou kwaad maak weerspieël jou diepste oortuigings. Hoe dink julle hieroor? Wat maak jou kwaad? 
 
Die tempel (kerk) is nie ‘n gebou nie. Dis ons elkeen. Watter is die implikasies daarvan? Waarvan moet ons (jy) gereinig word?  


