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Die koffie-eksperiment en die stoel
Vooraf
Lees vooraf hoofstuk 22-28 van Leef stroom-op!
Eendag het George MacDonald, ’n beroemde Skotse predikant en skrywer, met sy seun ’n gesprek oor God, wat
alles kan doen, en die hemel gehad. “Dit klink te goed om
waar te wees,” het die seun geantwoord. “My seun,” het
MacDonald geantwoord, “dis so goed dat dit waar moet
wees!”
Die persoon met die 4:8-bril is altyd deel van die antwoord. ’n Pessimis is altyd deel van die probleem. Die
mens met die 4:8-bril het altyd ’n plan omdat God een het!
Die pessimis het altyd ’n verskoning. Die mens met die 4:8bril sê: “Dis moeilik, maar baie moontlik!” Die pessimis
sê: “Dit is dalk moontlik, maar dis baie moeilik.”
(uit Leef stroom-op! hoofstuk 22)

Opening
Doen ’n gebed saam en gee daarna die geleentheid vir groepslede om te deel wat vir hulle uitgestaan het terwyl hulle hoof-
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stuk 22-28 van Leef stroom-op! gelees het.

Video-“clips”
Kyk saam na die gratis aflaaibare video-“clip” Die koffieeksperiment en die stoel.
Neem notas oor enigiets wat vir jou uitstaan in die “clip”. (As
julle tyd het, kan julle dit twee keer kyk.)

Bespreking
1. Deel met mekaar wat vir jou in die “clip” uitgestaan het.

2. Ons moet stil word omdat Jesus dit gedoen het – dis die beste
rede daarvoor, want enigiets wat vir Jesus goed genoeg was,
is goed genoeg vir sy dissipels/volgelinge/vir my en jou.
Wat verstaan jy onder “stil word”? Hoekom dink jy het
Jesus stil geword? Wat is die voordele van gereelde “stil
word”-oomblikke? Hoe help Izak de Villiers se woord “aanbidtyd” jou? Hy stel dit soos volg in sy boek Engel voor my
uit*: “Stiltetyd was nog altyd ’n onaantreklike woord vir my,
so asof dit een groot statiese stilte is.”
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3. Bespreek Catherine Marshall se koffie-eksperiment. Gesels
veral oor haar woorde: “The best time for prayer isn’t found.
It’s made.” Dink jy daar is ander metodes wat ook kan help
om “die beste tyd vir gebed te maak”?

4. Hoe help die stoel-beeld jou om gebed nog dieper te verstaan?
Verduidelik jou antwoord.

5. Wat leer jy uit die woorde van E. Stanley Jones: “Leun op
die vensterbank van die Here en kyk in sy gesig en kry die
instruksies vir die dag. Gaan dan die wêreld binne met ’n
gevoel van God se hand op jou skouer.” Hoe help hierdie
woorde jou verder om as ’n stroom-op persoon te lewe?

Groepsontdekking
1. Bespreek die volgende aanhalings.
’n Mens is maar die produk van sy denke. Wat hy dink, word hy.
~ Mohandas Gandhi
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Positiewe denke sal jou in staat stel om alles beter te doen as wat
negatiewe denke ooit sal.
~ Zig Ziglar

2. Negatiewe denke ontstaan moontlik as gevolg van gebrekkige stilword-oomblikke. Die effek van negatiewe denke op ’n
persoon kan regtig vernietigend wees. Daar is eintlik geen
limiet aan hoe sleg jou lewe kan word as negatiwiteit jou
lewe begin beheer nie. Gaan lees nou weer hoofstuk 20 van
Leef stroom-op! en fokus veral op David Abbott se karaktereienskappe van ’n negatiewe denkstelsel op bladsy 58-59.
(Gee ’n tydjie dat elke groepslid dit gou weer deurlees voor
julle dit bespreek.)

3. Lees en bespreek die volgende Bybelgedeeltes rondom die
effek van kla, die “voertuig” van negatiewe denke: Numeri
11:4-6, Matteus 20:11, Lukas 5:30, Johannes 6:41 en 1 Petrus 4:9.
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4. Wat stel 1 Petrus 5:7 voor moet ons met ons negatiewe denke
maak? Hoor weer die Die Lewende Bybel se kragtige weergawe daarvan: “Neem alles wat julle kwel na Hom toe en laat
bly dit daar by Hom want Hy het verantwoordelikheid geneem vir julle.”

5. Watter perspektief gee The Message se weergawe van Jesaja
26:3 as ons ons negatiewe denke by God los?
People with their minds set on you, you keep completely whole, steady
on their feet.

6. Lees 1 Tessalonisense 5:16-19 twee maal hardop saam en bespreek dit. Hoe help hierdie verse Jesusvolgelinge om die
volgende aanhaling uit te leef?
We cannot possibly be satisfied with anything less – each day, each
hour, each moment in Christ, through the power of the Holy Spirit –
than to walk with God.
~ H.C.G. Moule
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7. William Barclay het gesê: “The rhythm of the Christian
life is the alternate meeting with God in the secret place
and serving others in the market place.” Dié ritme laat ons
stroom-op leef. Om die kragtige effek van hierdie ritme te
besef, kyk en bespreek die kragtige stroom-op “clip” Lost
Generation op YouTube. Die weergawe wat julle moet kyk,
word deur Brooke Wojo voorgelees en julle kan dit kry by
http://youtube/aRG4ySdi_aE of tik die woorde “Lost Generation” in.

Afsluiting
Sluit af met ’n gebed en herinner mekaar om voor volgende
week se byeenkoms hoofstuk 29-35 van Leef stroom-op! te lees.

*De Villiers, I.L. 1973. Engel voor my uit. Kaapstad: Tafelberg.
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