
Sondag 24 Mei 2020 
Aandkerk Gesprekvrae 

‘n Gespreksvideo is vanaf 24/05/2020 om 13:00 
beskikbaar by https://youtu.be/eHIDBpOoQWw  

__________________________________
_________ 
Ek gee graag hierdie gespreksriglyne en -vrae deur sodat jy saam met jou huismense of in enige virtuele groep waar jy 
bymekaar kan wees iets van die gemeenskap van geloof sal beleef.  Die gedagte is dat jy die Aandkerk Gespreksvideo 

op YouTube sal kyk (dis so 16 minute) en dat jy met ander sal gesels oor die onderstaande vrae.  Ons gaan ook ‘n 
aanlyn Zoom-gesprek oor die drie vrae fasiliteer op Sondag 24 Mei 2020 om 19:00.  Indien jy deel wil wees van hierdie 
Zoom-gesprek moet jy asseblief vóór Sondagmiddag om 12:00 vir Elané Sassenberg (elanetjiesteyn@gmail.com) jou 

epos adres stuur, sodat sy jou kan uitnooi om by die Zoom-gesprek in te skakel of jy kan met die volgende 
besonderhede inteken:  Meeting ID: 731 2671 8497  Password: 1HsRCr 

 

Breaking the mould... oor gender stereotipes – Lukas 8:40 - 48 

 

In dié teksgedeelte sien ons dat Jesus hom nie steur aan dit wat aanvaarbare 

gedrag in Sy tyd was nie.  Wanneer ‘n vrou met bloedvloeiing aan Hom raak, dan 

sien Hy haar raak... Hy praat met haar... en Hy genees haar.  En deur haar met 

respek te behandel herstel Hy haar eer en menswaardigheid. 

 

Raak in die teenwoordigheid van die Heilige Gees stil en dink na oor die 

onderstaande drie vrae... of gesels met ander gelowiges hieroor. 

 

1. Hoe beïnvloed die stereotipes waarmee jy grootgeword het jou gedrag en 

optrede teenoor ander mense? 

2. As jy weer hierdie verhaal van Jesus en die vrou lees... daag dit jou uit om 

anders te dink oor jou vooropgestelde idees van die rolle wat mans en vroue 

behoort te hê? 

3. Wat hoor jy vanaand by die Here oor die rol wat jy behoort te speel in enige 

verhouding, maar veral dan in jou verhoudinge met mense van ‘n ander geslag 

as jy? 

 

My gebed is dat jy ook deur hierdie proses geestelik sal groei en 

dat die Here jou sal toerus om as gelowige so te leef dat jy hoop 

bring en ‘n verskil maak in die wêreld waarin Hy jou geplaas het. 

 

Jy kan ook betrokke raak by ons gemeente se bediening deur ‘n 

finansiële bydrae te maak deur ‘n elektroniese oorbetaling na NG 

Overkruin, ABSA Tjekrekening 5260 142 552 en Takkode 632 005.  

Of jy kan ons Snapscan-kode gebruik, soos regs vertoon. 

https://youtu.be/eHIDBpOoQWw
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