VRAE VIR DIE WEEK SE
BYBELSTUDIE AS GESIN
Maandag (oor)
1 Wat hoor jy?
2 Waarna toe was Jesus oppad?
3 Wat was besig om daar te gebeur?
3 Wat is alles hierdie week in julle lewens aan die gang (waarnatoe is jy oppad).
4 Het jy God vandag ervaar?

Dinsdag (oë)
1 Wat sien jy?
2 Wat was die naam van die swembad?
3 Wie het by baddens gelê en gewag?
4 Hoe het die bad gelyk?
5 Wie het Jesus daar gekry en wat was fout met hom?
6 Het iemand met nood vandag of die week jou pad gekruis?

Woensdag (hartjie)
1 Wat ervaar jy ?
2 Hoe dink jy het die man gevoel wat die heeltyd by die bad gesit het?
3 Wat vra Jesus hom en wat gebeur?
4 Hoe het die man toe gevoel?
5 Hoe ervaar jy God?

Donderdag (hand)
1 Wat vra Jesus die man om te doen?
2 Wat doen die skrifgeleerdes
2. Wat vra God van jou?
3. Hoe reageer ons elke situasie as God iets van ons vra?

Johannes 5:1-15
Jesus gee 'n lam man nuwe lewe
1-9 'n Rukkie later het Jesus weer Jerusalem toe gegaan. Daar was 'n Joodse fees aan die gang. In Jerusalem was daar 'n swembad wat in Hebreeus
Betesda genoem is. Mense met een of ander siekte, byvoorbeeld blindes of
kreupeles, het graag daar bymekaar gekom. Rondom die swembad was
daar 'n dak wat op pilare gestaan het. Die pilare het vyf gange gevorm. Hier
het die siekes rondgesit of gelê. Langs die swembad het daar ook 'n man
gesit wat al agt en dertig jaar lank siek was. Hy kon nie loop nie en Jesus
het dit geweet. Hy vra hom toe: "Wil jy graag gesond word?""Baie graag," sê
die man. "Maar ek het nie 'n maat om my vinnig in die water te sit as die water begin roer nie." (Hulle het geglo dat die eerste een in die swembad
gesond sou word.) "Ek probeer nog om daar te kom en dan spring iemand
voor my in." "Staan op en loop" se Jesus. "Vat jou kombers saam." Dadelik
was die man gesond. Hy het sy kombers opgetel en weggestap. Dit het op
die Sabbat (die Joodse Sondag) gebeur. 10-15 Die Jode het gesê dat 'n
mens niks werk mag doen op die Sabbat nie. Toe hulle die man sien wat sy
kombers dra, sê hulle: "Jy mag mos nie vandag jou kombers dra nie. Jy weet
mos dit is Sabbat." "Dis nie my
skuld nie! Daardie man wat my
gesond gemaak het, het vir my
gesê om dit te doen," maak hy
verskoning. "Wie is die man wat
dit gesê het?" wou hulle dadelik
weet Die man het nie geweet
nie, want Jesus was al klaar
weg, omdat daar so baie mense
saamgedrom het. Na 'n ruk kry
Jesus die man in die kerk. "Jy is
nou gesond. Moenie
weer allerhande slegte dinge
doen nie: Dan kan dit dalk regtig
sleg met jou gaan."
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