
Hoe voel ons die week?
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HIERDIE WEEK GAAN ONS:

Elke aand saam Bybel lees

Saam aan tafel eet

Iemand kontak wat ons weet alleen of
siek is

Deel hoe ons regtig voel en waaraan ons
dink

Sondagoggend se erediens saam kyk

Saam iets buite doen (stap, braai, draf)

Die Huisgeloof aktiwiteit doen



 

ONS WIL  JOU NOOI  OM BY  D IE  HU IS  EN  IN  KLE INGROEPE VERDER OOR

VANOGGEND SE  TEMA TE  GESELS .  ALLE  OUDERDOMME GESELS SAAM

OOR D IE  WEEK SE  TEKS EN TEMA .  DRUK D IE  GESPREKSBLAD U IT  EN

PLAK D IT  OP  WAAR JULLE EET .  BESPREEK ELKE AAND EEN OF AL  D IE

VRAE EN B ID  GEREELD SAAM .

Fokusteks:  Johannes 11:45-57

Ander Tekste: Johannes 11:14-15

TEKSGEDEELTES

VIR  D IE  WEEK :

2 7  SEPT  -  3  OKT  2 0 2 0

Huisgeloof

Jesus se optrede en manier van doen is
vir die Joodse raad so ontwrigtend dat
hulle van hom ontslae wil raak. Hoekom,
sou jy sê, wil hulle dit doen? Het jy al
iets in die Bybel of selfs vir Jesus as
ontwrigtend ervaar? Dink jy dit kan as
iets positiefs gesien word?

D INK  SAAM

 Is daar iets in die Bybel wat jy
dink te moeilik is om te doen of
wat teveel gevra is? Bv. is te
moeilik en te veel gevra om jou
naaste lief te hê soos jou self? Is
daar seker mense of maatjies wat
dit vir jou moeilik maak? Soek
saam na ander voorbeelde in die
Bybel.

SOEK SAAM

Ek wonder...
...wat word bedoel in Joh 11:48 met
"...verwoes die Romeine hierdie
heilige plek en maak ons nasie tot
niet?"
...wat het Kajafas met sy stelling
bedoel?
.

DROOM SAAM

Deel dit met mekaar as julle saam as gesin Bybel
lees. Vra die Here om jou te help met dit wat Jesus
van ons vra wat vir ons soms moeilik of nie lekker is
nie. Julle kan mekaar ook daarmee help en daarin
ondersteun.

DOEN SAAM

Here Jesus, ons voel soms dat u ons ontwrig en
moeilike goed van ons vra om te doen. Dankie vir
U Gees wat ons help om ook die groter prentjie
van U koninkryk op aarde raak te sien. Help ons
asb. om vir U te vra waarmee U besig is wanneer
ons voel dat U te veel van ons vra. Amen.

BID  SAAM


