
 

 

Hoe voel ons die week?

Zzz

HIERDIE WEEK GAAN ONS:

Elke aand saam Bybel lees

Aan tafel eet

Elke aand saambid

Deel hoe ons regtig voel

Sondagoggend se erediens saam kyk of
saam kerk toe gaan

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 .  H IERD IE  BLAD D IEN  AS  R IGLYN V IR

GESPREK .  DRUK D IE  GESPREKSBLAD U IT  EN  PLAK D IT  OP  WAAR

JULLE EET  OF  BYMEKAAR IS .  GEBRUIK  D IT  GERUS AS R IGLYN

WANNEER JULLE AS GES IN  U IT  D IE  BYBEL  LEES EN SAAM GESELS .

Fokusteks:  Handelinge 8:26-40

TEKSGEDEELTES

VIR  D IE  WEEK :

 9  -  1 5  ME I  2 0 2 1

Huisgeloof

1. Was daar al iets in jou skoolwerk of by
die werk wat jy nie verstaan het nie?
Wat het jy toe gedoen?
2. Het jy al 'n legkaart gebou, veral een
met baie stukkies, terwyl jy nie die boks
met die prentjie het om jou te wys hoe
dit lyk nie? Dit is nogal uitdagend om
dit te doen.

D INK  SAAM

             Filippus was gehoorsaam aan die
Gees en het gegaan om aan die Etiopiër
die evangelie te verduidelik.
Hierdie is die eerste van drie individue in
Handelinge wat kort op mekaar tot
bekering kom. Wie is die ander twee
persone? (Wenk: soek in Hand 9 en 10).

SOEK SAAM

Ek wonder...
...wat is die verband tussen hierdie
week se teksgedeelte en Hand 1:8?
...hoekom het die Heilige Gees juis vir
Filippus gestuur om met die Etiopiër te
gesels?
...hoekom is dit so insiggewend dat die
Etiopiër juis uit Jesaja gelees het?
.

DROOM SAAM

Die evangelie is in hierdie teks aan iemand
gedeel wat nie tradsioneel deel van die volk van
God was nie. Hy was egter soekend na die
Goeie Nuus en het nie verstaan wat hy lees nie.
Ons naaste, of dit familie, vriende of
vreemdelinge is, verstaan dikwels nie die
evangelie nie. Ons sukkel ook soms daarmee en  
soms pas stukkies van die evangelie se prentjie
nie vir ons in mekaar nie. 
Hoe daag hierdie teks julle as gesin uit in die
eerste plek om te verstaan waaroor die
evangelie gaan en in die tweede plek om julle
roeping as gestuurdes te leef?

DOEN SAAM

Here, dankie dat daar deur die eeue
gelowiges was wat gehoorsaam was
aan die roeping om die evangelie te
verkondig. Help ons deur u Gees om ook
die Goeie nuus te verkondig en te leef
sodat ons naaste dit ook kan verstaan.
Amen

BID  SAAM


