
 

 

Hoe voel ons die week?

Zzz

HIERDIE WEEK GAAN ONS:

Dink elke dag wat het jy meer as een van
wat jy met iemand kan deel?

Saam aan tafel eet

Lees elke dag Bybel

Saam met 'n vriend of vriendin bid

Sondagoggend se erediens saam kyk of
saam kerk toe gaan

'n Vriend of vriendin saam bring kerk toe

Betrokke raak by een van La Rochelle se
bedieninge.



 
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: Fil. 2: 1 - 11

                    

TEKSGEDEELTES
V IR  D IE  WEEK :

 23  -  29   JAN 2022

Huisgeloof

1.  Deel met mekaar die verskillende name wat
Jesus het?

2. Jesus was ook 'n koning genoem - hoe voel
jy as jy na die doring kroon en kruis kyk wat
Jesus gedra het- Is dit deel van jou prentjie
van 'n koning.

3. Hoe verskil ons verstaan van koning teenoor
hoe Jesus geleef het?

D INK  SAAM

Lees die teks en omkring die woorde wat vir jou
uitstaan. 

Lees dit 'n tweede keer en omkring weer woorde
wat vir jou uitstaan, maar die keer met 'n ander
kleur.

Dink nou hoekom jy hierdie woorde omkring het?

SOEK SAAM

Ek wonder...
....hoe het Jesus gevoel toe Hy as 'n koning
alles moes opgee.
...hoekom dink ons soms ons is te belangrik
of besig om ons tyd, ons geld, ons liefde
met ander te deel?
...Wat leer Jesus se opofferings, sy
ontleding ons vandag?
...

DROOM SAAM

Kyk na die geleentheid wat La Rochelle
gemeente bied waar jy kan betrokke raak?

Lys die bedieninge en dink saam as gesin waar
kan julle betrokke raak?

Waar kan ons ons tyd en ons gawes kom deel by
die kerk.

DOEN SAAM

Here help ons om meer van U raak te sien en
so te leef en minder van onsself te dink. Help
ons om te leer hoe om ook onsself te offer vir
U Koninkryk. Amen

BID  SAAM


