Daaglikse gesins Bybelstudies

Liewe Ouers van laerskool kinders
Ons sien die tyd wat ons kinders nou moet tuis bly as ‘n geleentheid om u as ouers
en familie van hierdie kinders te begelei om geestelik te groei. Daarom gaan ons in
die volgende paar weke vir die kinders weekliks ‘n boekie op ons webblad
(www.magalieskruin.com) plaas, waar u dit kan aflaai op u slimfoon, tablet of
rekenaar, of dit kan uit druk vir die kinders. Elke dag gaan daar ‘n Bybelstudie
stukkie wees wat u saam met u kind(ers) kan doen, as ‘n gesinsaktiwiteit,
gesinsgebed en gesins”challenge”. Elke dag het ook ‘n inkleurprent vir die kleiner
kinders. Die materiaal is geskryf vir kleuterskool- en laerskool leerders. Ons wil vra
dat u die materiaal vir u gesin se persoonlike omstandighede sal aanpas, daar is
riglyne daarvoor in die stukke.
Saam met die weeklikse Bybelstudie gaan daar ook daagliks rondom die temas ‘n
verkorte boodskap en ook teksvers uit per Whatsapp en op ons Facebook-blad
(Magalieskruin Gemeente – Algemeen). Laat weet asb indien u dit graag wil ontvang
sodat ons u op ons Whatsapp lys kan sit.
U is ook welkom om al die materiaal met u familie en vriende te deel. Kom ons maak
gebruik van die geleentheid wat ons tuis moet bly, om saam in ons gesinne geestelik
te kan groei.
Groete in Christus

Dr. Lizette van Rooyen
lizvanrooyen@gmail.com
Magalieskruin Gemeente

Dag 1

Gesins Bybelstudie: Ons is die kerk van Christus.
1 Petrus 2:5 “Julle moet ook sulke goeie, lewende stene wees sodat God
julle in die geestelike huis kan inbou. Dit is maar ’n ander manier om te sê dat
julle mense moet wees wat die Here elke oomblik van julle lewe dien. So kan
God sy hand deur julle na ander uitsteek en kan ander sy hand deur julle voel.
Doen en gee vir die Here dit waarvan Hy hou, want Jesus maak dit vir julle
moontlik.” (Die Boodskap vertaling)
1 Korintiers 3:9b “’n Mens kan julle, as die Here se gemeente, ook vergelyk
met ’n gebou wat aan God behoort.” (Die Boodskap vertaling)

1 Korintiers 3:16 “Julle besef natuurlik dat julle die plek is waar God op ’n
baie spesiale manier teenwoordig is, soos in ’n tempel. God se Gees bly mos
in julle soos iemand in ’n huis bly.” (Die Boodskap vertaling)

Dis vir ons almal moeilik dat ons nie mekaar Sondag gaan sien by die kerk nie, maar
aan die ander kant herinner dit ons dat ons die kerk is – ons as mense en nie die
kerkgebou nie. Alhoewel ons baie dankbaar is vir die wonderlike kerkgebou en al sy
fasiliteite wat die Here vir ons gegee het om mekaar by te ontmoet, is dit tye soos
hierdie wat ons herinner dat ons kerk wees meer as ontmoetings in geboue is. God
roep ons nie om net kerk toe te gaan nie, Hy roep ons om Sy kerk in die wêreld te
wees wat Sy hoop uit dra in die gemeenskap en wêreld waar ons woon. Die kerk is
ek en jy en almal wat deel is van God se groot familie deur ons geloof in Jesus
Christus.
Baie van ons het tot nou toe weekliks nuwe krag ontvang van die Here by die
eredienste wat ons by ons kerk bygewoon het. Nou kan ons egter nie meer die
gebou besoek nie. Dit is in hierdie tyd dat die Here ons veral met Sy krag wil vul om
draers van hoop te wees. Ons kerk is ‘n klomp mense wat hulle lewens met mekaar
deel, en in die deel van ons lewens mekaar bedien, omgee vir mekaar en daar is vir
mekaar. Dit mag nie ophou omrede ons nie meer na die kerkgebou toe gaan nie. Dit
moet juis nou meer as ooit te vore vir ons hoop gee, en hoop aan ander uit dra dat
ons mekaar ondersteun en dra in hierdie tyd. Ons moet in hierdie tyd wat ons nie die
kerkgebou mag besoek, of vir mekaar kan drukkies gee nie, weet dat die Here ons
geroep het om kerk te wees. Ons moet ‘n kerk wees wat mense met mekaar verbind
deur ons liefde vir God en vir mekaar. Ons kerk kan nie net gekoppel wees aan ‘n
gebou nie, ons is dankbaar vir die gebou, maar in hierdie tyd word ons diep bewus
daarvan dat kerk wees nou ‘n leefwyse is, ‘n verbintenis om mekaar en ander te
dien.

Gesinsaktiwiteit:
Gesels met mekaar oor hoe julle in hierdie tyd deel is van ‘n groter groep mense, wat
daar is vir mekaar. Al kan ons nie meer elke dag bymekaar kom, om mekaar

drukkies te gee nie, is ons nie alleen nie – ons is deel van God se groot familie –
deel van die kerk van God.

Kleiner kinders:
Bou ‘n fort uit komberse en kussings. Probeer om almal te laat inpas. Gesels met
mekaar, vertel vir mekaar grappies. Sȇ ook dankie vir mekaar dat julle daar is vir
mekaar.

Groter kinders:
Gesels saam as gesin oor die kosbare oomblike wat julle saam met die kerk gehad
het. Oomblikke soos julle doop, troues en ander geleenthede.

Gesinsgebed:
Bid saam en dank die Here vir Sy kerk. Dank ook die Here dat ons nie alleen is nie,
al moet ons sosiale distansie handhaaf, omrede ons deel is van ‘n groter familie wat
in hierdie tyd daar sal wees vir mekaar.

Gesins “challenge”:
Plaas ‘n foto van julle gesin (of die kinders) wat saam in julle fort sit, of ‘n selfie van
julle gesin wat saam Bybelstudie doen op die gemeente se Facebook blad.

Dag 2
Groet mekaar

Spreuke 18:10
“Die Naam van die Here is 'n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling.”
(1983 Vertaling)
“Die Here is soos ’n sterk gebou. In swaar tye kan gelowiges by Hom gaan
wegkruip. By Hom is hulle veilig.”(Boodskap vertaling)

Psalm 139:5 “U omsluit my van alle kante,U neem my in besit.”

Lees ook Psalm 139:1-24

Die skrywer van Spreuke noem God ‘n “veilige fort”. Dit beteken God is soos ‘n sterk
toring en skuilplek vir ons. Die krag van God se beskerming raak nooit minder nie,
veral nie as dinge om ons moeilik gaan nie. Net soos ‘n sterk toring wat sterk kan
staan in die wind en weer van buite, is God vir ons.
Ons moet onthou dat om beskerm te word deur ‘n toring, kan ons nie buite die toring
staan nie, ons moet binne in die toring in klim. So vind ons ook ons veiligheid en
beskerming by die Here. Dit beteken nie dat ons nooit moeilike tye sal hê of nooit sal
siek word nie. Want almal word deur die storms van die lewe getref. Dit beteken wel
dat ons altyd die Here by ons het, om ons deur die moeilike tye te help.

Gesinsaktiwiteit
(Pas die eksperiment aan by jou gesin. Die kleiner kinders sal nie almal die gedeelte
oor die verduideliking van die eksperiment verstaan nie, terwyl dit die groter kinders
sal help om dit te verstaan.)

Peper eksperiment
Benodighede:
Glas of diep bord, met water, fyn peper, skottelgoedseep.

Eksperiment:
Maak die glas of bord vol water. Gooi ‘n dik laag peper daarop. (Pasop, die peper
kan jou laat nies!)
Steek jou vinger in die glas of in die water op die bord, en haal dit vinnig uit.
Is jou vinger nat?
Doen dit nog ‘n keer, maar smeer eers skottelgoedseep oor jou vinger. Wat gebeur
nou?

Wat het hier gebeur?
Water bestaan uit klein deeltjies wat water molekules genoem word. Die
watermolekules trek mekaar aan. Dit veroorsaak dat die water se oppervlak ‘n sterk
lagie vorm. Dit word oppervlak spanning genoem. Die peper dryf op die water en
versterk daarmee die oppervlakspanning. Wanneer jy dan jou vinger in die water
druk, bly die peper soos ‘n beskermende lagie aan jou vinger kleef en daarom word
jou vinger nie nat nie. Wanneer ‘n druppel skottelgoedseep die water se oppervlak
raak, verlaag dit die oppervlakspanning. Die watermolekules versprei hulleself vanaf
die plek waar die skottelgoedseep in die water geland het en neem dan die
peperpoeier saam.
Toepassing:
Die Here is vir ons soos die beskermende lagie seep. Hy is die een wat ons beskerm
teen dit wat woes en moeilik is in die lewe. Dit beteken nie dat ons nie moeilike tye
sal beleef nie. Dit beteken Hy is daar saam met ons om ons te dra en te help
wanneer dit moeilik gaan.
Die eksperiment word ook gebruik om vir kinders te verduidelik waarom ons, ons
hande moet was teen die Corona virus. Dat as ons nie ons hande was nie, dan klou
die kieme aan ons soos die peper wat aan jou vinger klou as daar nie seep op is nie.
Die seep op die vinger maak egter dat al die kieme dan spaander en weg van jou af
gaan as jy jou seep vinger in die water sit. Deel dit ook met jou kinders en vertel vir
hulle dat net soos wat ons, ons hande was sodat ons probeer om al die slegte kieme
van ons af weg te hou, net so moet ons ook elke dag vir die Here nooi om ons te
beskerm en ons harte skoon te was, sodat die kieme van die lewe – die sonde, nie
ons seermaak of siek maak nie.

Gesinsgebed
Vertel vir mekaar van die tye wat julle as gesin die Here se beskerming in julle
lewens beleef het. Dank die Here daarvoor en bid vir die Here se beskerming oor
julle gesin.

Gesins “challenge”
Neem ‘n foto van hoe julle die eksperiment
saam as gesin gedoen het en plaas dit op Facebook – tag asb Magalieskruin
gemeente. Kom ons wys vir die wêreld dat ons leef onder God se beskerming.

Maak ‘n uitdruk van hierdie kruis en skryf julle gesin se name op die blokkies
op die kruis sowel as ander mense se name vir wie julle gaan bid vir God se
beskerming gedurende hierdie tyd. Kleur dan die kruis in, en plak dit op julle
yskas.

Dag 3
Groet nog steeds jou naaste, nou net op ander
maniere.
Kolossense 3:12-17 “Doen alles asof vir die Here
12God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy is baie
lief vir julle. Daarom moet julle die “klere” aantrek wat by julle pas. Jy moet
baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en
moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met mense wees
nie, maar hanteer hulle mooi. 13Gee mekaar ’n kans sonder om mekaar met
kritiek uitmekaar te skeur. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het
immers by al julle foute verbygekyk. Daarom word niks minder van julle
verwag nie.
14Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar ’n kledingstuk wat alles
perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde.
As julle mekaar liefhet, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle
naby mekaar soos julle veronderstel is om te wees. 15Dit moet ook vir julle
baie belangrik wees om die vrede wat Christus vir julle gegee het, tot elke
prys te bewaar. As julle met mekaar begin vassit, maak juis dan die keuse vir
die vrede van Christus. Om die vrede te bewaar is belangrik, want God
verwag van julle om soos een liggaam saam te werk. Hy wil geen
dwarstrekkery hê nie. En moenie vergeet om altyd vir God dankie te sê vir al
hierdie dinge nie. 16Jesus se boodskap moet in julle lewe wees wat ’n
bouplan vir ’n bouer is. Dit moet die plan wees vir alles wat julle doen.
Daarom moet julle nie tevrede wees voordat julle alles weet wat Jesus vir julle
wil sê nie. Leer mekaar wat reg en verkeerd is. As iemand ’n fout maak, help
hom reg. Gebruik ook psalms en ander liedere om dit te doen. Sing uit julle
hart uit, want met hierdie geestelike liedere sê julle ook vir God dankie.
17Laat ek saamvat: Jesus moet uit julle hele lewe straal. Of julle praat of iets
anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot
dankie vir God wees. En dit kan alleen so wees as julle alles doen asof Jesus
elke tree saam met julle gee.” (Die Boodskap vertaling)
Kolossense 3:12-17
“12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle
meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die
ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.
14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte
eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die
deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in
vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van
Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle
wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en
ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of
doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die
Vader deur Hom.” (1983 vertaling)

Ons elkeen maak elke dag belangrike besluite. Soos wat ons die dag gaan aanvang.
Of ons gesonde kos gaan eet, en saam met wie ons dit dit dag gaan doen. Ons

besluit ook hoe ons gaan optree teenoor ander mense. God laat ons toe om te
besluit.
Een van die belangrikste besluite is dat God van jou en my vra om vir Hom te lewe
en te werk. Is dit nie fantasties nie. God wil jou gawes en talente gebruik wat Hy vir
jou gegee het. Hy vra dat jy dit wat jy in die Bybel leer, sal gebruik in die manier wat
jy elke dag lewe.
God het vir Paulus ook so gebruik. Daar was tye wat hy vir baie mense kon preek en
ander tye wat hy nie by hulle kon uitkom nie. Hy het nie in die tye wat hy nie
persoonlik by mense kon uitkom hulle net alleen gelos nie. Hy het vir hulle briewe
geskryf. Briewe was daardie tyd die beste en maklikste manier om vir iemand ‘n
boodskap te stuur. In daardie tyd was daar nog nie internet, slimfone of Whatsapps
nie. Hulle kon nie “cut & paste” nie. Deur die Heilige Gees se werking het die briewe,
soos die een van Paulus, se boodskap na ander mense gegaan en selfs vandag by
ons uitgekom, deur die manier wat mense dit vir mekaar oor vertel het en deur die
van hulle wat dit oor geskryf het.
God wil ons gebruik om vir ander van Sy liefde en hoop te vertel. Ons moet die
boodskappers van God se goeie nuus wees. Dit kan ons doen waar ons is en met
wat ons het. Al kan ons nie nou almal by mekaar uitkom nie, kan ons nog steeds vir
ons maats, familie, bure en vriende bel of boodskappe stuur om te hoor hoe dit met
hulle gaan en om te hoor of daar iets is wat ons vir mekaar kan doen. Kom ons
gebruik die geleentheid wat ons het om uit te reik na mekaar toe. Om daar te wees
vir mekaar. Kom ons kontak nog steeds al die mense wat vir ons kosbaar is in ons
lewens met ‘n boodskap of foon oproep. Laat Jesus se liefde uit julle lewens straal,
ook in die manier wat julle die mense in julle lewens wat julle dalk nie nou naby julle
kan hou, nog steeds liefhet en voor omgee.”

Gesinsaktiwiteit Vir
ouers:
In ons digitale wêreld sukkel ons kinders dikwels om met ander mense oor die foon
te praat omrede hulle nie altyd weet hoe nie. Ek wil julle as ouers uit daag om julle
kinders in hierdie tyd te leer om van die mense in hulle lewens wat kosbaar is vir
hulle te kontak en met hulle te gesels. Bel iemand, stuur ‘n boodskap of Skype
iemand wat vir julle kosbaar is en gesels met hulle oor hoe dit met hulle gaan. Leer
vir julle kinders hoe om in hierdie tye daar te wees en om te gee vir hulle maats,
familie en bure deur in kontak met hulle te bly en daardeur ook ‘n hand van omgee
en liefde na hulle uit te reik.

Klein Kinders:
Kyk of julle iewers in die huis papier of polistireen glasies het (die soort wat altyd
oorbly na ‘n piekniek of kinderpartytjie). Vra vir Mamma of Pappa om vir jou ‘n gaatjie
aan die onderkant van elkeen van die twee glasies te maak. Maak ‘n stewige knoop
aan die punt van die tou en ryg die ander punt van die tou deur die gaatjie van die
een glasie. Maak die ander punt van die tou aan die glasie vas deur die tou ook
daardeur te ryg, met ‘n knoop aan die binnekant. Jy en jou ouers of boetie/sussie

kan dan elkeen ‘n glasie vat en so ver moontlik van mekaar af staan sodat die tou
styf span. Wanneer een van julle in die glasie praat moet die ander een die glasie
teen hulle oor hou. Kan julle mekaar hoor? Dit is dalk nie duidelik eers nie, maar
luister mooi. Die tou word dan soos ‘n telefoon tussen julle. Speel met die glasies
telefoon en onthou dat ons vir mense daar kan wees deur vir hulle te kontak, al is
hulle nie naby aan ons nie.

Groter kinders:
God bless you and your family
Kontak jou maats en gesels met
Faith
hulle – gee om vir hulle. Stuur
WWJTXT
What Would Jesus Text
ook vir hulle boodskappe wat
hulle herinner dat die Here by hulle is. Hier is ‘n paar Engelse text afkortings wat jy
kan stuur en verduidelik.
GBY&YF
F8th

GDLU

God loves you.

Gesinsgebed
Bid vir elkeen van die mense wat julle vandag gekontak het, en vra vir die Here hoe
julle, vir hulle kan ondersteun in hierdie tyd. Dank die Here vir die mense om julle.

Gesins”challenge”
Bly in kontak met julle geliefdes wat julle nie nou naby julle het nie, maar wat altyd
naby julle in julle harte bly. Deel met ons op ons Facebook-blad wat die kontak van
ander wat nie nou by julle is vir julle beteken.
stuur dit aan vir die mense wat vir jou kosbaar is.

Kleur hierdie kruis mooi in, neem ‘n foto daarvan, plaas dit op ons Face book-blad en

Dag 4
Gee om vir mekaar
Matteus 7:12-17 “Gebedsverhoring
Vra,
en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal
oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir
elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
“Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang
as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te
gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan
dié wat dit van Hom vra?
“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan
hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”
Matteus 7:7-12 (Die Boodskap vertaling) “Dit help as jy bid, want God hoor
“Julle moet nooit moeg word om te bid nie. Vra en God sal vir julle gee. Soek
en julle sal kry. Klop aan God se hemelse deur en Hy sal vir julle kom oopmaak.
Want elkeen wat vra, ontvang; elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, tref
uiteindelik ’n oop hemelse deur aan.
“Jou hemelse Vader wil net die beste dinge vir jou gee. As jy ’n pa is, behoort jy
dit goed te verstaan. Jy wil mos graag net goeie dinge vir jou kinders gee, nie
waar nie? As jou kind vir jou ’n stukkie brood kom vra om te eet, sal jy tog nie vir
hom ’n klip gee nie. Jy sal ook nie vir hom iets slegs soos ’n slang gee as hy vis
wil hê om te eet nie. Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie. As julle
klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer
sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie? Ek verseker julle: Hy sal net die
beste dinge gee vir diegene wat Hom daarvoor vra.”
Doen goed aan ander
“As daar een goue reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra
julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan
tree dan eerste so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die
Bybel van julle vra.”

As jy baie ver met ‘n kar ry, raak jy dalk aan die slaap. Jy kan nie sien (of voel) dat
daar iemand is wat die kar bestuur nie, en tog is jy baie gerus en seker dat die
persoon wat bestuur, in beheer is van die kar en dat julle veilig by julle bestemming
sal aankom.
Ons hoef nie die Here te sien of te voel om te weet dat Hy daar is vir ons en ten in
volle beheer is van ons situasie. Sommige situasies is vol spanning, en dan is dit
natuurlik dat ons emosies met ons op loop sit. Maar ons kan nie op ons emosies
staatmaak om ons geloof sterk te hou nie.
Die Here het deur Jeremia vir Israel gesê dat Hy by hulle sou wees. Hy het vir die
hulle gesê: “Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, want Ek is by julle
om julle te red en julle uit sy mag te bevry.” (Jeremia 42:11). Die heel laaste ding wat
Jesus vir Sy dissipels gesê het, was: “Ek is by julle al die dae tot die voleindiging van
die wêreld.” (Matteus 28:20). Jesus sal nie sy belofte verbreek nie. Hy is by jou!

As ons weet dat die Here by ons is, moet ons ook weet dat Hy ons vra dat ons Sy
hande en voete op aarde moet wees. Die Here roep ons op om Jesus se dissipels te
wees. Dit is mense wat leef soos Jesus geleef het en doen wat Jesus gedoen het.
Wanneer ons daarom weet dat die Here by ons is in moeilike tye, kan ons dit nie net
vir ons self hou nie. Ons moet dit aan ander vertel. Ons moet dit ook aan ander wys
en vir mekaar omgee en lief wees soos wat die Here vir ons omgee en lief is. Dit
begin heel eerste by ons huismense. Ons moet mekaar liefhê en omgee vir mekaar.
Ons moet tyd maak om saam met mekaar lekker dinge te doen, maar ook om
mekaar te help al is dit nie altyd lekker dinge nie, soos skottelgoed was, of kamers
opruim.
Gesinsaktiwiteit
Alle ouderdomme.
Neem ‘n A4 papier. Teken die buitelyne van julle hande af op die papier met
verskillende kleure (vetkryte/uitdraai kryte/penne ens.), en skryf neer wat julle in die
tyd kan doen om mekaar te help en daar te wees vir mekaar. As julle kindertjies te
klein is om te lees en te skryf, soek saam met hulle prente uit ‘n tydskrif of op die
internet wat hulle kan herinner aan dit wat julle vir mekaar kan doen om vir mekaar
om te gee en mekaar te help.
Kyk uit vir ‘n maatjie wat dikwels alleen was by die skool, of die kollega by die werk
wat nie mense in hierdie tyd naby hulle het nie. Onthou om hulle ook te kontak in
hierdie tyd, wanneer jy jou vriende kontak. Deel dinge met mekaar en vertel vir
mekaar hoe julle julleself besig hou. Stuur positiewe boodskappe vir mekaar.

Gesinsgebed
Bid vir mekaar. Bid spesifiek vir dit wat elkeen van julle nodig het in hierdie tyd, vra
vir die Here om julle te help daarmee, maar ook dat Hy vir julle sal wys waar Hy julle
kan gebruik om daarmee te help om daar te wees vir mekaar. Noem vir mekaar (ook
die ouers) jul gebedsversoeke. Wat lê swaar op julle harte en gedagtes, binne julle
gesins- of familieverband en waaroor is julle bly en dankbaar voor?
Gesins “challenge”
Doen iets saam waar julle moet saamwerk. Dalk is dit om ‘n geliefde familie resep of
lekker resep vir die kinders te leer maak, of om saam te werk in die tuin. Kies iets wat
julle saam kan doen, en wat vir julle as gesin kan help in hierdie tyd. Neem ‘n foto
daarvan en plaas dit op ons Face book blad.

Versier hierdie bladsy en plak dit iewers in die huis op om julle te herinner hoe ons
vir mekaar moet omgee.

Dag 5
Gee vir ander om
Lees:

Eksodus 34:28-35
Romeine 12: 9-21

Romeine 12:10
“Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys
eerbied teenoor mekaar
en wees mekaar daarin tot voorbeeld.”
Die verhaal in Eksodus 34:28-35 vertel vir ons ‘n kosbare verhaal van Moses. Dit
vertel dat nadat Moses tyd by God deurgebring het, het sy gesig letterlik geblink. Dit
het lig uitgestraal. Daar word vertel dat sy gesig so geblink het dat hy dit met ‘n sluier
moes toemaak wanneer hy nie by God was nie, want hy was bang die helder lig van
sy gesig sou die mense bang maak. Die mense wat hom geken het, was bang vir sy
blink gesig, maar wanneer hy die sluier oor sy gesig laat val het, het hulle veiliger by
hom gevoel.
Daar is twee dinge wat ons uit die storie oor Moses se blink gesig kan leer. Eerstens
dat ons meer tyd moet deurbring by mense wat ons nader aan die Here bring. Ons
gesig gaan dalk nie blink nie, maar ons oë sal definitief blink, en ander sal die lig van
Jesus deur ons lewens sien skyn. Hierdie mense is mense wat aan ons lewe en
bemoediging gee, en nie negatiewe energie en kritiek nie.
Die tweede ding wat ons moet onthou, is dat wanneer ons tyd by God deurbring, ons
verander word. Ons tree anders op; ons praat anders; ons dink anders. Ons lyk selfs
anders. God se heerlikheid begin deur ons lewens skyn en mense wonder wat ons
so anders maak. Sommige mense sal dalk eers bang wees vir ons, maar uiteindelik
sal hulle God se liefde in ons raaksien en hulle sal ook so helder wil skyn.
Al is ons meeste van die tyd net by die huis en kan nie by ander mense uit kom nie,
beteken dit nie dat ons maar kan ophou omgee vir hulle nie. Die Here wil ons juis in
hierdie tyd gebruik om vir ander van Sy liefde, omgee en nabyheid te herinner. Ons
gaan dit nou net op ander maniere doen. Al kan jy nie vir jou familie of vriende ‘n
drukkie of ‘n “high five” gee op die oomblik nie, kan jy hulle bel om te hoor hoe dit
met hulle gaan of vir hulle laat weet dat jy vir hulle bid. Jy kan ook vir hulle
bemoedigende boodskappe stuur of teksverse wat vir jou in hierdie tyd baie beteken.
Mag ander deur die manier wat jy ook omgee vir hulle in hierdie tyd, iets beleef van
die goedheid en liefde van die Here.

Gesinsaktiwiteit
Alle ouderdom kinders
Soek al die flitse wat julle kan kry in die huis. Skakel al die ligte af in een van die
vertrekke en kyk wie die meeste en die beste skaduwee prentjies kan maak met die
flits. Hou ook die flitse vir mekaar vas.
Gesels na die tyd oor wat julle kan doen om vir julle familie, vriende en bure daar te
wees, en so ook Jesus se lig in hulle lewens te skyn. Raak prakties. Dalk kan julle
uithelp in iemand se tuin, of iemand se kar was. Dalk kan julle vir iemand ‘n paar
inkopies doen of vir iemand ‘n mooi briefie in die pos los, of ‘n bak koekies neem.

Gesinsgebed
Vra vir die Here dat Sy lig deur julle sal skyn.
Vra vir die Here om vir julle te wys en julle oë
oop te maak vir hoe julle vir ander om julle kan omgee.

Gesins “challenge”
Deel op ons Facebook blad hoe julle gekies het om om te gee vir iemand anders –
kom ons deel met mekaar idees. Julle kan ook ‘n foto daarvan plaas op die
Facebook blad.

Dag 6
Bid vir mekaar in julle gesin. Psalm 18:7
“In my nood roep ek na die Here, ja, ek
roep om hulp na my God. In sy paleis
hoor Hy my geroep.
Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my.”
Daar is so baie mense wat in hierdie tyd se “Al wat ek kan doen, is bid.” Maar besef
ons wat dit beteken as ons dit se? Gebed is die verstommendste en kragtigste ding
wat jy vir iemand kan doen. Wanneer jy tot God bid, gaan jy na die Een wat meer
krag en liefde het as enigiemand anders en jy vra Hom om te help. En omdat Hy so
lief is vir jou, sal Hy jou gebede beantwoord. Jou gebede vir ander mense hoef nie
lank en vol indrukwekkende woorde te wees nie. Praat net met God. God kan tot reg
in jou hart kyk, en dit is wat die meeste saak maak.
Praat ook met God as jy alleen in jou kamer of iewers op ‘n stil plek is. Sê vir God
wat op jou hart lê. Sê ook vir Hom dankie vir iets moois of goed in jou lewe. Praat
met God net soos wat jy met pappa of mamma sou praat.
Hierdie tyd van Sosiale distansie is ‘n kosbare geleentheid vir gesinne om weer saam
te bid. Hier is ‘n voorstel hoe julle gesin ‘n lewe en roetine van gebed kan vestig.
Begin deur saam te besluit oor ‘n roetine van gebed. Alle mense het roetine nodig –
veral kinders! Roetine help ons om belangrike goed te onthou en konsekwent te
wees. Ons moet ‘n tyd kies wat ons elke dag kan gebruik om met God te praat.

•
•
•
•
•
•

Dink na in julle gesin en noem voorbeelde van verskillende tye wat kan werk as
daaglikse gebedstyd. Hier is ‘n paar voorbeelde wat dalk kan help:
Voor ons bed toe gaan
Voor etes
In die oggend
Voor skool
Wanneer Mamma en Pappa terugkom van werk af
Wanneer ons saam in die kar ry oppad êrens heen.
Gesels ook met mekaar oor wanneer julle ‘n gereelde gebed tyd wil
vestig? Wanneer gaan julle gebed tyd wees? Dis ‘n goeie ding om dit nou te begin
inoefen wanneer meeste mense tuis is en ons saam met mekaar kan tyd spandeer
om die geloof gewoonte van gebed in te oefen.
Onthou: 1 Tessalonisense 5:17 17 Bid elke keer as julle die kans kry. Moet nooit
moeg word om te bid nie. God hoor julle! (Die Nuwe Testament vir Kinders)
Gesinsgebed
Julle het nou besluit op ‘n roetine vir gebed – gereelde gebedstye. (Herinner weer vir
mekaar wanneer dit gaan wees.)
Ons gaan nou saam bid. Party mense noem die manier waarop ons gaan bid, ‘n
“popcorn gebed”, omdat springmielies so een-een pop.

Elke gesin vat hande. Die eerste een gaan ‘n sin sê en elke lid van die gesin gaan
dan op die ry af die sin voltooi. Ons wag in stilte totdat die volgende sin gesê word.
Wanneer die persoon wat leiding neem “amen” sê, sê almal “amen”.
•
•
•
•
•

Here, dankie vir…
Here, kyk asb mooi na…
Here, help ons gesin om…
Here, help my om…
Amen
Gesinsaktiwiteit

Praat saam oor wat goeie geleenthede
te bid? Dink bietjie na oor die volgende geleenthede:
•

•

•

•
•

sal wees om

Wanneer iemand seerkry. In plaas van die tradisionele “Laat mamma dit beter
soen”, gebruik die seerkry om hulle te leer dat ons met God kan praat wanneer ons
seer het. ‘n Eenvoudige troos gebed kan ‘n groot impak hê.
Wanneer iemand hartseer is. Kinders voel hartseer oor verskillende goed. Leer jou
kinders om regtig hulle bekommernisse op Jesus te werp en eerlik hul gevoelens te
verwoord.
Wanneer iemand bang is. Kinders voel dalk bang vir die donker, vir skool toe gaan,
vir Kersvader, vir die bure se hond. Moedig hulle aan om vir God te vertel van hul
vrese en te vra vir sy beskerming.
Wanneer iemand suksesvol is. Vier jou kind se suksesse deur God te prys vir die
gawes wat hy vir hulle gegee het.
Wanneer iemand iets nuuts probeer. Daar is altyd ‘n nuwe sport, nuwe vermoë,
nuwe stokperdjie. Herinner hulle om God te vra om hulle te help.

Gesins“challenge”

In die tyd van Sosiale distansie, kan gesinne nog mekaar aanraak, indien hulle
gesond is. In hierdie tyd van min aanraking, daag ek julle as gesin uit om nog steeds
aan mekaar te raak deur hande te vat wanneer julle bid, of deur julle hande op
mekaar se skouers te sit wanneer julle bid. Net soos ons die aanraking van die Here
nodig het, het ons ook mekaar se fisiese aanraking nodig. Kom ons doen dit nogtans
verantwoordelik, en weerhou ons daarvan om dit met enigiemand buite ons gesinne
te doen, en ook om dit nie te doen met enige van die gesinslede as hulle siek is,
waar moontlik.

Dag 7
Bid vir mekaar (mense buite julle gesin)
Lees die verhaal in Handelinge 12:1-12
Teksvers: Matteus 18:19-20
“Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak
saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry,
want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.”

In Handelinge 12, toe gelowiges bymekaar gekom het om te bid, het die Here ‘n
groot wonder gedoen. Het hulle ‘n wonderwerk verwag (lees Handelinge 12:12-15)?
Nee, glad nie. Die gelowiges het saamgekom om vir Petrus in die tronk gebid.
Terselfdertyd, terwyl Petrus daardie nag tussen twee wagte gele en slaap het, het ‘n
engel van die Here langs hom kom staan. Die engel het vir hom gesê om gou te
maak. Hy moes gou sy gordel vasmaak en sy skoene aan trek, en die engel volg.
Petrus het toe saam met die engel uit die sel, verby die wagte en deur die ysterhek
gestap wat na die stad gelei het. Die ysterhekke het vanself oopgegaan. Petrus het
gedink hy sien ‘n visioen, maar nadat hulle ‘n ent gestap het, het die engel verdwyn
en het Petrus geweet hy is vry.
Het jy ook al gewonder: Hoekom is dit belangrik om saam met ander te bid?
Wanneer ons partykeer op ons eie bid, voel dit of ons geloof maar baie klein is. En
tog, as die Here geloof so groot soos ‘n klein saadjie kan gebruik, dink net wat Hy
kan doen wanneer ‘n hele klomp gelowiges bymekaar kom om te bid.
Ons is die liggaam van Christus. Hy wil hê ons moet soos een wees wanneer ons
Hom dien en ook wanneer ons bid. Wanneer ‘n klompie van ons saam bid, is Jesus
tussen ons en luister Hy na elke woord (Matteus 18:20). Wanneer ons saam met
ander bid, help die Heilige gees ons om op verskillende maniere vir iets te bid en
bemoedig ons mekaar sodat ons geloof al hoe sterker word!
Al kan ons nie nou saam met baie gelowiges saamkom om in groot byeenkomste
saam te bid nie, gee die Here vir ons die mense wat nou saam met ons is, om saam
met ons te bid. Al is ons dalk net ‘n handvol mense, gebruik die Here ons gebede
kragtig en kan daar selfs wonders gebeur. Ons kan nie net nou stilsit, en nie ook met
die Here praat oor al die mense en dinge in ons land en die wêreld waaroor ons
bekommerd is. Kom ons gryp die geleentheid wat ons het om saam te wees, aan as
‘n geleentheid om saam in ons gesinne in te tree in gebed – vir mekaar, vir ons
gemeenskap, vir ons land en vir die wêreld. Mag die Here julle seën deur die gebede
wat julle as gesin vir mekaar en vir ander bid.

Gesinsaktiwiteit: “Smartie gebede” Deel smarties (of gekleurde lekkertjies of
kolle) uit of laat elkeen ‘n kleur kies vooraf. Maak die volgende 2 punte:
•
•

almal is anders en uniek (soos die verskillende kleure lekkers)

almal is ewe belangrik en deel (soos almal deel van die pakkie lekkers is)
elke mens het ook verskillende vreugdes en probleme:

Deel iets oor jouself
Elkeen deel iets ooreenstemmend met die kleur smartie wat jy ontvang het (of die
kleur wat jy vooraf gekies het) met iemand anders.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rooi – vertel van ‘n keer toe jy siek was
Blou – vertel wie die mense is wat vir jou omgee en sorg •
Groen – wat is jou
geliefkoosde kledingstuk en kos soort?
Oranje – wat is/was vir jou lekker van skool?
Pers – wie is daar wat jy kan vra vir hulp of raad?
Pienk – wie vertel / leer jou van Jesus of help jou om te groei in geloof?
Bruin – wat is jou gunsteling Bybelstorie?
Geel – vertel van ‘n kind wat jy ken wat ‘n ander taal praat of ‘n ander geloof/kultuur
het
Onthou: Soos die smarties iets in gemeen het (dieselfde sjokolade binnekant), het
ons ook elkeen iets in gemeen:
God het ons lief en gee vir ons elkeen om.
Daarom kan (en moet ) ons vir ander bid.
Gesinsgebed
Elkeen doen ‘n kort gebed vir die onderstaande onderwerp wat met die kleur smartie
wat jy ontvang het (of die kleur wat jy vooraf gekies het) ooreenstem:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rooi – bid vir siek kinders (dalk ken jy iemand op die naam)
Blou – bid vir kinders sonder ouers en versorgers wat op straat is of eensaam is
Groen – bid vir kinders wat arm is en nie genoeg kos of klere het nie.
Oranje – bid vir onderwysers en maatskaplike werkers
Pers – bid vir kinders wat in gevaar is, mishandel of geboelie word
Pienk – bid vir kerk leiers en ander leiers wat geloof oordra
Bruin – bid dat elke kind die storie van Jesus sal leer ken of beter leer ken
Geel – bid dat God jou Sal gebruik om jou lig te laat skyn sodat alle kinders (alle tale,
kulture en gelowe) Sy liefde sal ervaar
Gesins“challenge”
In hierdie tyd is dit nie net belangrik dat ons vir mense bid nie, maar ook belangrik
dat mense weet dat ons daar is vir mekaar.
Gesels met mekaar oor wie die mense is wat nie deel is van julle gesin, vir wie julle
nog steeds gaan omgee. Deel dit met mekaar en laat ‘n ouer of ouer kind, hulle
name neerskryf bv julle huishulp, tuinwerker, die vullisverwyderaar, polisieman,
dokters, verpleegsters, dominees en sendelinge ens. Elkeen in die gesin kan dan
kies vir wie hulle hierdie week wil bid.

Help dat elkeen van julle gesinslede vir iemand wat vir julle kosbaar is of wat julle
mis, ‘n boodskap stuur om te laat weet julle het vir hulle gebid (onthou om ook vir
hulle te bid). Julle kan die boodskap stuur deur gebruik te maak van sosiale media
(tag sommer Magalieskruin gemeente se Facebook blad as julle dit so doen), of
doen dit deur vir iemand ‘n “voice note”, kort video greep of handgeskrewe kaartjie in
die pos (as hulle naby aan julle bly) te stuur.

Dag 8
God=liefde
Johannes 3:16
“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat
die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”
In die begin, toe God die wêreld gemaak het, was Adam en Eva die eerste
mense wat Hy gemaak het. Hy het baie tyd saam met hulle deurgebring en was
baie lief vir hulle.
Maar Adam en Eva het 'n groot fout gemaak; hulle het gekies om nie
gehoorsaam aan God te wees nie. Hulle het nie geluister na wat God vir hulle
gevra het om te doen nie. As gevolg van die fout wat hulle gemaak het, het
sonde in die wêreld gekom. Vir almal wat daarna gekom het, was dit moeilik om
goeie keuses te maak en God se reëls te volg.
Al het Adam en Eva daardie groot fout gemaak, het God hulle nog steeds lief.
God hulle so lief gehad dat Hy nie weg van hulle wou wees nie. Daarom het Hy
'n plan gemaak om seker te maak dat hulle en ook almal van ons by Hom in die
hemel sal wees. En ek bedoel ELKEEN. Weet jy wat Sy plan was? Sy plan was
dat Hy vir Jesus as baba aarde toe gestuur het. Jesus het grootgeword net soos
ek en jy – Hy het gespeel, Sy huiswerk gedoen en Hy was lief vir sy familie.
Maar anders as ek en jy, het Jesus nooit iets verkeerd gedoen nie. Hy het nooit 'n
fout gemaak nie. Hy het nooit eers ‘n GEDINK aan slegte keuse nie.
Alhoewel Jesus 'n mens was, was hy ook God – op 'n spesiale manier deel van
God drie enig. Toe Jesus groot geword het, het hy gekies om vir ons aan die
kruis te sterf. Dit was deel van God se groot plan. Toe Jesus aan die kruis
gesterf het, het Hy die straf vir ons foute op Hom geneem. Dit was die straf vir al
die verkeerde dinge wat ons gedoen het - al die verkeerde dinge wat ALMAL
ooit gedoen het.
Omdat Jesus gekies het om dit te doen, kan ons nou naby God wees en God se
kinders wees. God het hierdie hele plan gemaak omdat Hy ons liefhet.
Net soos ons vers van vandag, sê Johannes 3:16:
“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat
die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”
As ons vir Jesus vra om in ons hart te bly, bring sy offer aan die kruis ons nader aan
God, en kan ons vir altyd God se kinders wees!

Gesinsaktiwiteit
‘n Eksperiment oor die liefde

Hitte veroorsaak beweging
Benodighede:
Papier, sker, potlood en toutjie.
Knip ‘n spiral uit soos op die prentjie hieronder. Maak
‘n gaatjie in die middel en maak die toutjie daar vas.
Vra ‘n Volwassene of verantwoordelike persoon om
jou te help om die spiral bo ‘n verwarmer of stoof te
hang. Moenie dit te naby aan die stoof of verwarmer
hou dat dit aan die brand steek nie. Wag geduldig vir
die eksperiment om plaas te vind.

Wenk:
Kleur eers die sirkel mooi in, of gebruik papier met prentjies op.
Wat gebeur hier?
Die verwarmer of stoof maak die lug bo dit warm. Warm lug styg op, en laat die
spiraal beweeg.
Net soos wat die warm lug die spiraal aan die beweeg bring, maak God se liefde
vir ons, ons harte warm en laat dit ons in beweging kom om ander lief te hȇ.

Gesinsgebed
Dank die Here dat Hy elkeen van julle so lief gehad het dat Hy vir julle sondes
aan die kruis betaal het in julle plek. Vra vir die Here om julle te leer om die tyd
van Lockdown mekaar net meer en meer lief te he soos wat Hy van ons vra.

Gesins“challenge”
Neem ‘n Gesins selfie. Plaas dit in ‘n hartjie raam en as dit moonltik is sit ook ‘n
kruis in die prentjie om julle te herrinner aan God se liefde vir julle. Deel dit met
mekaar. Onthou om dit as ‘n foto uit te druk waneer die Lockdown verby is, om
julle te herrinner dat die Here vir julle gesin baie lief het en dat julle ook baie lief
is vir mekaar. Julle is welkom om dit op ons gemeente se Facebook blad te
deel.
Foto “Challenge” : Liefde
Ons gaan van nou af ook elke dag vir elkeen ‘n foto challenge gee. Ons daag
elkeen in die gesin, van die jongste tot die oudste, om vir ons elke dag die
woord by die fotochallenge vas te vang in ‘n foto. Deel dit asb met mekaar en
ook met ons op Facbook. Vandag se woord is: Liefde.

Dag 9
Jesus ons Goeie Herder
Joh 10:10b
“Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”
Lees Johannes 10:1-18
Wie van julle moes al ‘n jong kind oppas? Wat gebeur as mens hulle net vir ‘n
oomblik alleen los? Wel nes daardie kinders, is dit ook glad nie ‘n goeie idee om
‘n skaap alleen te los nie. Hulle dwaal af, drink vuil water en kan hulleself in
allerhande moeilikheid kry. Hulle het iemand nodig om hulle te lei - ‘n
skaapwagter. Die skaapwagter moet nes die “babysitter” baie mooi aandag gee
aan sy skape en hulle mooi oppas. God is vir ons soos die Goeie Herder.
Anders as die Skaapwagter is die dief. Die dief verwoes en steel. Wat doen
Jesus? Hy gee ons lewe in oorvloed.
Jesus het die voorbeeld van skape en skaapwagters gebruik omdat die mense
in die Nuwe Testamentiese tyd dit verstaan het en dit vir hulle so alledaags was
soos rekenaars, selfone en karre vir ons is. Skaapwagters het baie tyd met hulle
skape deurgebring en elke skaap geken by die naam. Hy kon dadelik sien
tussen ‘n klomp skape watter aan hom behoort. Die skape het sy stem tussen
ander se stemme uitgeken. Die skape sou nooit ‘n vreemdeling volg nie. Hulle
sou weghardloop en uitmekaar spat, maar sou nooit die vreemdeling volg nie.
Wanneer ons Jesus aanneem word Hy ons Goeie Herder en ons Sy skape. Hy
sorg vir ons.

Gesinsaktiwiteit
Kyk na die ekstra dokumente wat saam met die dokument op die webwerf
beskikbaar is. Laa die “Easter lamb chatterbox cootie catcher” af, en vou dit.
Speel daarmee, wanneer een van die woorde oopgemaak word – deel met
mekaar die woord en gesels daaroor. Indien julle nie die dokument kan uitdruk
nie, speel ‘n bordspeletjie of selfs ‘n speletjie op ‘n tablet of rekenaar saam as
gesin.

Gesinsgebed
Vra vir die Here om julle in hierdie tyd te leer om die Here se stem en leiding te
volg. Vra ook vir die Here om veral in hierdie tyd julle Skaapwagter en Herder te
wees wat vir julle sal lei, julle sal opppas en vir julle alles sal voorsien wat julle
nodig het om ‘n oorvloedige lewe te lei.

Gesins“challenge”
Dank die Here vir alles wat Hy vir julle in oorvloed voorsien as julle Herder –
onthou dit is nie altyd materiele dinge nie. Kyk of julle iets van die oorvloed wat
die Here vir julle voorsien het, wat nie gekoop kan word met geld, kan vasvang
in ‘n kiekie.
Foto challenge: Oorvloed

Dag 10
Fillipense 4:7 “En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor
julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
Lees Lukas 8:22-25
Jesus maak die storm stil.
Jesus het in ‘n boot geklim saam met Sy dissipels en vir hulle gese: “Kom ons
gaan na die oorkant van die meer toe.” Hulle het dit toe gedoen, en Jesus het
aan die slaap geraak terwyl hulle op die meer was. Terwyl Hy geslaap het, het
‘n sterk wind begin waai en ‘n groot storm het opgesteek. Golwe het oor die kant
van die boot begin slaan en dit het vol water geword. Die dissipels het vir Jesus
gaan wakker maak. Hulle het bang gese: “Meneer, Meneer, ons vergaan!”
Jesus het dadelik opgestaan en met die wind en golwe gepraat. Die wind het
direk gaan lȇ en die groot golwe het dadelik rustig geword. Toe sȇ Jesus vir Sy
dissipels: “Waar is julle geloof dan?”
Die dissipels was verstom, verwonderd en bang. Hulle het almal vir mekaar
gese:
“Wie is Hy tog? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle is aan Hom
gehoorsaam!”
Ons elkeen het partymaal ‘n storm wat in ons harte opsteek. Mens noem dit
emosies. Dit is gevoelens wat deur veranderende omstandighede veroorsaak
word. Stormagtige emosies ontstaan as gevolg van dinge wat met jou of
rondom jou gebeur. Jy sal by tye sekere emosies baie sterker as ander ervaar
as gevolg van ervarings wat jou selfvertroue knou. Dit gebeur baie keer
wanneer jy sukkel op skool of jy word geboelie, of daar is veranderings in jou
lewe. Die feit dat alles nou anders is as gewoonlik, maak dat ons emosioneel
kan raak. Die onsekerheid, en die feit dat ons nerens heen mag gaan, en
niemand anders as ons gesinslede mag sien, kan ‘n storm van emosies by ons
aanwakker. Dis in sulke tye wanneer ons emosies alles saam in een oomblik in
‘n storm verander wat ons vir Jesus kan vra om ons te help. Laat Jesus die
gevoel kalmeer wat jou laat voel of die probleme of situasie jou soos golwe
omslaan.
Al beteken dit nie dat die omstandighede gaan dadelik verander nie, kan Jesus
vrede bring in die stormagtige emosies in jou hart. Net soos wat die dissipels vir
Jesus by hulle in die boot gehad het, het jy vir Jesus in jou hart. Onthou dit.
Want as jy dit weet en onthou dat Hy by jou is, sal dit jou help om die storms
van die lewe makliker te trotseer.

Gesinsaktiwiteit
Storm in ‘n bottel eksperiment
Doen hierdie eksperiment saam. Kinders moet dit asb nie op hulle eie doen nie!
Ouers sal hier ‘n hand moet bysit.

Gesinsgebed
Bid vir julle gesin se emosies. Vra vir die Here om julle in hierdie tyd te help dat
Sy vrede julle huis sal vul – Sy vrede soos wat Fillipense 4:7 dit beskryf: “En die
vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes
die wag hou in Christus Jesus.”
Gesins“challenge”
Neem die geleentheid om in die gesin met mekaar te praat oor hoe julle voel.
Wees eerlik met mekaar. Gesels met mekaar oor wanneer julle emosies soos ‘n
storm word en gesels ook met mekaar oor wat julle kan doen om mekaar te help
daarmee in hierdie tyd. Kry ‘n kode woord wat julle kan gebruik om vir mekaar te
waarsku en te help wanneer julle sien een van julle se emosies raak stormagtig.
Doen nog steeds genoeg oefening. Spandeer tyd buite in julle tuin in die sondeur saam te speel en dinge wat pret is saam te doen. Die wat hou van inkleur,
kleur saam die prent op die volgende bladsy in.

Foto Challenge: Vrede

