
Huisgeloof  
GESPREKSRIGLYNE 

 

 
tema 1 

KRAKE 
 

 

 

 

Gesels Saam 
 

“Rose. Rose. Thorn. Bud.” 
 

ROSE:  Vertel mekaar van 2 mooi, positiewe belewenisse wat jy die afgelope 

week gehad het. 

THORN:  Watter uitdaging het jy die afgelope week beleef? 

BUD:  Wat sien jy as potensiaal wat kan kom vanuit hierdie interessante tyd 

waarin ons nou leef?  

 

Aanbid  
 

Sing 2 van jul gunsteling geestelike leidere saam en gebruik die geleentheid om vir God 

te loof & te aanbid.  

 

Lees | 2 Korintiërs 4:7-10 

 
Gee elke persoon in die huis ‘n geleentheid om 

die teks in sy of haar eie bybel op te soek. Ons 

kinders sukkel nogals om tekste op te soek en 

hierdie is ‘n ideale oefen geleentheid. 

 

 Wat staan vir jou uit in hierdie teks? 

 Wat dink jy beteken dit dat die teks van 

ons praat as kleipotte wat maklik breek? 

 Watter boodskap hou hierdie gedeelte vir 

ons in wat soms sukkel met 

moedeloosheid, ongeduld, vrees en 

onsekerheid? 

 

 



Aktiwiteit 
 

Ons leer vandag by die Japanese… en maak ‘n 

klei kunswerkie met ‘n verskil, waaruit ons 

iets kan leer. Selfs al is jou potjie nie perfek 

nie, sal jy verbaas wees wanneer jy dit las met 

die ander kleur klei hoe mooi en spesiaal dit 

lyk. Dit maak juis hierdie potjie uniek! Jy sal 

nou beter verstaan dat net soos hierdie potjie, 

God jou uniek geskape het, selfs al het jy  

“krakies”, bly jy spesiaal en kosbaar vir Hom. 
 

Kom Ons Maak Klei 

(Ouer Toesig Nodig) 

 

Speelklei resep 

(Maak een lekker groot bol klei) 

500 ml (2 k) meel 

500 ml (2 k) water 

30 ml (2 e) olie 

500 ml (2 k) sout 

20 ml (4 t) kremetart 

5 tot 10 ml (1-2 t) 2 x Voedselkleursel 

van jou keuse . (Ek gooi maar by soos 

nodig, eers net half teelepel. 

mediumgrootte kastrol 

 

 

 

Metode 

1. Meng al die bestanddele behalwe die 

voedselkleursel in mediumgrootte 

kastrol. 

2. Kook oor medium hitte vir 5 minute 

tot die mengsel styf is.  Jy sal sommer 

sien dit vorm ‘n stywe bol.  Roer 

heeltyd vinnig indien begin kook. 

3. Laat effe afkoel en sny ¼ af.  Kleur 

die grootste deel met kleur van jou 

keuse vir jou bakkie. Drup kleursel bo-

op en knie goed deur sodat kleur mooi 

eweredig versprei is. 

4. Kleur nou die kleiner stukkie klei 

met ‘n 2de kleur en volg stap 3. 

 

Jy is nou gereed om jou potjie te maak... 

 
1. Rol nou met die groot stuk klei ‘n ronde bal en druk met jou duim ‘n gaatjie in die 

middel tot amper onder (jy vorm jou bodem). 

2. Nou kan jy met jou vingers reg rondom die klei uitdruk sodat jy ‘n mooi bakkie 

vorm. 

3. Werk al in die rondte totdat jou rand mooi dun en egalig en jou bakkie mooi 

gevorm is. 

 

 



Uitdaging vir die week  
 

 Hang ‘n tekkie by julle voordeur as ‘n simbool dat julle huis in die tyd diensbare 

getuies vir Jesus wil wees.   

 Maak die volgende ‘hand sanitizer’ resep en kom gee dit Maandae – Vrydae 

tussen 08:00-13:00 by die kerkkantoor af.  Ons sal dit versprei na plekke waar 

die nood groot is.  

 

Resep 

Halwe koppie chirurgiese alkohol (Surgical Spirits 

by apteke beskikbaar) 

Kwart koppie Aloe Vera 

20 druppels ‘tea tree’ olie 

Meng alles en gooi in ‘n skoon botteltjie 
 

Gebed  
 

 Ons bid vir die beskerming van ons land se mees kwesbare mense.   

 Ons bid vir die lande wat erg getref is deur die virus. (onder andere Europa, 

Amerika, die VK en China).  

 Stel jou foon vir 5 voor 12 en staan vir ‘n oomblik stil.  Herinner jouself aan God 

se teenwoordigheid. 

 

Opsioneel 

Indien jy meer agtergrond wil hê oor die brief aan die Korinte, kyk gerus op Youtube 

‘n kort video deur op die Youtube logo hieronder te druk.  (of Soek Bible project 2 

Corinthians in Youtube indien jy hierdie dokument op papier gedruk het en dit nie 

elektronies op jou foon oop het nie.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: Verwerking vanuit “Vreesloos. ‘n 6-weke saamreisgids vir Lydenstyd” uitgegee deur Bybelmedia 

https://www.youtube.com/watch?v=3lfPK2vfC54&feature=youtu.be

