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Die skat van die evangelie 

Die fliek My Octopus Teacher vertel die ware verhaal van ‘n Suid-Afrikaanse man, Craig Foster, wat daagliks vir 

’n jaar lank gaan swem in die koue Kaapse see. In die proses kruis sy pad met ’n seekat en hulle vorm ’n  

onverwagse vriendskap. Craig ontdek nie net hoe slim ’n seekat is nie, maar hy word ook in die proses deur sy 

verhouding met die seekat self verander... Die seekat raak sy onderwyser -  en hy kom al hoe meer in aanvoeling 

met sy eie broosheid en medemenslikheid. Wat onsin sal wees vir baie mense – om daagliks in yskoue water te 

swem saam met ’n seekat - raak vir dié man ’n bron van wysheid en inspirasie. 

 

Het julle geweet... die Bybel is die mees gelese boek op die planeet! Oor die laaste 50 jaar is daar 3.9 biljoen 

kopieë verkoop en dit bly jaar na jaar die topverkoper. Dit is ook al in meer as 700 tale vertaal. Vir baie mense 

lyk die evangelie dalk soos onsin – ’n waardelose, antieke storie, maar vir 2 biljoen gelowiges oor die wêreld 

heen is dit ’n skatkis vol wysheid en inspirasie.  

 

Lees: 1 Korintiërs 1: 18, 22-25 Christus die krag en die wysheid van God 

 

Gesels: 

1. Kan jy dink aan ’n fliek wat julle gekyk het of ’n boek wat julle gelees het waar iemand iets onverwags 

ontdek?  

2. Hoe is die evangelie / Bybel soos ’n onverwagse skat om te ontdek? 

3. Watter teks of Bybelverhaal is jou gunsteling en hoekom? 

4. Hoekom dink julle is Jesus “die krag en die wysheid” van God? 

5. Vertel van ’n keer toe die Bybel jou al geïnspireer het of beïnvloed het? 

 

Bid: Skryf die woorde “boodskap”, “kruis”, “Christus”, “krag” en “wysheid” neer en deel vir elkeen in die familie 

een van die woorde uit. Elkeen gebruik dan die woord wat hulle ontvang het in ’n gebed. 

 

Doen: Skryf elkeen op stukkies papier tekste neer wat vir jou al baie beteken het en plak dit iewers op of gee dit 

vir mekaar om te lees. 

Kinders, julle kan ’n skatkis teken – maar binne-in die skatkis moet julle ook ’n Bybel en ’n kruis teken om jou te 

herinner hoe waardevol die boodskap van Jesus is. 

 
Reis hierdie week verder saam met die tema “Die skat van die evangelie” en die teks 1 Kor. 1: 18-25 deur saam te 

luister na die DinkJeug Familie App se oordenkings. Hierdie week word daar telkens ’n fliek gebruik om oor die temas 
te gesels.   

 

Laai die app hier af:  
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en  
Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za 
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