
Vra vir mamma of

pappa om die liedjie vir

julle reg te kry.

www.youtube.com/watch

?v=lKM-8CZRplI

(Jesus I Need You -

Hillsong Worship)

Luister saam as gesin na

die lied.

"Jesus, ek het u nodig, 
elke oomblik..."

KYK: Hoeveel kleure is daar

in 'n reënboog?

DINK: Hoekom raak mense

maklik jaloers?

WONDER: Hoe sou dit wees

om 12 broers of susters

te hê?

WOW: Jy spandeer meer tyd

saam met jou broer en/of

suster as met enige

iemand anders. 

PROE: Ons maak reënboog-

jellie lemoene 

(Resep op bl. 4)

cool

Vir die vlg. 5 weke

kyk ons na mense

met ONGELOOFLIKE

stories!

Die storie van Josef en sy jas!
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Lees hierdie week Josef se verhaal (Vir jonger kinders

gebruik gerus die Kinderbybel).

Hoe dink jy het Josef gevoel toe sy broers hom in die put

gegooi het? (gesels oor die emosies: bang, onseker, woede)

Wat is vergifnis? Is dit vir jou maklik of moeilik?

God het 'n plan vir Josef se lewe gehad. Van hy in die put

gegooi is -tot hy in die paleis beland het. God was met

hom wanneer hy bang was, God beskerm hom & God seën

hom. Josef bly deur alles naby aan God, want Hy weet God

het 'n plan vir sy lewe. God het hom nooit alleen gelos nie.

Bid hierdie week dat jy gehoorsaam sal wees & met

oorgawe God se plan vir jou lewe sal vertrou.

Gen. 39: 2

"Die Here was by Josef

en dit het baie goed

gegaan met hom."

LEES:

Genesis

37 - 46

UITKOMS:

Die kinders besef God 

het'n plan met hul

lewe - al is hul nog

klein.

3
Gesels-vrae 

Wat hoor ons?



Hier is 'n

patroon vir

Josef se jas.

Dink bietjie hoe

sou Josef se

jas lyk?

Versier dit met

jou eie kleure &

patrone. 
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Sny die lemoene in die helfte.

Verwyder die pulp versigtig sodat die skil nie breek nie. Maak

seker dat die skil droog is. Sit die halwe lemoene in 'n muffin-

pan. Maak nou jou jellie aan. Gebruik bietjie minder water,

want jy wil die jellie effe fermer he 

(jy moet dit weer deursny.)

Gooi die jellie in jou lemoen-bakkies. Vul dit so hoog as wat jy

kan want wanneer die jellie stol krimp dit. 

Sit dit nou in die yskas en laat stol tot ferm. Wanneer gereed

sit dit onderste bo neer op plankie en 

halfveer versigter met skerp mes. 

Jy het nodig vir 16 porsies:

4 verskillende kleure jellie

8 lemoene

ONS MAAK reënboog-jellie lemoene

Lekker eet!
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UITDAGING VIR DIE WEEK

Ons almal "connect" met God op verskillende

maniere. Maak tyd as familie om te identifiseer

hoe elkeen van julle met God "connect" 

Miskien werk roetine vir jou , of deur die natuur,

of deur omgee vir ander, dalk is jy iemand wat

graag opstaan vir ander, dalk deur luister & lees

om meer van God te leer. 

Wanneer jy die manier vind waarop God die

beste met jou praat maak tyd daarvoor en leef

bewustelik hiermee. So raak dit makliker om God

se plan vir jou lewe in gehoorsaamheid te volg.

Help ons om in

gehoorsaamheid

 te leef.
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Jesus ken

jou hart!


