Huisgeloof

Vir die vlg. 5 weke
kyk ons na mense
met ONGELOOFLIKE
stories!

cool

Die storie van Dapper Dawid
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GESELS SAAM

KYK: Wat beteken die
naam Dawid?
DINK: Het jy al ooit
bang of benoud gevoel?
WONDER: Hoe sou dit voel
om koning te wees?
WOW: Het jy geweet Dawid
was 'n skaapwagter wat sy
pa se skape teen leeus &
bere moes beskerm?
(1 Sam 17:34)
PROE: Heuning koekies..
Ons lees in 1 Samuel 14)
(Resep op bl. 4)

2

AANBID

Vra vir mamma of pappa
om die liedjie vir julle reg
te kry.
www.youtube.com/watch
?v=g6_BLuhr0HQ
(King of My Heart Steffany Gretzinger)
Luister saam as gesin na
die lied.

"Die Koning van my hart..
die wind in my seile, anker in
die golwe..."
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LEES:
1 Samuel
16 - 17

1 Samuel 16:7
“Die mens kyk na die
uiterlike, maar die Here
na die innerlike.”

UITKOMS:
Die kinders besef dat
God jou kies nes jy is.
Met die Heilige Gees is jy
nooit alleen!

Lees hierdie week Dawid se verhaal (Vir jonger kinders
gebruik gerus die Kinderbybel).

Gesels-vrae

Hoe dink jy het Dawid gevoel toe hy voor die reus, Goliat
staan met net sy slingervel en 5 klippies?
(gesels oor die emosies: bang & dapper)
Wat maak jou bang?

Wat hoor ons?
God kyk anders as mense. God kies Dawid al was hy jonk.
Dawid se geloof & gehoorsaamheid om God se wil te doen
verras ons telkemale en daarom kon hy die reus Goliat
verslaan. Weet dat God jou vandag kies en dat Hy jou
dapper maak om elke dag Sy wil te leef al is dit soms vol
uitdagings.
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Help vir Dawid om Goliat te verslaan! Kleur die prent in.
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ONS MAAK HEUNING KOEKIES

METODE:
Jy het nodig vir 24 blokkies:
Klits botter, heuning & vanilla tot lig &
1 koppie botter
donserig. Voeg meel by, 1 kop op 'n slag.
2 1/2 koppies meel
Indien die deeg te styf word om te meng,
knie in per hand. Werk neute in.
1/3 koppie heuning
Druk deeg in bakpan.
3/4 koppie gekapte pekans
Sny liggies lyne om 24 blokkies te merk en
1 teelepel vanilla
gebruik vurk om hierdie lyne te prik. Bak by
160 grade vir 30 - 40min. Laat afkoel vir
10 min voordat jy dit uit pan verwyder.
Sny terwyl warm.

Lekker eet!

6 UITDAGING VIR DIE WEEK
Ons almal het ons eie "Goliat's" waarmee ons sukkel of ons
bang maak. Gesels oor wat jou bang maak of wat in jou
lewe jou verhoed om die verhouding met God te hê
wat jy graag sou wou hê?.
Gebruik Dawid se 5 klippie metode om jou Goliat te oorwin:
1.
Geloof (Glo dat God in beheer is)
2.
Gehoorsaamheid (Luister wat God sê/vra)
3.
Diensbaarheid (Doen wat God vra)
4. Gebed (Spandeer tyd met God in gebed hieroor)
5. Heilige Gees (wanneer jy die boonste 4 klippies in plek
het sal die Heilige Gees jou help met die res!)
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GEBED

Help ons om U te
vertrou in alles
wat ons doen.

God
kies jou!

