Huisgeloof
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GESELS SAAM

KYK: ofjy hierdie week 'n
reënboog
kan
sien.
Ons reeks van mense met
DINK: Hoe sou dit voel as dit
ONGELOOFLIKE stories!
40 dae aanmekaar reën in
Wellington?
WONDER: Hoe sou dit voel
om op 'n boot te bly? (Noag
& sy familie het meer as 'n
jaar op die ark gebly)
WOW: Hetjy geweet Noag
se oupa, Metusalem was die
oudste mens in die Bybel
(969 jaar oud)
PROE: Ons maak reënboogkoekies (Resep op bl. 4)

cool

Die storie van Noag
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AANBID

Vra vir mamma of
pappa om die liedjie vir
julle reg te kry.
www.youtube.com/wa
tch?v=DcrSBab4mc4
(See the light / Taya
Smith Gaukrodger live)
Luister saam as gesin
na die lied.

"Jesus leef in my Ek sien die lig"
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LEES:
Genesis
6-9

Genesis 7: 5
“Noag het alles
gedoen soos die Here
hom beveel het.”

UITKOMS:
Die kinders besef dat
God sy woord hou &
vir ons sorg.

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

Gesels-vrae

Hoe dink jy het Noag gevoel toe almal hom spot omdat hy
die ark bou?
(gesels oor die emosies: skaam, verneder & kwaad)
Waaroor is jy skaam of wat laat jou verneder voel?

Wat hoor ons?

God hou by sy woord. Noag luister na God en selfs deur
moeilike tye bly hy gehoorsaam.
Noag het nie geweet wat die uitkoms van sy opdrag sal
weet nie maar nogtans bly hy gehoorsaam. Dit wil gedoen
wees! Ons leer by hom onvoorwaardelike vertroue op God
se plan vir sy lewe. Vertrou jy onvoorwaardelik op God se
plan virjou lewe?
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Noag in die ark saam met die diere. Kleur hulle almal in.
Tel hoeveel diere is in die ark?
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ONS BAK REëNBOOG-KOEKIES

JY BENODIG VIR 24
KOEKIES:
230 g sagte botter
300 g poeier suiker
(icing sugar)
1 teelepel vanilla
knippie sout
3 eiers
440 g koekmeel
voedselkleursel
(soveel kleure as wat
jy het)

METODE:
Klits botter tot romerig.Voeg suiker by en klits. Voeg eiers, vanilla & sout by
en klits tot goed gemeng. Voeg meel geleidelik by tot klam en bymekaar
maar nie meer aan jou hande vassit. Vorm 'n bal en verdeel in die helfte.
Maak 1 helfte toe in kleefplastiek. Deel ander helfte in 6. Die buitenste 2 sal
bietjie meer nodig hê so maak 2 dele effe groter. Kleur nou die deeg met
voedselkleursel. 1/4 teelepel per bolletjie. Knie goed deur. Rol nou die deeg
bolletjie in 'n wurm-vorm. (Ongeveer 15 - 20cm lank)
Hierdie is die binnekant (pers)
Rol nou die vlg kleur uit (blou)6mm dik en bietjie langer as die pers. Herhaal
met die ander kleure. Draai die deeg kleur vir kleur om die pers. Die rooi sal
dus die wydste moet wees. Sny rand af sodat dit mooi gelyk is.
Draai toe in kleefplastiek en verkoel vir 30min. sny nou in die middel deur
om 2 reenboog vorms te kry. Rol nou die reserwe deeg uit 6mm en effe
langer as die reenboog deeg. Vou die reenboog deeg toe met die deeg. Maak
seker dit is goed gelas. Herhaal met 2de deel en verkoel weer vir 30min.
Verhit oond tot 180gr. Haal uit en sny koekies 1cm dik uit en plaas op
bakplaat met bakpapier. Bak vir 20min of tot onderkant begin bruin raak.
Koel af en eet lekker!
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UITDAGING VIR DIE WEEK

Gebruik die reënboog op die vorige bladsy om
jou te help om die mooi om jou raak
te sien hierdie week.
Kleur elke aand 1 kleur in en sê dankie vir iets
mooi's wat jy daardie dag gesien het. bv.
Maandag sien jy die bome & blomme raak wat
God gemaak het. Kleurjou 1ste reënboog
streep in...blou. So teen die einde van die week
het jy 'n mooi kleurvolle reënboog om op te
hang in jou kamer.
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Dankie vir die
reënboog wat U
ons gee as
belofte!

God sorg
vir ons.

