Huisgeloof
Nr, 4 in ons
reeks van
mense met
ONGELOOFLIKE
stories!

cool

Die storie van Daniël
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GESELS SAAM

KYK: Gaan google en kyk
hoeveel wilde leeus is nog oor in
Suid-Afrika & die wêreld?
DINK: Die Swahili naam vir
leeu is Simba.
WONDER: Hoe sou dit voel om
alleen in 'n ander land te moet
gaan woon?
WOW: 'n Leeu se brul kan tot
8 km ver gehoor word!
PROE: Daniêl was heel moontlik
'n vegetariêr (wat beteken hy
het geen vleis geêet nie, lees....
Daniel 1: 8 - 12).
Ons eet Tamatie & Boontjiesop
(Resep op bl. 4)
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AANBID

Vra vir mamma of pappa
om die liedjie vir julle reg
te kry.
www.youtube.com/watch
?v=YSKkAl1grSM
(Lion of Judah Brian Johnson )
Luister saam as gesin na
die lied.

"Ons God is die leeu, die leeu
van Juda...elke knie sal buig
voor Hom"
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LEES:
Daniël 6

Dan. 6: 24
“Toe Daniël uit die leeukuil
gehaal is, was daar geen letsel
aan hom nie, omdat hy op sy
God vertrou het.”

UITKOMS:
Die kinders besef dat
hul kan staatmaak op
God se beskerming!

Lees hierdie week Daniël se verhaal (Virjonger kinders
gebruik gerus die Kinderbybel).

Gesels-vrae

Hoe dink jy het Daniël gevoel toe hy hoor hy gaan in
die leeukuil gegooi word vir 'n hele nag?
(Gesels oor die emosies: angs, bang & dapper)
Het jy al iets gedoen waar jy dapper moes wees?

Wat hoor ons?

Daniël bly in 'n land waar die mense nie vir God respekteer
nie. Die koning maak 'n wet wat sê dat gebed verbode is.
Dit stop egter nie vir Daniël om te bid nie! Sy straf was
vreeslik - Hy word gegooi in 'n grot vol leeus. God red Daniël
en beskerm hom heelnag teen die leeus. Die vlg dag is almal
verstom oor die krag van God. Net soos Daniël kan ons
vertrou dat God ons redder is. Vertrou op God - hy red ons.
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Dapper Daniël tussen die leeus...Kleur die prent in.
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ONS MAAK TAMATIE & BONESOP

GENOEG VIR 6
3 X 400 g blikkies botter bone
1 ui gekap
1 seldery stingel gekap
1 wortel gekap
2 - 3 lepels olyfolie
2 knoffelhuisies, fyngemaak
2 x 400g blikkies gekapte tamaties
6 koppies groente"stock" (4 vir dikker sop)
sout & peper na smaak
200g feta gekrummel
Italiaanse pietersielie vir garnering
Ciabata brood of enige lekker brood vir saam eet.

Spoel en gooi vloeistof van
boontjies af. Soteer uie, seldery &
wortel in olyfolie. Voeg die knoffel
by. Voeg tamaties by en laat prut
vir 5 - 10 min. Voeg boontjies,
stock en speserye by. Prut vir
ongeveer 30 min met deksel amper
helemal toe. Blend met stick
blender tot steeds grof. Krummel
helfte van die feta & roer by die
sop. Kyk of daar nog sout & peper
kort Gooi pietersielie en res van
die feta bo-oor vir opdien.

Druk virjulle
plekmatjies
vir aandete.
Sien templaat op die
vlg. bladsy. Druk uit,
kleur in & leer die
vers saam.
Wat 'n mooi belofte
is dit nie!
Kies om waarjul
woon, werk & skoolgaan goeie leiers
te wees!

Eienskappe van 'n goeie leier...

6 kwaliteite wat saak maak as jy soos
Daniël 'n goeie leier wil wees!

Goed kan kommunikeer
Selfvertroue hê
Met integriteit optree
Trots op jou werk
Nederig wees
Altyd bereid om te leer

Gesels hieroor...

Daniel 12: 3 "Hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Hulle wat
baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd soos sterre skyn."
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UITDAGING VIR DIE WEEK
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GEBED

Daniël was 'n wyse man, 'n man van sy woord en 'n Help ons bid sonder
ophou, al word ons
man wat gebid het.

Hoe kan jy soos Daniël bid?
1.

Kweek goeie gewoontes en sit
tyd uit vir gebed.
(Daniël bid 3 keer per dag - Dan. 6: 10)
2. Waar gaan jy bid? - kry 'n plek waar jy rustig
en gemaklik sal wees.
(Daniël bid in sy kamer)
3. Waarvoor gaan jy bid? Bly nederig & weet dat
wanneerjy antwoorde op gebed ontvang dit van
God is. (Dan. 5:17 & 10:12)

gebede nie altyd dadelik
beantwoord nie.

Gebed is
gesels met
God.

