25 Julie 2021

FAMILIE TUISBLAD
Efesiërs 3:14-21
Gebed met aksies
Op watter maniere kan ‘n mens bid met jou liggaamsdele of aksies? Kyk hoeveel maniere julle aan kan
dink. Verskillende gebedshoudings kan ons help om uitdrukking te gee aan verskillende emosies,
byvoorbeeld wanneer jy jou hande in die lug steek, is dit dalk ‘n teken van lof of vreugde. Ons kan ook
leer uit die tradisies van die vroeë kerk, byvoorbeeld die waarde van pelgrimstogte. Wanneer jy stap en
bid, let jy op die natuur en dit maak jou dalk rustig of jy dink aan die dinge wat jy kan agterlaat. Hierdie
pelgrimstogte was soms swaar en saans was die reisigers baie moeg, maar hulle is gevul met krag, hulle
geloof het gegroei en hulle het Jesus se liefde ervaar waar hulle langs die pad ontvang is.

Lees: Efesiërs 3:14-21 Die Gebed van Paulus aan die Efesiërs
Gesels:
•
•
•
•
•

Paulus skryf hierdie gebed in die tronk terwyl hy noem dat hy kniel terwyl hy bid. Hoekom?
Watter dinge doen ons gewoonlik as ons kniel?
Vertel van ‘n keer toe jy iemand sien kniel het terwyl hulle gebid het of van ‘n keer toe jy self
gekniel het in gebed.
Hoekom dink jy bid Paulus vir die gemeente vir krag, geloof en liefde?
Waarvoor het jy God se krag nodig tans? En geloof? En liefde?

Bid:
Laat een persoon Efesiërs 3: 14-21 as gebed lees terwyl die res van die familie dit met aksies uitbeeld.
Bid daarna vir mense wat die Here se krag, geloof of liefde benodig.

Doen:
Kniel vanaand voor jy gaan slaap by jou bed terwyl jy bid.
_

__________________________________________________________________________

Reis verder hierdie week met die DinkJeug Familie App en luister saam na die 5 minute familie oordenkings wat
telkens ‘n storie, teks, gespreksvrae, ‘n gebedswenk, en ‘n doen idee insluit.

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

