
FAMILIE TUISBLAD

Prioriteite  
As kinders het ons ‘n speletjie gespeel waar ons in 'n kring gesit het en dan ‘n beurt gekry het om te sê 
wat jy sou inpak as jy weet jy sou gestrand wees op ‘n eiland. Dit was ‘n geheue-speletjie, so jy moes 
telkens eers onthou en opnoem wat die ander saamvat, voor jy weer ‘n item kan byvoeg by die lys vir 
die reis. Dit was groot pret om te hoor wat elkeen kies – soms was dit iets snaaks, ander kere was dit 
iets wat vir daardie persoon belangrik is. Dalk het jy ook al gewonder wat jy sou saamneem na ‘n verlate 
eiland, of anders gestel, wat jou heel belangrikste besittings is. Hierdie week se teks gaan oor dié dinge 
(of sake) wat vir ons só belangrik raak, dat dit in ons pad staan om Jesus met oorgawe te volg. 

Lees: Markus 10:17-31 Die ryk jongman 

Gesels: 
• Wat staan vir jou uit in die verhaal?
• Hoekom dink jy het Jesus vir die man gesê om sy besittings te gaan verkoop en die geld vir armes

te gee (vers 21)?
• Hoe sou jy gevoel het as jy die man was?
• Hoe weet ‘n mens of iets té belangrik vir jou raak?
• Hoe kan ‘n mens met jou besittings, tyd, geld, besluite of talente vir Jesus volg?

Bid: Vra Jesus se hulp om raak te sien watter dinge vir ons té belangrik is, wat ons minder van moet 
doen - en dan waarvan ons meer kan doen om sy liefde uit te leef.    

Doen: Speel ‘n geheue speletjie waar elkeen in die gesin om die beurt iets kan byvoeg by die lys om 
saam te neem na die “eiland” nadat hy/sy eers probeer onthou wat die ander gesê het. Jy moet telkens 
as dit jou beurt is, die vorige items en die volgorde daarvan reg onthou, anders is jy uit! Gesels na die tyd 
oor watter dinge regtig belangrik is in die lewe. 

___________________________________________________________________________ 

Luister hierdie week na nog oordenkings oor ware rykdom, skatte en geld op die DinkJeug Familie App. 

Laai die app gratis 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 
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