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Jesus volgelinge bly altyd gereed 
Het jy al gehoor van Scooby-Doo en die Mystery gang? Dit is ’n groepie vriende en ’n groot hond wat 
saamwerk om mysteries of raaisels op te los. Scooby en sy vriende word gewoonlik ingeroep na ’n 
sekere dorp waar mense gepla word deur een of ander spook of monster. Wanneer hulle daar aankom, 
waarsku mense hulle oor die monster en vertel hoe bang almal daarvoor is. Die vriende werk dan saam 
en probeer uitwerk wat die waarheid agter hierdie spookstories is! Elke keer wanneer Scooby en sy 
vriende die monster of die spook vang, kom hulle agter dit is toe al die tyd nie ’n spook of monster nie, 
maar net iemand wat snaakse klere aantrek en mense probeer bang maak! 
 

Mense vertel soms stories of versprei nuus wat mens baie bang maak. Dit is baie belangrik om te 
probeer uitwerk of hulle die waarheid praat of nie, anders kan ’n bangmaakstorie baie skade doen. In die 
Bybel kry ons soms ook bangmaakstories en Jesus vertel vir die dissipels van ’n tyd wat gaan kom 
wanneer daar dinge gaan gebeur wat mens wel gaan bang maak, maar Hy waarsku die dissipels dat 
hulle nie na die verkeerde mense moet luister nie – Jesus probeer vir die dissipels leer dat hulle eerder 
die waarheid wat Hy vertel, as mense se bangmaakstories moet glo. 
 
Lees: Markus 13:3-7 Die profetiese rede: rampe en vervolging 
 

Gesels: 
• Het julle dalk onlangs ’n storie in die nuus of op TV gesien wat julle baie bang gemaak het? Vertel 

mekaar daarvan. 
• Het iemand al ooit vir jou ’n bangmaakstorie vertel wat nie die waarheid was nie? 
• Hoekom, dink julle, waarsku Jesus ons teen mense wat onware bangmaakstories versprei? 

 
Bid: Vra vir mekaar of daar iets is wat julle nou voor bang is, bid dan vir mekaar daaroor. 
 
Doen: Speel “Who am I?” Skryf die naam van ’n persoon of karakter op ’n plakker en plak een op elkeen 
van julle se voorkoppe vas. Gee vir elkeen in die gesin geleentheid om “ja” of “nee” vrae te vra, totdat 
hulle kan raai wie se naam op hul voorkop geskryf staan. 

___________________________________________________________________________ 
 
Luister hierdie week na nog oordenkings oor valse profete, bangmaakstories en Scooby-Doo! 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  

Markus 13: 3-7 
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