
 
   

FAMILIE TUISBLAD 

 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Was jy al ooit iewers heen gestuur? Dalk om brood en melk te gaan koop of om vir iemand ’n boodskap 
te gaan gee? Wat het jy saamgevat? Om gestuur te word, beteken dat ons moet opstaan. Gelukkig is 
ons mense van die opstanding...! Die vraag is: Wat beteken dit om as mense van die opstanding te leef? 
Dit vra van ons om ’n boodskap van hoop te bring.  
 
Dalk moet ons eers vir mekaar vra, waar het ons die Here nodig in ons lewens? Waarvoor sou jy hulp 
vra? Wat sou jy van mense vra as jy siek sou wees? Of as jou fiets dalk gebreek het? Of as jy ’n toets 
moes skryf? Dalk moet ons mekaar herinner dat ons God altyd kan vra om ons te help, aangesien niks 
vir Hom te moeilik is nie. God stuur ook ander mense oor ons pad om ons te help. ’n Dokter as ons siek 
is, ’n pappa of mamma om jou fiets reg te maak, ’n juffrou om jou te help met die toets se leer. Die punt 
is… God stuur elkeen van ons iewers of na iemand heen. 
 
Lees: 2 Konings 5:1-14 Naäman word genees (lees veral verse 1-6) 
 
Gesels: 
• Wat beteken dit vir jou om gestuur te wees?  
• Waarheen / na wie stuur God jou? 
• Waarmee stuur God jou? 
• Hoe wil God jou gebruik - en is jy gewillig? 
 
Bid: Maak hierdie week ’n gebedsfles met mense of sake waarvoor julle wil bid. Skryf op elke kaartjie ’n 
ander naam of saak en plaas dit in die fles. Wanneer julle bid, kry elkeen ’n kans om ’n kaartjie uit die 
fles te trek en dan vir daardie persoon of saak te bid. 
 
Doen: Teken elkeen in die gesin en skryf by elkeen – jy is gestuur! En/of plak dié woorde op al die 
spieëls in die huis. 
Terwyl julle hierdie week rondry of -loop, bid vir elke plek en die mense langs die pad en dié wat julle 
gaan besoek. 
_____________________________________________________________________ 
 
Luister hierdie week na nog oordenkings oor Naäman se pad na genesing 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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