
 

HUISGELOOF – PAASTYD 2019 #1 

Huisgeloof 
Paastyd 2019 Week 1 

Inleiding 

Hierdie huisgeloof het twee afdelings: 

• Die eerste afdeling is gemik op ‘n gesin met laerskool kinders en jonger. Dit sluit ook 

aan by die juniors se les van Sondag 28 April. 

• Die tweede afdeling is gemik op ‘n met tieners en sluit aan by die tieners se tema 

van Sondagaand 28 April. 

• Indien julle gesin kinders van beide ouderdomme het, kan julle een van die twee 

afdelings kies óf julle kan selfs twee huisgeloof-geleenthede hê in die week! 

Gesinne met laerskool kinders en jonger 

Ek is nuut! 

Lees saam 

Efesiërs 2:4-10 

Vertel 

• Laat die laerskool kinders vertel wat hulle by kategese gehoor en ontdek het Sondag. 

• Vertel vir mekaar hoekom julle gehoor het, sê die teks het God ons nuutgemaak. 

• Vertel vir mekaar wat elkeen van die volgende sinne vir jou beteken: 

o Ek is uit genade gered. 

o Ek is in Christus. 

o Ons is saam in Christus. 

o Ons is nuut gemaak om goeie dade te doen. 

Uitdaging 

Skryf of druk die vier sinne hierbo, waaroor julle gepraat het, lekker groot op papiere en sit 

dit op teen die yskas waar almal in die gesin dit gereeld kan lees deur die week. 

 

 

 



 

HUISGELOOF – PAASTYD 2019 #1 

Gesinne met tieners 

Geseënde Verhoudings 

Lees saam 

Matteus 5:21-26 (as julle meer tyd het, lees ook 5:27-48) 

Vertel 

• Laat die tieners iets vertel wat vir hulle uitgestaan het van wat bespreek is 

Sondagaand. 

• Laat hulle ook opsommend vir almal vertel waaroor die boodskap gegaan het. 

Uitdaging 

Teken saam ‘n groot “familiekaart”. Julle kan sommer by die kombuistafel gaan sit en dit op 

‘n groot vel papier teken. 

Die kaart werk só: 

• Elkeen teken sy of haar gesig iewers op die kaart. Laat genoeg ruimte tussen die 

gesigte. 

• Trek dan ‘n lyn van jou gesig na al die ander gesigte toe – elkeen kies ‘n ander kleur as 

die res om die lyne van hulle gesig af te trek. 

• Skryf dan langs die lyne al die eienskappe van jou verhouding met daardie spesifieke 

familielid wat vir jou goed is. 

• Sluit af deur vir God dankie te sê vir julle “network” van geseënde verhoudinge in julle 

huishouding. 

___________________________________________________________________________ 

“Uitdaging” gekry uit: “Wonderwêreld: Jesus se woorde in 

Matteus oor die koninkryk van God” deur Andries Cilliers, 

Anriëtte de Ridder, Melanie Thirion en Johann du Plessis. 

Beskikbaar by Bybelmedia 

 

 

http://eshop.bybelmedia.org.za/product/wonderwereld/

