Sien is glo?

Kan jy glo??

Ons almal wonder soms of iemand die volle waarheid
vertel. Dink aan die eerste keer toe jy gehoor het van die
corona virus. Het jy dit geglo? Of dalk het jy ook ’n
bietjie getwyfel of dit werklik die waarheid kan wees?
Selfs al het jy dit gehoor van mense wat jy vertrou as
geloofwaardige mense. Hulle is mense wat nie sommer
vir jou sal jok nie - of sal hulle? ? ? ?

*‘n Gewone slak kan tot
1000 tande hê?
*‘n Gorilla kan “purr” soos ’n kat.
*‘n “Hummingbird” kan
agteruit en onderstebo vlieg
Kyk op youtube na
PurseGOD kids the story of
doubting Thomas

Joe, hete, jitte, sjoe, maggies, wow Bybel feite
▪
▪
▪

▪

Die Bybel is oor ’n periode van 1500 jaar geskrywe.
Meer as 40 skrywers (uit alle vlakke van die samelewing)
het die Bybel geskryf.
Die Bybel bestaan uit 66 individuele boeke, geskryf op
drie kontinente, in drie verskillende tale. Die boeke vorm
almal ‘n eenheid.
Hierdie eenheid vorm die bewys van Goddelike
oorsprong van die woorde – God se woorde wat netso
neergeskryf is deur die Heilige Gees se werking in mense

Elke storie in die Bybel fluister Jesus se naam.
Kyk om vandag Jesus in elke storie in die Bybel raak
te sien.
Kyk om Jesus in jou wêreld raak te sien.

Ons lees in die Bybel van iemand wat ook nie kom
glo iets wat aan hom vertel was, was die waarheid
nie. Hy wou eers dit regtig sien en voel. Die man se
naam wat Tomas. ’n Dissipel van Jesus. Tomas se
vriende het aan hom vertel dat Jesus leef, maar
Tomas wou eers self uitvind of dit die waarheid is.
Jesus het geweet Tomas twyfel of sy vriende vir
hom die waarheid vertel, maar Jesus was nie kwaad
vir hom omdat hy hulle nie geglo het nie. Jesus kom
spesiaal na Tomas toe en oortuig hom. Iets
wonderliks gebeur: Tomas se geestelike oë gaan
oop en hy roep uit: My Here en my God!
Dink net hoe bly en opgewonde was Tomas!
Vandag se speletjies help ons om te onthou om
opgewonde te wees as ons iets raaksien en vind.
Onthou hoe jy voel elke keer as jy iets of iemand
vind. Jesus is opgewonde om aan jou nuwe
waarhede te openbaar.

Speletjies: Blinddoek

Bou ’n doolhof van enige
items in die huis. Blinddoek 2
spelers. Jou spanmaat mag
jou slegs met sy woorde help
om ’n pad uit die doolhof te
vind. Luister mooi na die
stem. Eerste uit – WEN!

Bou ’n hindernisbaan in die tuin. Span ’n tou om die
baan te merk. Blinddoek die spelers. Die spelers
moet die baan volg deur aan die tou vas te hou.

Onthou, jou gevoel elke keer as jy iets of iemand vind!
Tomas het ook so gevoel toe hy glo Jesus leef.

Soek
die
items

Soek die verskille

