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ons storie 

(vra dié vrae vir mekaar) 

• Waarom dink jy het die mens Bartimeus stil gemaak? 

• Dink jy sy aanhou skree en harder skree het hom 
gehelp? 

• Het jy al gevoel jy vra om hulp en niemand luister nie? 

• Dink jy dit sal help as mense wat swaarkry ook net 
aanhou vra en selfs soms om hulp skreeu? 

• In wat dink julle het Jesus die man se geloof gesien? 
 
 

ons nuwe storie 
Ons is ook soms blind vir hoe Jesus ons wil help. Om as 
gesin ’n bietjie na te dink kan julle mekaar vir 30 minute 
blinddoek.  Elkeen kry ’n beurt vir 30 minute en julle moet 
aangaan met die normale verloop in die huis. Maak steeds 
kos of eet saam of kyk selfs TV. 

Verseker sal die “blinde” een gehelp moet word. Praat na 
die tyd oor die “hulp” en leer uit almal se ervarings.  

Dalk is daar hulp aangebied wat die “blinde” nie as hulp 
beleef het nie!? 

 

 
 

 
 

 

GOD se storie 
rituele en gewoontes 

 

Jesus wil so graag ons gesond en gelukkig sien. 
Hy kan ons ook altyd gesond en gelukkig maak, 
maar dan moet mense in Hom glo.  Hulle moet 
ook glo dat die manier waarop Hy mense help 
hulle op die einde gesond en gelukkig sal maak. 

Ons vra baie keer om hulp en dan gee Jesus vir 
ons iets ander as waarvoor ons gevra het maar 
dit maak ons op die einde ook gelukkig as ons 
Jesus net sal vertrou! 

 
Kyk elke dag rondom julle om een “blinde” mens te soek. Dit 
beteken nie die persoon is regtig blind nie.  Hulle is dalk net 
geestelik of sosiaal blind.  Dit is soos iemand by die skool wat 
nie maatjies het nie en pouse alleen sit maar daar is so baie wat 
graag met haar/hom wil speel. Die maatjie is sosiaal blind. Of 
die bedelaar by die robot is geestelik blind want hy/sy dink dat 
hy/sy niks meer werd is nie.  
Elkeen moet dan die aand kom vertel van die blinde wat jy 
gesien het. 
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