
 

 

 

Lees: 1 Samuel 15:34 - 16:13 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Ons sien dat God bedroef (hartseer) is. Het jy geweet dat God ook so 
kan voel? (1 Sam 15:35) 

 Hoekom is Samuel bang om God se opdrag te gaan uitvoer? (vers 2) 

 Samuel dink Eliab is die nuwe koning wat gesalf moet word. (vers 6) 
Watter les moet hy by God leer? (vers 7)  

 Hoe help die verhaal jou om te dink oor hoe God na mense kyk? 
(teenoor hoe mense na mekaar kyk en oor mekaar dink) 

Om ons te help om mense 
te sien soos God ons sien 
kan julle.. wanneer julle 

huis se mense saam is 
elkeen kans gee om een 

positiewe kenmerk van die 

ander met mekaar te deel. 

God sien mense raak. Hy 

sien selfs die mense raak 
van wie ons soms 
vergeet. Dink aan 

iemand met wie jy 
lanklaas gesels het. 

Doen moeite om hulle in 
die week te kontak en 

met hulle te gesels. 

So: 1 Samuel 15:34 - 16:13 
Ma- Di: Psalm 20 
Wo- Do: 2 Korintiërs 5:6-10, (11-13), 
14-17 
Vr.–Sat: Markus 4:26-3 

Skryf ’n paar name van mense wat almal in julle huis ken op klein 
papiertjies neer. Dit kan vriende of familie wees, solank almal in die huis 
hulle ken. Gooi al die name in ’n hoed of bakkie. Elkeen trek ’n naam en 

kry dan 30 sekondes kans om hulle aan die res van die huis te beskryf - 
sonder om hulle naam of van te gebruik.  Kyk wie herken die meeste van 

die persone. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie Here dat U na ons kyk. Dankie vir lekker kos om te eet. 
Oorgee-gebed 

Here ek wil soos U na mense kyk.  
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy voel dat God vandag by jou is. 

God sien raak 

 
Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien Ek vir My 'n koning.” 
 
1 Samuel 16:1 
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