
 

Lees: Johannes 15:26-27; 16:4b-15 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Hoe lei die Gees van God ons? 
 Hoe weet ons iets is die waarheid? 

 Wat is ’n voorspraak? 
 Wat maak dat ons nie die leiding van die Gees volg nie? 

 Waarom sal die Gees net sê wat Hy hoor? 

 

Dink elke aand na oor 
waardeur ons ons vandag 
alles laat lei het. Maak ’n 

lys van al die goed wat ons 

oortuig. 

Bid van die begin af 
saam as gesin dat die 
Gees julle moet lei tot 

’n diensbare taak.  
Praat deur die loop van 

die week van almal se 
ervarings en 
oortuigings en besluit 

dan op een ding en 

gaan doen dit.  

So: Johannes 15:26-27; 16:4b-15 
Ma- Di: Handelinge 2:1-21 
Wo- Do: Psalm 104:24-34, 35b 
Vr.–Sat: Romeine 8:22-27  
 
 
 
 

Lei mekaar een keer hierdie week deur die huis.  Doen dit so: Die jongste in die 

huis kan begin.  Blinddoek almal in die huis en lat almal hande vat. Die jongste 

wat nie geblinddoek is, kan dan begin om die ander deur die huis te lei soos ’n 

lang slang. Die jongste moet seker maak dat niemand seerkry nie! Gee vir 
almal ’n beurt om te lei. Praat na die tyd hoe dit gevoel het. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Gees van God lei ons ook in ons denke oor en die gebruik van kos. Amen 

Oorgee-gebed 
Gees van God lei my in die waarheid . Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag in die waarheid bly? 

Ons bly in die waarheid 

Johannes 16:13 Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 
in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy 
sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle 
verkondig.. 
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