
 

 

 

Lees: 1 Korintiërs 1:3-9 

 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het 
by jou opgekom? 
 

Raakvat vrae:  

 Watter geskenke (gawes) gee God vir ons? (vers 4) 

 Kan jy vertel wat die boodskap van Jesus is? (vers 5) 

 Hoe raak dit jou om te weet dat Jesus weer sal terugkom aarde toe? 

Neem die week tydens ete 
die tyd om te dink oor die 
geskenke wat God vir jou in 
2017 gegee het. 
 
Vertel vir mekaar daarvan. 
 
Bid en sê vir die God dankie 
vir die geskenke wat Hy vir 
ons gee. 

Met Kersfees gee ons ges-
kenke sodat ons mekaar 
herinner aan die groot ges-
kenk wat God vir ons gegee 
het. Dink aan iemand vir wie 
jy daaraan wil herinner - 
neem vir hulle ’n klein ges-
kenk en vertel vir hulle 
hoekom jy dit vir hulle wil 
gee. 

So: 1 Korintiërs 1:3-9 
Ma - Di: Jesaja 64:1-9 
Wo - Do: Psalm 80:1-7, 17-19 
Vr - Sat: Markus 13:24-37 

Dit is altyd lekker om ’n geskenk te kry. Deel van die pret is om die ges-
kenkpapier oop die maak.. en te ontdek wat dit is wat jy kry. 
Neem die week alledaagse ietms in die huis en draai dit as geskenk vir 
mekaar toe.. maar draai dit op kreatiewe manier toe. Laat elkeen eers raai 
wat hulle gekry het voordat hulle dit oopmaak. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie Here dat kos het om te eet. 
Oorgee-gebed 
Jesus dankie dat ek U as geskenk kan ontvang. 
Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag opgewonde wees dat Jesus weer sal terugkom na ons toe. 

God se geskenk 

Julle sien ook opgewonde daarna uit dat ons Here Jesus Christus weer 
na ons toe kom sodat almal Hom kan sien.  1 Korintiërs 1:7 
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