
 

Lees: Joh. 6:24-35 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Wat is die voedsel wat nie vergaan nie? 
 Hoe soek ’n mens Jesus? 

 Wat gaan jou help om Jesus voortdurend te soek? 
 Hoe voel “die lewe” wat in jou bruis? 

 

Dupliseer die woord: 
“Jesus” ’n paar keer en knip 
dit uit. Plak dit op 

verskillende plekke in die 
huis om julle te herinner 

dat ons vir Jesus soek. 

Gaan soek vir Jesus in 
die behoeftes in julle 

omgewing. Julle sal 
verbaas wees waar 

julle Hom orals sal kry!  

So: Joh. 6:24-35 
Ma- Di: 2 Samuel 11:26 - 12:13a 
Wo- Do: Psalm 51:1-12 
Vr.–Sat: Efesiërs 4:1-16 
 
 
 

’n Soek speletjie – neem 5 knope van verskillende groottes en kleure en vorms 

en gee vir een gesinslid kans om dit in ’n vertrek in die huis weg te steek. Die 

knope mag nie onder iets wees wat jy eers moet oplig om dit te sien nie. Almal 

loop dan met hulle hande agter hulle rug en die een wat eerste al 5 knope kry 

wen. Lw. as jy ’n knoop kry, moet jy dit nie vat of vir die ander laat agterkom 

waar dit is nie! Sê net hoeveel knope jy al gesien het. Die eerste een wat al 5 
het gaan haal dit uit en kan weer wegsteek.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here ook in die eet van ons kos soek ons U. Amen 

Oorgee-gebed 
Here ons wil U voortdurend soek . Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag Jesus op die wonderlikste plekke vind? 

Ons soek Jesus 

Johannes 6 vers 26 Jesus antwoord hulle: “Dít verseker Ek julle: Julle 
soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat 
julle van die brood geëet en versadig geword het. 
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