
God het Sy belofte nagekom om die Verlosser—Sy eie 
Seun, Jesus — om mense van sonde te red. Jesus

is die ware held van die Bybel. Hy gee ons geloof. Ons kan 
kyk na Hom, want in Hom sal al God se beloftes waar word.

Week se Tema

Saal van Geloof

Christusverbinding: 
die evangelie skakel

 

Kyk JoshGen Kids Live met hierdie skakel
https://bit.ly/2Oq9bJF

Hierdie pakket bevat vrae en besprekings om julle as gesin te help om 'n 
bietjie dieper in te gaan in die verhaal wat op JoshGen Kids Live gedeel is. 

Daar word ook gekyk na hoe ons dit in ons daaglikse lewens kan toepas.

5 DESEMBER tot 11 DESEMBER

Lees Hebreërs 11  in jou bybel of gaan lees dit aanlyn hier:   
https://bit.ly/3EcflFD

saamLees



Het jy al ooit mieliesade in 'n pot of in die mikrogolf gesit en na 'n hele klomp 
geraas, het jy springmielies? Of het jy al ooit saam met jou ma gebak en 'n klomp 
bestanddele saam gemeng en in die oond gesit en gewag? En dan kom lekker 
koekies of koek it!
Dit verg geloof! Jy het vertrou dat jy nie harde mieliesade sade hoef te kou of 
somber koek beslag te eet nie. Kan jy onthou wat geloof is? Kyk weer na vers 1.
Ons stel ons geloof in God, in die feit dat Hy goed is en dat Hy vertrou kan word. 
Soms sal ons dalk nie verstaan of sien wat Hy doen nie, maar ons kan weet dat 
Hy altyd sal doen wat Hy sê Hy sal.
Lees weer van die stories en kies jou gunsteling een. Gebruik dit om jou te 
herinner dat jy geloof in Jesus kan hê, maak nie saak wat nie.

rys God dat Hy altyd doen wat Hy sê Hy sal. Sê vir Hom dat jy Hom 
sal vertrou maak nie saak wat nie. Aanbid Hom omdat hy so getrou 
is: https://youtu.be/5qRgeQCnlCk

Brokkie
Geloof...'n klein woordjie met baie betekenis en gewig! 'n Woord wat ons so 
gereeld hoor dat dit miskien te bekend vir ons raak. 
Terwyl jy weer deur hierdie hoofstuk lees, vra die Here waarvoor Hy jou vra 
om geloof te hê in hierdie volgende seisoen. Word bemoedig deur die Saal 
van Geloof en wat Jesus vir ons gedoen het.
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