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 en  - Lydenstyd is  tyd van introspeksie 
Die storie word vertel van  Spaanse vader wie se seun, Paco, van die huis weggeloop het. Moedeloos sit die pa  
advertensie in die koerant wat sê: Paco, Pappa het jou alles vergewe. Ontmoet my môre 12:00 op die plein.    
Paco is  baie algemene naam in Spanje. Die volgende dag was daar 800 seuns met die naam Paco wat kyk of hulle pa vir 
hulle wag!   
Soos hierdie seuns, wil elkeen van ons graag vergewe word as ons iets verkeerd doen. En as God se kinders, het elkeen 
van ons ook God se genade en vergifnis nodig. En Hy gee dit vir ons! 
 
Lees: Efesiêrs 2:8-10 (uit die Nuwe Testament vir Kinders - deur Stephan Joubert) 
8 ons en omdat Hy ons sy 
vriende wil maak. Geen mens kan homself van sy sondes red nie. Dit is net God wat dit kan doen. En God red ons ook nie 
omdat ons gaaf en oulik is nie. O nee! Ons verdien dit glad nie dat Hy ons red nie. Dit maak dat ons ook nie kan loop en spog 
en dink ons is beter as ander mense nie. Ons het mos nie onsself gered nie. Dit is nou vir ons baie lekker om God se hart bly 
te maak. Maar dit is God wat ons sy kinders gemaak het. Hy help ons nou om mooi dinge te doen. Ons weet mos dit is wat 
God wil hê ons moet doen.  
 

Gesels: 
1. Watter dinge doen ons om te voel ons verdien om vergewe te word?  
2. Wat sê die Bybel vir ons oor hoe ons gered kan word?  
3. Hoe sal jy vir iemand anders verduidelik wat genade beteken? 
4.  
 
Bid: Bid  gebed met 3 sinne of 3 dele. Begin jou ,  sin wat begin 

, ,  
 

Doen:  
Neem 2 kleure klei: blou en rooi. Verbeel jou jy is die blou klei en Jesus is die rooi klei. Meng die 2 kleure deurmekaar in jou 
hande. Sien jy hoe die kleur verander? Wanneer Jesus in ons lewe kom, verander ons identiteit dat ons heeltemal anders 
lyk. Ons is nou nuwe mense. 
 

Jesus verander ons deur saam te luister na die DinkJeug Familie App se oordenkings. Daar is daagliks Maandae tot 
Vrydae  5 minute podcast met  storie,  teks, gespreksvrae,  gebedswenk en  doen-idee. 
Laai die app hier af:  
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en  
Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
 
Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za 

Efesiërs 2:1-10 

 


