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Getuies is soos fotograwe 
Is jy dalk ’n fotograaf? Of anders gestel, hou jy daarvan om foto’s te neem, al is dit op ’n  
selfoon? Dalk sit jy selfs van jou foto’s op ’n WhatsApp groep of op Facebook of Instagram of jou 
video’s op TikTok?  
Dit sou lekker gewees het as ons foto’s as bewyse gehad het dat Jesus opgestaan het na Sy 
dood. Dink net hoe vinnig sou dit versprei het op sosiale media met die “hashtag” #jesuslives 
#proofheisalive of #jesusoorwindood.  
Hy wys egter vir ons elke dag op allerlei maniere dat Hy leef, maar soms mis ons die tekens. Dalk 
moet ons ons verbeel ons is fotograwe of Instagrammers en ons moet daardie prentjies of tekens 
wat ons herinner dat Jesus lewe, raaksien of “afneem” en dan weer vir ander wys of met ander 
‘share’. 
  
Lees: Lukas 24:36-40 (Jesus verskyn aan sy dissipels) 
Gesels:  

1. Die dissipels het bang en alleen gevoel. Het jy al ooit gevoel dat jy hoop verloor, dat jy ook 
net wil wegkruip?  

2. Hulle het gehoor dat die graf leeg was, maar wou nie glo dat Jesus opgestaan het uit die 
dood totdat hulle Jesus gesien het nie. Hoe sal julle julle geloof aan iemand verduidelik wat 
nie vir Jesus ken nie?  

3. Jesus gee vir ons tekens om ons te herinner dat Hy lewe wanneer ons twyfel. Watter 
tekens gee Hy vandag nog vir ons?  

 
Bid: Soek iets in die natuur / tuin wat jou herinner aan die Here se grootheid en gebruik 
dit om Hom te loof. 
 
Doen: Gaan loop hierdie week vir ten minste ’n uur saam iewers in die natuur. Neem 
foto’s van al die dinge wat vir julle mooi is en hoop gee en maak ’n slide show daarvan 
met mooi musiek of post dit op sosiale media met #JesusLeef!  
 

Is jy dalk ’n influencer, ’n fotograaf, ’n speurder, ’n foodie of ’n blogger? Kom vind hierdie week uit en 
gesels saam oor ons reaksie op Jesus se opstanding.  
Laai die DinkJeug Familie App gratis af en luister Maandag – Vrydag saam na die 5 minute oordenking vir families. 

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   
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