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Het julle geweet Suid-Afrika is een van die beste plekke in die wêreld om fossiele te sien? 
Fossiele is versteende bene van diere en plante wat miljoene jare gelede geleef het. Dalk 
het jy ook al daarvan gesien in een van ons land se museums? Jy kan ook aanlyn daaroor 
oplees.  
Droë bene lyk nie na veel nie, maar vertel vir ons ’n storie van lank gelede. Dalk het jy 
ook al bene gesien in die veld en gewonder watter dier se bene dit is en watter storie dit 
vertel. 
 
Hierdie week se teks vertel ook ’n storie van droë bene. God wys vir Esegiël ’n prentjie 
van bene, maar dié bene word weer lewendig en vertel hoe God se Gees nuwe lewe gaan 
gee vir die volk Israel. 
 
Lees: Esegiël 37:1-14  
 
Gesels: 
1. Wat staan vir jou uit in die verhaal?  
2. Het jy al in jou lewe gevoel dat dit nou die einde van die wêreld is? Dalk het jy seer 

gekry of jy is teleurgestel deur iemand vir wie jy lief is?  Of dalk net moedeloos gevoel? 
3. Dink jy God hoor ons as ons soos die mense in Esegiël voel asof ons bene droog is?

Dink jy God help mense vandag nog? 
 
Gebed: Bid vir die sake waaroor julle bekommerd voel of hartseer is. 
Doen: Teken bene op wit papier of print prentjies vanaf die internet en skryf daarop die 
verskillende sake waarvoor julle wil bid dié week. Dit kan persone of probleme wees 
waarvoor julle wil bid vir nuwe lewe en uitkoms. 
 

 

Luister hierdie week na nog oordenkings oor God se Gees en Pinkster op die DinkJeug Familie App.  
 

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  

EEsegiël  337:1--114 
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