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Jaïrus se dogtertjie lewe weer  
Dalk het dié van julle kinders wat al ’n bietjie ouer is, die aanlyn rekenaar speletjie “Among us” 
gespeel. In die speletjie is jy óf die “imposter” wat almal moet uitwis, of een van die “crewmates” 
of bemanningslede wat moet raai wie van dié wat saamspeel, die skuldige is. Die wonderlike van 
die spel is, dat elke keer as jy doodgaan, dit nie finaal is nie. Jy word weer “lewendig” in die
volgende rondte. Dis nogal lekker om te weet jy kry elke keer weer ’n kans om te kan speel. Dalk 
speel julle ’n ander speletjie (soos Stuck in the Mud) wat soortgelyk vir jou telkens ’n “nuwe 
lewe” gee? 
Die verhaal van Jaïrus se dogtertjie vertel hoe Jesus nuwe lewe gee aan ’n 12-jarige dogtertjie 
wat gesterf het nadat sy baie siek was. Hierdie verhaal help ons om te dink oor tweede kanse, 
sowel as die ewige lewe (hemel) na die dood. 
 
Lees: Markus 5:21-24a, 35b-43 
Gesels: 

 Watter deel van die storie hou jy die meeste van? En watter deel die minste? 
 Hoe dink jy sou Jaïrus se dogtertjie se lewe verander het, noudat sy ’n tweede kans gekry 

het? 
 Vertel van ’n keer toe jy ’n tweede kans gekry het. 
 Wie sou jy graag weer wou sien wat reeds dood is? 
 Jesus gee vir ons die belofte dat ons weer gaan lewe na die dood en dat ons hemel toe 

gaan. Wat beteken hierdie belofte vir jou en hoe help dit jou om anders te dink oor jou 
lewe? 

 
Bid: Maak saam ’n dankie-lys en kies elkeen een ding om in gebed vir God voor dankie te sê. 
 
Doen: Kyk hierdie week saam hoeveel bome julle kan raaksien as julle stap/ry wat “dood” lyk 
omdat dit winter is. Is dit nie wonderlik dat hulle in die lente weer gaan lewe nie! (In sommige 
streke hang dit weer van die reën af.) 
 
Luister hierdie week na nog oordenkings oor kinders in die Nuwe Testament op die DinkJeug Familie App en stuur dit aan 
vir nog gesinne! 
 

 
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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