
 

 

Hoop in ‘n Herfsblaar - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 1:1 - 11 
Gesels: 

• Wat is vir jou spesiaal en lekker van Herfs?  Wat is sleg? 
• Watter vers/verse in die gedeelte gee vir jou hoop? 
• Wanneer het jy al soos Paulus in vers 8 gevoel? 

 
Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep/sirkel en 
gesels dan SAAM MET DIE GESELS VRAE HIERBO kortliks oor: 

o Wat beteken die ROOI kleur in Herfsblare dat God SAAM MET 
ONS VOEL vir jou? 
o Wat beteken die GEEL/ORANJE kleur dat God deur Sy Gees ONS 

TROOSTER/BEMOEDIGER/MOTIVEERDER is vir jou? 
o Waar in jou lewe beleef jy tans iets van die ROOI en/of die GEEL&ORANJE? 
o Lees weer vers 9 en 10.  Waar sien/beleef jy tans God se REDDING? 
o Met wie het jy die afgelope week gesels wat vir jou ‘n blaar van troos en 

bemoediging was OF kon jy ‘n blaar wees vir daardie persoon? 
 
SPEELTYD: Kry klomp verskillende kleure Herfsblare en sit dit in ‘n bak in die huis 
vir die week.  As julle nie blare het nie, gebruik 4 verskillende Herfskleure papier 
OF gebruik gewone papier en skryf ‘n kleur daarop of kleur dit in. 
 
Ons gaan die week hierdie EEN aktiwiteit doen – en daarmee saam ‘n paar van ons 
geloofsgewoontes (Vertel stories/lees Bybel/bid/word stil/dien&maak ‘n verskil) 
lekker inoefen die week: 
Elke dag die week, wanneer julle saam is EN as jy op jou eie stiltetyd hou, trek ‘n 
blaar uit die bak, hou dit in jou hande.   
As jy ‘n rooi blaar trek lees weer 2 Kor 1:3 -4,9 - 10 en dink/gesels/skryf neer –  

o Waar het jy God se ROOI Herfsblaar  SAAMVOELHART vandag in jou lewe 
nodig of gesien?  As jy Sy rooi Herfsblaar nodig het, vra Hom daarvoor en 
as jy dit beleef het – DANK Hom daarvoor! 

o Behalwe vir Jesus, wie anders is/was vir jou ‘n rooi/bruin blaar vandag? 
o Vir wie kan/kon jy ‘n rooi blaar wees vandag en so daardie persoon dien? 

 
As jy ‘n geel/oranje blaar trek lees 2 Kor 1:3 – 7, 11 en dink/gesels/skryf neer –  

o Waar het jy God se GEEL/ORANJE Herfsblaar 
BEMOEDIGING/TROOSTER/MOTIVEERDERGEES vandag in jou lewe nodig of 
gesien?  As jy Sy geel/oranje Herfsblaar nodig het, vra Hom daarvoor en as 
jy dit beleef het – DANK Hom daarvoor! 

o Behalwe vir Jesus, wie anders is/was vir jou ‘n geel/oranje blaar vandag? 
o Vir wie kan/kon jy ‘n geel/oranje blaar wees vandag en so daardie persoon 

dien ? 
As jy ‘n BRUIN blaar getrek het – kyk by more se DOEN!  



 

 

 
MAANDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 1:3, Handelinge 16:19 - 25  
 
Gesels: 
• Paulus begin 2 Korinthiërs met LOF!  Onthou sy gemoed wanneer hy die brief 

skryf – hy beleef ‘n herfs-wintertyd – dit gaan moeilik!  In moeilike tye soos in 
die tronk in Filippi kon Paulus God loof – opreg loof.  Gesels bietjie daaroor.  Wat 
keer ons om Paulus se voorbeeld?  Wat dink jy doen dit in jou gemoed? 

 
Doen:   
Trek weer ‘n nuwe blaar uit die bak vandag vir jou stiltetyd/julle 
familietyd. 
Vandag kom ‘n nuwe blaar by…BRUIN 

 
As jy ‘n BRUIN blaar trek lees 2 Kor 1:3 en dink/gesels/skryf neer –  

o Waar het jy God se BRUIN Herfsblaar LOF vandag in jou lewe nodig of 
gesien?  As jy Sy bruin Herfsblaar nodig het, vra Hom daarvoor en as jy dit 
beleef het – DANK Hom daarvoor! 

o Behalwe vir Jesus, wie anders is/was vir jou ‘n bruin blaar vandag wat jou 
help om God te LOOF? 

o Vir wie kan/kon jy ‘n bruin blaar wees vandag en so daardie persoon dien ? 
 

DINSDAG 
Lees: 2 Korinthiërs 1:3&5 

Gesels: 
• Paulus sê God se herfsblare is in “ALLE omstandighede” by ons.  
Gesels bietjie daaroor. 

• Hoe gaan jy jouself/julle mekaar herinner aan hierdie “alle omstandighede”? 
 

Doen:   
Trek weer ‘n nuwe blaar uit die bak vandag vir jou stiltetyd/julle 
familietyd&gaan oefen die geloofsgewoontes met die blare! 
As julle op iets besluit het hierbo om julle te help herinner – DOEN DIT! 

 

 
WOENSDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 1:3&5,9 - 10 
Gesels: 

• Lees weer vers 10 se laaste sin.  Daardie is ‘n GELOOFSBELYDENIS!  
As jy in een sin jou geloof moes bely – wat sou jy sê? 

Doen:   
Trek weer ‘n nuwe blaar uit die bak vandag vir jou stiltetyd/julle 
familietyd&gaan oefen die geloofsgewoontes met die blare. 

Skryf JOU geloofsbelydenis ook iewers neer waar jy dit gereeld kan sien,  



 

 

 
DONDERDAG 

Lees: 2 Korinthiërs 1:5 – 7,11 
Gesels: 

• Wat hoor jy in die gedeelte oor die ander mense (blare) om jou?   
• Wie mis jy vandag baie?  Hoe kan jy vandag vir daardie persoon ‘n 
blaar van hoop wees? 

 
Doen:  Trek weer ‘n nuwe blaar uit die bak vandag vir jou stiltetyd/julle 

familietyd&gaan oefen die geloofsgewoontes met die blare. 
Stuur vandag vir die iemand wat jy mis ‘n foto van die blaar wat jy 
getrek het saam met ‘n vers uit 2 Korinthiërs 1 wat jy graag met die 
persoon wil deel. 

 
 

VRYDAG 
Lees: 2 Korinthiërs 1:11 

 
Gesels: 
• Paulus is ongelooflik bewus van mense se gebede vir hom.  Dit is vir 
hom ‘n troos en versterking.  Dink jy/julle mens kan gebed van ander 

mense in jou lewe ook so beleef?  Dink jy dit maak ‘n verskil?  
Hoekom/hoekom nie? 

Doen:   
Trek weer ‘n nuwe blaar uit die bak vandag vir jou stiltetyd/julle 
familietyd&gaan oefen die geloofsgewoontes met die blare. 
Bid vir jou gesin/familie/vriende/geliefdes dat hulle in die 

rooi/geel/oranje en bruin van Herfs God se hoop sal sien. 
 
 
 

SATERDAG 
Lees: 2 Korinthiërs 1:1 - 11 

   Gesels: 
Waar/Hoe die week het die blare jou gehelp om: 

o God te sien/beleef? 
o Stiltetyd te hou? 
o In jou geloof te groei 

 
Doen: Gaan speel buite in die Herfsblare! 


