
TWYFELENDE TOMAS… - PRAATPAPIER 
Vra die groep om saam te besluit watter van die volgende stellings 
waar en watter onwaar is: 
1. Slakke kan tot drie jaar lank slaap. 

2. Skoenlappers proe met hulle pote. 
3. ’n Melkkoei lewer ongeveer 200 000 glase melk in haar leeftyd. 

AL HIERDIE STELLINGS IS WAAR. 
 

Hoekom is dit vir sommige van julle moeilik om hierdie feite as die waarheid 

te glo en te aanvaar? 
 

Lees Johannes 20:19 - 29 

FOKUSVERS: “Nee wat, ek glo dit nie,” was Tomas se reaksie. “As ek nie 

self die seerplekke in sy hande kan sien waar hulle die spykers 
ingeslaan het en met my vinger daaroor kan streel en my hand op die 

wond in sy sy kan sit nie, glo ek eenvoudig nie wat julle vir my sê nie.” 
 
Watter tref jou in die gedeelte?  Hoekom?  
 

Gesels bietjie oor die 5 vrae:  

1. Hoekom dink jy was dit vir Tomas so moeilik om sy vriende se nuus 
te glo? 
2. Moet Tomas se reaksie as swak geloof afgemaak word? Of lê daar 

meer agter sy reaksie? 
3. Wat val jou op van Jesus se reaksie op Tomas se twyfel? 
4. Waarom het Tomas nie sy geloof bely toe hy vir Jesus gesien het nie, maar 

eers toe Jesus hom genooi het om sy wonde te ondersoek? 
5. Wat is tans jou grootste twyfel?  
 

Bid saam: 
“Here, help my dat mý ervarings nie vir my voorskryf hoe om te glo 

nie, maar dat die waarheid my sal lei.” 

“Here, dankie dat ek, net soos Tomas, mag vra en soek na die 
waarheid.” 

“Here, dankie dat u littekens die genesing vir my wonde is.” 

AMEN. 
 

UITDAGING:   
Lees deur die volgende klomp gesegdes oor geloof.  Is daar ander wat 
vir jou mooi is?  Skryf nou jou eie gesegde (quote) oor geloof! 

“Geloof is die moed om dit verder te waag as wat jy kan sien.” 

– WN Clark 
 

“’n Lewende geloof is nie iets wat jy soos ’n kruis moet dra nie, maar Iemand wat jóú 
dra.” 

– JH Oldham 
 

“Geloof is om te glo in wat jy nie sien nie – en die beloning vir hierdie geloof is om te 
sien wat jy glo.” 

- Augustinus 


