
 

 

 
 

Die Raam - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: Markus 2:1 - 12 
 
Doen: Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep. 
 

Gesels:   
o Wat gebeur in die verhaal?  Vertel vir mekaar in jul eie woorde wat 
gebeur het. 
o Wat tref jou die meeste in die verhaal? 

o Wie dink julle is die “hulle” in vers 5? 
o Watter raam/rame dra jy in jou lewe?  Hoe help die gedeelte jou vandag om 

jou eie raam te sien? 
o Hoe help die gedeelte jou om DEUR ander mense in jou lewe se rame te sien? 

 
Doen weer: 
Kry ‘n ou raam/maak ‘n raam met A4 papier/karton.  Hoe rowwer die raam hoe 
beter.  Gee vir elkeen ‘n kans om die raam vas te hou en deur te loer.  Vra die vlg 3 
vrae terwyl jy die raam vashou.  Almal kry ‘n kans om te antwoord, MAAR die 
antwoorde MAG NET opbouend wees – GEEN kritiek (bv. Slordige mens, klakous, 
rebel, ens. nie).  Die raamvashouer mag ook GEEN kommentaar lewer nie – jy mag 
NET luister! 

• Wie sien julle raak?  (Bv. Pappa, Mamma, Tiener boetie) 
• Watter gawes/talente/eienskappe sien jy/julle raak en waardeer jy/julle 

die meeste van my? 
• Watter seer/angs/vrese sien jy/julle in my lewe raak? 

 
Gee vir almal ‘n kans om die raam vas te hou.   
As almal ‘n berurt gehad het lees weer Markus 2:1 – 12 en bid vir mekaar. 
 
 

MAANDAG 
Lees: Handelinge 9:26 - 27 

Gesels:  
• Hoekom dink jy/julle was die res van die apostels bang vir Saulus 
(Paulus)?  Hoe het Saulus/Paulus se raam gelyk vir die apostels? 
• Hoe dink jy/julle het Barnabas na Paulus gekyk?  Watter impak 

het Barnabas op Saulus se lewe gehad?  (Blaai bietjie verder deur Handelinge.)  
• Vir wie kan jy ‘n Barnabas wees? 
• Dit was vandag die eerste skooldag na ‘n lang tyd af – Wie was die lekkerste 

om weer te sien vandag? Hoekom? 
Doen: 
“Sawubona”  is een groetvorm van ons land.  Kyk bietjie hoeveel ander 
“groetvorme” jy kan leer die week en oefen om mekaar so te groet.  



 

 

 
DINSDAG 

Lees: Spreuke 27:17 
Gesels: 
• Wat hoor jy in die Spreuk oor verhoudings? 
• SLYP is ‘n werkwoord.  Hoekom dink jy gebruik die Spreukeskrywer 

juis hierdie woord? 
• Hoe het die vriende in Markus 2 en Barnabas in Handelinge 9 “geslyp”? 
 

Doen:   
Knip die tangram uit en gee vir elkeen in die gesin/vriendekring stukke.  
Kyk of julle SAAM weer die vierkant kan bou. 

 
 
  



 

 

 
WOENSDAG 

Lees: Markus 2:1 - 12 
Gesels:   
• Verbeel jouself jy is een van die vriende en ‘n persoon waarvoor jy baie lief 
is/omgee is die verlamde man wat by Jesus moet kom.  

• Hoe verander hierdie manier van dink hierdie verhaal vir jou?  Tot waar sal jy 
gaan om seker te maak jou “verlamde vriend” kom by Jesus uit? 
 
Doen: Vind die pad tot by die huis waar Jesus is: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
DONDERDAG 

Lees: Lukas 19:1 - 10 
Gesels: 
• Watter raam/rame het Saggues gehad? 
• Hoe kyk Jesus na hom? 

• Hoe reageer Saggeus nadat Jesus hom RAAKgesien het? 
Doen:   

Saggeus se lewe het verander toe Jesus hom gesien het en verby die wêreldse rame 
gekyk het. 
 
Maak vandag iewers tyd om stil te word.  Verbeel jou jy is Saggeus.  Dink bietjie 
na oor die volgende vrae en skryf dit op ‘n papier/jou joernaal/dagboek neer en sit 
die bladsy in jou Bybel by Lukas 19. 

• Hoe het Jesus na jou gekyk?   
• Hoe het dit jou laat voel?   
• Hoe wil jy nou gaan leef? 

 
VRYDAG 

Lees: Markus 2:3 - 5 
Gesels: 
•  Wie is die mense wat jou in moeilike tye dra? 
• Wie is mense wat jy vandag kan dra tot by Jesus? 

• Die eerste skoolweek na ‘n lang tyd af is verby – Wie het jy die week 
raakgesien wat jou sommer net goed laat voel het? 

• Na wie het jy die meeste uitgesien om weer te sien? 
 
Doen:  Speel weer vanaand as gesin na die week die raamspeletjie van 
Sondag en bid vir mekaar. 
 

 
SATERDAG 

Lees: Markus 2:1 - 12 
   Gesels:  Hoe het die stukkie jou die week gehelp om jou gesin/vriende 
RAAK TE SIEN? 
Doen: Beplan ‘n piekniek en geniet mekaar se geselskap. (As jy ver 
van jou kinders.familie is, reel om “saam” piekniek te hou en bel 
mekaar terwyl julle kuier. 


