
 

 

KAALVOET - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: Lukas 15:1 – 3; 11 - 32 
 
Doen: Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep. 
 
Gesels:   

o Wat in die preek of teksgedeelte het jou die meeste getref vandag? 
o Hoe het dit vir jou gevoel om kaalvoet te wees?  Wat het jy gedink/beleef? 

o Wat dink jy wil die gedeelte ons vertel van God? 
o Wat dink jy wil die gedeelte vir jou vandag vertel van jouself? 
o Wie is vir jou die hoofkarakter in die storie?  Hoekom? 

 
Doen weer: 
Speel ‘n bordspeletjie of ‘n sportspel waarvan almal in die gesin hou soos Uno of 
tennis - Maar maak julle eie nuwe (GENADIGE) reëls daarvoor op sodat almal dit 
ewe veel geniet! 
 

MAANDAG 
Lees: Lukas 15:1 - 3 

 
Gesels:  

• Wys Jesus in Sy lewe op aarde iets van Sy Vader se hart?  Hoekom 
dink jy/julle so?  
• Waarom dink jy/julle was dit so moeilik vir die skrifgeleerdes en 

Fariseërs om Jesus se optrede te verstaan?  Hoe dink jy het hulle oor God 
gedink? 
 

Doen: 
Jesus het baiekeer aan tafel wanneer mense saam geëet het 
gelykenisse vertel en mense geleer.  Eet vanaand lekker saam by die 
tafel en as julle klaar geëet het speel die vertel speletjie: 

• Hoe werk dit:   
o Elkeen aan die tafel kry ‘n kans om ‘n papiertjie uit ‘n hoed/houer te 

trek.  Die papiertjies is vooraf gou gemaak en het name/prentjies/of 
woorde op van mense in die huis/diere/plekke/dinge/kleure.   

o Bv ‘n gesin kan bv die volgende trek – Pa – Pieter, Ma – Kat, Sussie – 
Bloemfontein, Boetie – Groen 

o Nou gesels julle gou oor watter storie julle wil oor vertel, bv.  
Rooikappie se storie.   

o Iemand aan tafel kan die storie begin met twee of drie sinne, MAAR 
jy MOET die naam/plek/ding/kleur in jou storie sit - bv. Pa – “Eendag 
was daar ‘n Seun met ‘n rooijas en hoed op sy kop.  Sy naam was 
Pieter en hy het gereeld in die bos gaan speel.” 



 

 

 
o Die volgende persoon kan nou verder die storie vertel maar sy/haar 

deel van die storie moet weereens die naam/ding/plek/kleur wat hul 
getrek het in die storie hê. Bv:  Sussie – Pieter moes op ‘n dag dringend 
Bloemfontein toe gaan vir ‘n spesiale vergadering.  Oppad daarheen 
het hy moeg geword en by ‘n huisie gekom. 

o Elkeen kry ‘n beurt om hul stertjie by te las.  Trek weer kaartjies as 
die storie nog nie klaar is nie en gaan aan tot die storie klaar is. 

o Julle kan vir ‘n tweede rondte nie vooraf trek nie, maar soos dit jou 
beurt is die houer/hoed omstuur en trek en vertel.  

 
DINSDAG 

Lees: Lukas 15:11 – 20a 
Gesels: 
• Wat tref jou in die gedeelte? 
• Vertel vir mekaar wat die laagste oomblik in jou lewe al was – ‘n punt 

waar jy ook so gevoel het soos die seun in die varkhok? 
 

Doen:  Varkhokke is nie lekker plekke nie.  Help die Seun uit die Varkhok 
uit… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

WOENSDAG 
Lees: Lukas 15:20 - 21 

Gesels:   
• Wat tref jou die meeste in die gedeelte? 
• Watter aksiewoorde/werkwoorde sien julle alles in die gedeelte van die Pa?  

Watter woord/woorde is vir jou vandag die kosbaarste om te hoor oor God? 
• Watter van hierdie woorde beskryf jou Pa/Ma?  Watter nie? 

• Watter woorde sou jy graag wou sien in jou ouers se lewe? 
Doen: Stuur vandag vir ‘n familielid/vriend/mentor en stel werklik belang in 
hulle – “hardloop hom/haar tegemoet&wees lief”. 
Al tik jy net die boodskap – “Ek is lief vir jou en waardeer jou.” 

 
DONDERDAG 

Lees: Lukas 15:20 - 24 
Gesels: 
• Hoekom dink jy luister die Pa nie na die verskoning nie? 
• Dink jy/julle die verskoning van die seun sou enigsins die Pa se 

optrede verander het?  Hoekom/hoekom nie? 
• Doen:   

Google bietjie die kulterele betekenis en konteks (probeer: cultural 
context of the prodigal son/luke 15) van die opdragte in vers 22 – 24.  
Gesels vanaand aan tafel of as jou kind/ers ver is oor die telefoon met 
mekaar daaroor. 

 
VRYDAG 

Lees: Lukas 25 - 32 
Gesels: 
•  Wanneer voel jy soms soos die ouer boetie? 
• Die ouer broer in Jesus se verhaal en vir sy eerste hoorders is gemik op 

die Skrifgeleerdes en Fariseërs.  Wat dink jy wou Jesus hulle leer oor 
hierdie Vader van hulle? 

• Waarom dink julle kan ons sê die ouer seun is ook verlore? 
• Die verhaal het ‘n oop einde.  Hoekom dink jy/julle eindig die verhaal so? 

Doen:   
Skryf ‘n brief aan God waarin jy terug dink oor jou lewe en dankie 
sê vir God se genade en liefde.  

 
SATERDAG 

Lees: Lukas 15:11 - 32 
   Gesels:  Waar en Hoe die week het jy God beleef as jou Vader? 
Doen: Speel weer die Vertelspeletjie as gesin saam. 


