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c Hoe het jy dit wat jou groepleier uitgedeel het met
ander gedeel?

1 . Dink aan jou kamer in die huis. Watter drie dinge in jou kamer is vir jou

die heel belangrikste?

2. Kom ons maak 'n lysie van die dinge in jou slaapkamer wat jy regtig
nodig het.

1" Teken jou kamer by die huis op die volgende bladsy. Jy mag net twee
kleure gebruik. Alles wat jy nodig het, teken jy in dieselfde kleur.

Alles wat jy nie regtig nodig het nie, teken jy in die ander kleur.

2. Neem nou 'n derde kleur en trek'n kring om alles waarvan jy die
meeste hou.
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1. Gaan wys jou prent vir een van jou ouers en vertel vir hom of haar wat jy

geteken het.

2. As jy wil, kan jy kyk of daar dinge in jou kamer is wat jy vir iemand anders

kan weggee. Vra eers vir jou ouers of jy dit mag doen en gee dit dan weg.
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Kom ons speel die
visvang-spelet jie. * Lukcs l2:13-34

;t I Petrus 5:7

WeosPRitlG
I. Herhocrl die vers wct julle die cfgelope tyd geleer het (Luk g:23). 56 dit scrqm en opcrt op'

2. Doen ook die spreekkoor soos dit by Ontmoeting 3 (blcdsy 13)verduidelik is'

3. Dink oon jou kamer in die huis. Watter drie dinge in jou kcrmer is vir iou die heel

belcrngrikste? Dink nou weer can die drie dinge wot jy genoem het. Is dit dinge wcrt jy regtig

nodig het, oI hou jy mcrcr net boie doarvqn?

Kom ons elkeen mcrck nou'n lysie op'n apcrrte stuk popier van die dinge in ons slaapkomer

wcrt ons regtig nodig het. (Moenie nou al die lysies vir mekoar wys nie.)

hlouDeR
s6 nou mqcr die ryk mcrn in Jesus se gelykenis het vondog geleel en hy het'n

seun of 'n dogter von iou ouderdom gehcd' Wqt dink jy sou clles in hierdie seun

ol dogter se kcmer gewees het? Dink iy hy of sy sou regtig gelukkig gewees

het? Dink jy die seun of dogter sou baie mqcts gehad het?

trleRrsaam
L Hoal nou die lysies uit wct julte by "Wegspring" gemack het. Probeer net een

lysie opstel vqn alles in'n mens se kcrmer wct jy regtig nodig het.

2. Voltooi die blokrooisel op die volgende blcrdsy.
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Al die antwoorde kom uit Lukas l2zl3-21.

AI
I. Hou op met 

-; 
eet, drink en leel lekker.

2. Se hy moet dit doen (vers I3).

3. Longste woord in die gedeelte.

4. Die ryk mon goon dit groter bou.
5. Ek het boie goed wot weggesit is vir boie 

-Dwars
3. Hy het dieselfde po en mc crs ek (vers 13).

6. Hierdie mon wos s6!

7. Hy wos nie net ryk nie, hy was ook 

-
(vers 20)!

8. "Vonnog nog sol jou 

- 

van jou opge6is
word."

9. Op hierdie tyd kom die einde von sy lewe
(vers 20) aan.

3. Skryl een vcrn die verse op'n boekmerk neer;
*Lukas I2:33b
* I Petrus 5:7

QSpreuke 30:8b-9.

4. Blccri in jou werkboek no blodsy 17 en
onderstreep die volgende woorde op die pyl:
Net ge/d, geld, geld.

hleost uuR
Goan wys die Bybelvers wot jy
neergeskryf het vir een vqn ol albe:

iou ouers en vro hulle wat hulle
dqqrvon dink.
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