
DAWID EN GOLIAT: 1 Sam 17

Challenge:  

kyk wie in die groep kan eerste ‘n blikkie met ‘n rekkie en klippie 
omskiet

Vrae:

1.  Wat het Dawid gedoen terwyl sy broers saam met Saul 
geveg het?   (1 Sam 17:15)

2. Sy pa stuur hom om vir sy broers kos te vat, wie sien hy daar 
vir wie die Israeliete bang is? (1 Sam 17:23-24) 

3. Hoekom was Dawid nie bang om teen hom te veg nie? 
 (1 Sam 17:34-37)

4. Wat word Dawid later? 

5. Hoe het God oor Dawid gevoel? (Hand 13:22b)

Met God by jou kan jy ENIGE iets doen!!!
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NOAG – Gen 6-9

Challenge: 
 
Maak as groep een diertjie uit die klei om die ark te sit, daar 
mag nie meer as 2 van dieselfde diere wees nie.

Vrae:

1. Hoekom het God vir Noag die opdrag gegee om ‘n ark te 
bou? (Gen 6:5-7)

2. Hoekom is net Noag en sy gesin gered?  (Gen 6:8-9)

3. Wat moes Noag saam met hom in die ark inneem? 
 (Gen 6:18-19)

4. Watter teken gee God as verbond dat Hy nie weer die aarde 
deur ‘n vloed sal venietig nie? (Gen 9:13)

As jy leef soos God wil hê, spaar God jou wanneer die straf 
kom!!
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JOSEF – Gen 37-45

Challenge: 

Gebruik die klere wat voorsien is, en trek een van die seuns soos 
Josef aan 

Vrae:

1. Waarvoor was Josef baie bekend onder sy broers gewees? 
(Gen 37:8b)

      
2. Wat doen Josef se broers met hom?  (Gen 37:28)

3. Die lewe in die vreemde land was nie vir hom maklik nie – 
waar het hy beland?  (Gen 39:19)

4. Maar God het ander planne met Josef en sy drome gehad, en 
juis a.g.v. sy drome kom hy uit die tronk uit – en wat doen 
die Faro met Josef?  (Gen 41:42)

God het ‘n plan vir jou lewe, en kan selfs slegte dinge 
gebruik om sy plan te laat werk!
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ESTER – Ester 1-7

Challenge:

Gebruik die klere wat voorsien is, en trek een van die meisies 
soos Koningin Ester aan 

Vrae:

1. Wat was Koningin Ester se Joodse naam gewees? (Ester 2:7)

2. ‘n Skurk met die naam Haman het die Koning omgepraat om 
al die Jode te laat doodmaak – wat moes Ester doen vir haar 
volk?   (Ester 4:8d)

3. Daar is ‘n baie bekende gedeelte wat uit die boek Ester kom, 
wat haar oom Mordegai vir haar gesê het – weet julle wat dit 
is?  (Ester 4:14b)

4.  Wat het toe met die skurk Haman gebeur? (Ester 7:10)

Miskien het God JOU juis gemaak om in hierdie tyd waarin 
JY leef ‘n verskil te maak!!!
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