
STASIE 1:  Hoe praat God met my?

Instruksie: 

Sny elke versie instukke, soos ‘n puzzle. Sit elke teks-puzzel in ‘n aparte sakkie. Elke groep 
kry al 8 versies om die ‘puzzel’te bou.

1. Toe laat die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Biliam:  “Wat het ek 
jou aangedoen dat jy my nou al drie keer geslaan het?” Num 22:28

2. Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in ‘n valm binne-in ‘n 
doringbos.  Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar 
nie uitbrand nie.    Eks 3:2

3. Die Here God doen niks as Hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy 
dienaar die profete nie.  Amos 3:7

4. God spreek die mens aan, Hy huiwer nie om dit op meer as een manier te 
doen nie.  Hy praat met die mens in ‘n droom in ‘n gesig in die nag, wanneer 
die mens diep slaap, wanneer hy vas slaap op sy bed. Job 33:14-15

5. Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die 
waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n 
regte lewensyse te kweek.  2 Tim 3:16

6. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir 
besondere gebruik wees.  Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en 
bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. 2 Tim 2:21

7. So sal dit in die laaste dae wees, sê God:  ek sal my Gees uitstort op alle 
mense:  julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense 
sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Hand 2:17

8. Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele 
waarheid lei.  Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie:  Hy sal net sê wat 
Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.  Joh 16:13


