
Aktiwiteit:

Voordat julle met hierdie “les” begin laat elke lid van die gesin hulle naam op ‘n papiertjie 
neerskryf. Elke gesinslid kry dan kans om ‘n naam te trek vir wie hulle ‘n ‘geheime briefie’ 
moet skryf. 

Julle as gesin kan self besluit waaroor die briefie moet gaan, bv. wat die persoon vir jou 
beteken, wat jy van die persoon bewonder, wat jy graag saam met die persoon sal wil doen 
ens.

 Skryf dan die naam van die persoon vir wie die briefie bedoel is aan die buitekant van die 
opgevoude briefie neer. Gaan steek die briefies weg, en almal moet die briefie met hulle 
naam op gaan soek.

Wanneer julle klaar die briefies gelees en gekry het, gesels oor hoe lekker dit was om die 
briefie te kry, en wat dit vir julle beteken het.

Inleiding:

In hierdie mini-reeks gaan ons kyk na geheime boodskappe wat God vir ‘n hele paar mense 
in die Bybel gegee het.

Vraag 1:
Wie kan raai wat hierdie geheime boodskappe genoem word? 

Antwoord: Drome natuurlik!

Vraag 2:
Wie kan ‘n paar drome in die Bybel opnoem?

Vraag 3:
Wat is die drie hoof boodskappe van drome in die Bybel?

Antwoord: Opdragte; Waarskuwings; Goed wat in die toekoms gaan gebeur



Vraag 4
Daar is twee manne in die Bybel wat bekend is daarvoor dat hulle drome kon uitlê, wie was 
hulle gewees?

Antwoord: Josef en Daniël

Vraag 5:
Praat God vandag nog met Sy kinders deur drome?

Antwoord: Baie mense sal nee sê, maar baie van ons glo beslis dat Hy nog met mense deur 
drome praat, omdat Hy dit nog met baie van ons doen!

Vraag 6:
Hoe weet ek wat ‘n droom beteken as ek dink dat God besig is om met my te praat?

Antwoord: Die belangrikste is dat jy daaroor moet bid, en vir God moet vra om vir jou te 
wys wat dit beteken. As jy nie ‘n antwoord kry nie, kan jy met ‘n gelowige gaan praat met 
wie die Here ook deur drome praat om saam met jou te bid, en jou te help.

Omdat drome geheime boodskappe van God is wat Hy net vir sekere mense gegee het, 
gaan ons na die drome van ‘n paar mense in die Bybel kyk…….. in geheime kodes!



Gebruik die ‘Reflecting Code’ geheime Alfabet hieronder om die boodskappe te ontsyfer:

1. Die eerste twee geheime boodskappe waarna ons gaan kyk was deur twee verskillende 
mense gedroom, maar het albei een naam in gemeen. Gebruik die geheime kode alfabet 
om te onsyfer watter naam albei boodskappe of drome in gemeen het.

2. In die eerste droom waarna ons gaan kyk bring God ‘n diepe slaap oor Abraham. 
Ontsyfer watter tipe droom of boodskap God vir Abraham gegee het.

3. Onsyfer wie die volgende droom gehad het.



4. Watter tipe droom of boodskap het God vir hom gegee?

5. Hoekom het God hom hierdie droom gegee?

Lees God se boodskap aan Abraham in Genesis 15:11-17
Lees God se boodskap aan Abimelek in Genesis 20:2-7

Soos ons sien in hierdie twee drome van Abraham en Abimelek praat God op verskillende 
maniere met ons deur drome. Vir Abraham het Hy vertel wat in die toekoms met sy 
nageslag gaan gebeur, en vir Abimelek het God in ‘n droom gewaarsku om nie met Sara te 
oortree nie, want sy was Abraham se vrou en nie sy suster gewees nie.

Drome is ‘n baie spesiale manier waarop God met ons praat, vandag nog. As die ‘geheime 
briefie’ wat jy van jou familielid gekry het so spesiaal vir jou was, dink net hoe spesiaal so ‘n 
geheime boodskap (droom) van God af vir jou sal wees. Drome is een van ‘n paar maniere 
waarop God vandag nog met sy kinders praat. 

1. Abraham
2. Wat in die toekoms gaan gebeur
3. Abimelek
4. ‘n Waarskuwings droom
5. Sara was Abraham se vrou gewees


