
Hou ’n “Bybel-charades”. Skryf ’n paar Bybelverhale op ’n vel papier neer. Laat die groep dan beurte
maak om hierdie verhale op te voer sonder om woorde te gebruik.

Hier is ’n paar voorstelle: Jona en die vis; Noag en die ark; die skepping; die barmhartige Samaritaan;
die verlore seun, en Daniël in die leeukuil.

Lees 2 Timoteus 3:14-16 saam.

Gesels saam:

Dink julle dit is vandag nog belangrik om Bybel te lees? Hoekom, of hoekom nie?
Hoe het Paulus selfs aan die einde van sy lewe in een van sy heel laaste briewe beklemtoon hoe
belangrik die Bybel is?
Vertel vir mekaar van ’n keer toe ’n Bybelverhaal vir julle baie beteken het.

Hou ’n Bybelvasvra. Hier is voorbeelde van vrae:

1. Hoeveel boeke is daar in die Bybel? (66)

2. Hoeveel boeke is daar in die Ou Testament? (39)

3. Noem die eerste vyf boeke van die Bybel. (Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium)

4. Noem ’n digbundel in die Bybel. (Psalms)

5. Noem die vier Evangelies? (Matteus, Markus, Lukas, Johannes)
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6. Waar in die Bybel sal jy hierdie Evangelies vind? (aan die begin van die Nuwe Testament)

7. Hoeveel hoofstukke het Openbaring? (22)

8. Watter hoofstuk in die Bybel is die langste? (Psalm 119)

9. Watter hoofstuk in die Bybel is die kortste? (Psalm 117)

10. Hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? (27)

’n Mens se laaste woorde aan iemand gaan gewoonlik oor wat jy dink die belangrikste is vir daardie
persoon om te weet. Paulus het dit geweet toe hy in die tronk in Rome ’n gevangene was. Daarom
het hy in sy laaste brief aan Timoteus gekies om te beklemtoon hoe belangrik die Bybel is. Die Bybel
sou Timoteus help onderskei wat reg en verkeerd is.

Die Bybel help ons vandag nog om te weet wat reg en verkeerd is. Maar ons sal dit nie weet as ons
nie gereeld die Bybel lees nie.


