
Geloofsgroei hulpmiddel vir gesinne
Huisgesin van God 



Ons gemeente se naam Domus Dei beteken 'Huis van
God'. Ons misie is om as gemeente 'n geloofsgesin vir
mekaar te wees maar ook om dat ons geloof by ons huise
sal leef en doen. 

As gemeente wil ons baie intensioneel wees met
dissipelskap van die volgende generasie. Ons wil ouers
ondersteun om hul doopbelofte na te kom deur
hulpbronne te skep wat families tuis kan gebruik. 

Die HUISGESIN VAN GOD hulpmiddel fokus op die
volgende areas: 

  

Huisgeloof

Maak die
meeste van julle
tyd saam.

Ontdek jou kind
nuut met elke
nuwe fase van hul
ontwikkeling. 

Belê in jou kind
oor tyd.

Praat oor die
dinge wat
saakmaak.

Verbind jou
kinders met die
storie van God. 

Skep 'n roetine
vir julle
huisgesin. 



Kies 'n gereëlde tyd wat julle weekliks bymekaar kan
'incheck' om te sien hoe dit met die doelwitte gaan.
Gebruik die weeklikse incheck om die ander 5 fokus
areas van hierdie boekie ook te bespreek.  

In hierdie pakkie is 'n houer waarop staan “tel die
tyd”en ‘n sakkie met 10 lekkers in. Tel die kwartaal se
weke af deur met julle weeklikse vergadering ‘n lekker in
die houer te sit. Aan die einde van die kwartaal kan julle
na die houer kyk en praat oor hoe julle die meeste van
julle tyd gemaak het. Die lekkergoed kan dan onder
mekaar gedeel word.  

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid
bekom. - Psalm 90: 12

Tel die tyd wat julle het en laat dit tel! 

Daar is 10 weke in hierdie kwartaal. 
Hou 'n huisvergadering en besluit saam hoe julle die
meeste wil maak van die volgende kwartaal. Loer na die
ander vyf fokusareas en inkorporeer dit in jul
gesinsdoelwitte. Wat is julle gesinsdoelwitte en wat is een
ding wat julle elke week kan doen om daardie doelwitte
te bereik.  Vul dit op die volgende bladsy in. 

Maak die meeste van julle
tyd saam.



Maak die meeste van julle tyd saam.

Doen pret dinge saam
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Een ding wat ons die

week kan doen om

dit te bereik. 

Voltooi hierdie wiel met jul weeklikse
'check  in’s'. Aan die einde van die week
kan julle die skuiwe inkleur wat gedoen is  



Maak die meeste van julle tyd saam.

Ons doelwitte



Fisies
Verstandelik
Emosioneel
Sosiaal 

Watter veranderinge merk jy in die loop van die
volgende kwartaal op in die ontwikkeling van jou
kind?  

Ontdek jou kind nuut met elke nuwe
fase van hul ontwikkeling. 

Kinders verander en ontwikkel teen 'n yslike tempo. Ons as
ouers het die groot voorreg om op 'n avontuur te gaan saam
met ons kinders en hulle nuut te ontdek in elke nuwe
ontwikkelingsfase.  

 In verskillende fases het ons kinders verskillende dinge van ons
nodig. Vra jouself af of kyk of jou kind al self kan verwoord wat
hul nodig het deur te vra: " Is daar iets wat jy van my nodig het
wat jy nie kry nie of waarvan jy meer nodig het?" 

Merk op 

Hoe kan ons hulle behoeftes vervul 

Elke ding het sy vaste tyd,elke ding in
hierdie wêreld het sy tyd. Prediker 3:1



 Belê in jou kinders oor tyd 

Ons kan op die volgende manier in ons kinders belê 

“'n Goeie mens laat 'n erfenis na ook vir sy kleinkinders; die
besittings van die sondaar kom in die hande van die

regverdige.”
  SPREUKE   13:22   AFR83  

Kinders verstaan nie die wêreld deur ‘n enkele gebeurtenis of gesprek nie
maar deur ‘n versameling van gebeutenisse, ervarings en stories oor tyd.
Kinders  word nie gemotifeer om te verander deur een frase nie maar hulle
word eerder beweeg deur woorde en ervaringe oor tyd.  

As ons hierdie gee Ontwikkel ons kinders

Liefde

Woorde

Stories

Pret

Werk

bende/ 'tribe' 

Selfwaarde

Rigting

Perspektief

Verbintenis (connection) 

'n Gevoel van bevoegdheid 

'n Gevoel van behoort 



 Belê in jou kinders oor tyd 

Woorde wat ek meer in my kinders se lewe wil inspreek

“'n Goeie mens laat 'n erfenis na ook vir sy kleinkinders; die
besittings van die sondaar kom in die hande van die

regverdige.”
  SPREUKE   13:22   AFR83  

As woorde
oor tyd
rigting gee,
watter
woorde
verwoord
die hoop wat
jy vir jou
kind het? 

Vertel my
meer...

Ek hoop jy
weet....

Ek het opgelet
dat....

Ek is jammer! Hou aan
probeer!!!

Ek is trots op
jou wanneer...



Verantwoordelike tegnologie gebruik
Seksuele integriteit (ouderdomsgepas)
Konflik oplossing
Goeie maniere

Watter praktiese wysheid en raad het jou kind nodig? Hier is 'n
lys van temas wat saakmaak wat julle saam kan tekkel

Praat oor die dinge wat saakmaak

Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef,
en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.
Spreuke 22:6

Morele waardes
Emosionele gesondheid
Hoe om jou lyf te versorg
Gesonde eetgewoontes

Uit die lys hierbo of jou
eie lys, watter drie
dinge belangrike sake
wil jy in die kwartaal
wat kom met jou kind
bespreek?



Verbind jou kind met 
die storie van God

As ons doelwit is om ons kinders te leer om God lief te hê, benodig ons 'n
strategie om dit reg te kry.  As ons suksesvol wil wees moet ons plan
spesifiek en realisties wees sodat ons nie gou opgee op ons plan nie.
 Hier is 'n paar vrae om met julle strategie te help. 
Hoe wil ons ons kinders leer hoe om 'n verhouding met God te hê? Wat
kan ons doen om hiermee te help? Waar, wanneer, hoe lank, hoeveel
keer 'n week sal ons dit doen? Is dit haalbaar vir ons om hierdie te
implementeer? Waarmee moet ons eerste begin? Watter hulpbronne het
ons nodig 

Skryf julle gesin se strategie op die volgende bladsy neer. 

Dit gaan oor liefde vir God

Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele
hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele
verstand, en jou naaste soos jouself.” Lukas 10:26

 VERWONDERING: Wees saam met jou kind in
verwondering oor God se almag en liefde! 
ONTDEK: Hou aan om nuwe dinge oor God te ontdek. 
PASSIE: Demonstreer hoe ons op God se liefde kan
reageer deur Hom met passie te dien.  

Drie dele van 'n verhouding met God. 
1.

2.
3.

Ons geloofsgroei strategie

 ONTHOU!
- Dit gaan nie net oor informasie nie maar ook verhouding. 
- Bou jou strategie om wat vir Jesus belangrik was.  
- Maak die meeste van julle vennootskap met die gemeente.
 (Dit help om ander grootmense in jou kind se lewe te hê wat
bevestig wat hulle by die huis leer.) 



Verbind jou kind met 
die storie van God

Ons geloofsgroei strategie
(verwondering, ontdekking en passie)

Maak gerus kontak met Yolandi of Ingrid vir idees! 



Skep 'n roetine vir julle huisgesin. 

With each phase, you redefine your routine times.
With each phase, you learn to adjust how you interact.
With each phase, you fight for your relationship in a new way." Reggie Joiner

Deuteronomium 6
4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die

enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God
liefhê met hart en siel, met al jou krag.

6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet
in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou

kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is
en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.
8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou
hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees.

9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

Die gewone oomblikke van elke dag maak die lewe. 
Ons bou ons verhouding met God en ons gesin in die huis en oppad en in
die stad en by die skool. 
Om roetine in plek te kry is in verskillende tye in ons gesinslewe moeiliker
as ander. Besluit dus op anker oomblikke wat meeste dae dieselfde is,
soos saam eet of opstaan of slaaptye. Hoe kan julle daardie tye
betekenisvol maak?


