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Groei

Toe die fees verby was, het Josef en Maria teruggegaan na Nasaret, maar Jesus het in Jerusalem 
agtergebly, en sy ouers het dit nie geweet nie. Hulle het ’n dag lank geloop en toe het hulle vir Jesus 
begin soek by hulle familie en vriende. Hulle kon Hom nie kry nie en hulle het teruggegaan na 
Jerusalem om Hom daar te gaan soek. Ná drie dae het hulle Hom in die tempel gekry. Jesus het vir 
hulle gesê: “Hoekom het julle My gesoek? Het julle nie geweet nie? Ek moet hier wees, Ek moet oor 
my Vader praat.”

– uit Lukas 2:40-52

Jy word genooi om aan te hou groei in jou verhouding met 
die Here. Jy hou nooit op groei in hierdie verhouding nie. Om 
geloofsgewoontes in jou daaglikse lewe te vestig sal jou help om 
geestelik te groei.

Waaroor is jy so passievol dat jy heeltyd daaroor kan praat? Waaroor gesels jy so graag dat jy dalk kan 
agterbly wanneer jou familie vertrek?

• Hoekom dink jy het Jesus in die tempel agtergebly?
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• Wat dink jy was die geleerdes se reaksie toe hulle hoor hoe Jesus in die tempel praat?

• Jesus was maar 12 jaar oud, amper ’n volwassene, maar nog ’n kind. Wat sou jy dink as iemand jonger 
as jy vir jou van God vertel?

Dink aan jou lewensreis wat jy geteken het, en aan jou doelwit. 

• Maak ’n lys van alles wat jy hierdie jaar moet doen om by jou doelwit uit te kom. 

• Wat kan jy doen om hierdie jaar geestelik te groei?

Onthou die verbintenis wat julle as groep aan mekaar gemaak het: 

Ons gaan ’n veilige plek vir mekaar wees waar ons saam kan groei.  
Ons gaan mekaar ondersteun om ons doelwitte te bereik.


