SPELETJIE: Staan dit in die Bybel?
1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ja/nee
2. God help die wat hulself help. Ja/nee
3. Die prys van vrede is vooruitbetaalbaar, dié van twis agterna. Ja/nee
4. Jy mag nie steel nie. Ja/nee
5. Daar is ‘n tyd vir alles. Ja/nee
6. Almal is gelyk onder die son. Ja/nee
7. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja/nee
8. Vir dit wat ons nou gaan ontvang, mag die Here ons werklik dankbaar maak.
Ja/nee
9. Geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels. Ja/nee
10.Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur. Ja/nee
11.Wrewel is soos om gif te drink en te hoop dit maak jou vyande dood.
Ja/nee
12.Ons kinders is ons grootste skat. Hulle is ons toekoms. Diegene wat hulle
misbruik, skeur aan die weefsel van ons samelewing en verswak ons nasie.
Ja/nee

SPELETJIE: Staan dit in die Bybel?
Antwoorde:
1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ja – Gen 1:1
2. God help die wat hulself help. Nee
3. Die prys van vrede is vooruitbetaalbaar, dié van twis agterna. Nee
4. Jy mag nie steel nie. Ja – Eks 20:15
5. Daar is ‘n tyd vir alles. Ja – Pred 3:1
6. Almal is gelyk onder die son. Nee
7. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja – Luk 23:34
8. Vir dit wat ons nou gaan ontvang, mag die Here ons werklik dankbaar maak.
Nee
9. Geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels. Ja – 1 Tim 6:10
10.Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur. Nee
11.Wrewel is soos om gif te drink en te hoop dit maak jou vyande dood. Nee
12.Ons kinders is ons grootste skat. Hulle is ons toekoms. Diegene wat hulle
misbruik, skeur aan die weefsel van ons samelewing en verswak ons nasie.
Nee

