Navorsing het gewys dat sterk gesinne, wêreldwyd, glo in ‘N GROTER MAG, wat hulle
lewens kan verander. Wat hulle die krag kan gee om te oorleef in moeilike tye, wat hoop
gee en sin aan hulle lewens. GELOOF IN HIERDIE GROTER MAG, geestelike oortuigings, is een van die geheime van sterk gesinne.
Hierdie GEESTELIKE DIMENSIE word deur verskillende gesinne en kulture op
verskillende maniere gesien, verstaan en beskryf. Vir ‘n volgeling van Jesus Christus, is dit
geloof in die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Wat bied die GEESTELIKE DIMENSIE, geloof in God vir gesinne?
1.GELOOF IN GOD bind gesinne saam
want dit is ‘n gedeelde oortuiging, en ‘n
diep oortuiging. Dit skep ‘n baie sterk band
tussen gesinslede. Dit is wat ons saam glo
en wat ons saam doen – ons gaan saam kerk
toe, vier saam Christelike feesdae, volg
saam Christelike tradisies.

2.GELOOF IN GOD GEE sin en betekenis
aan die lewe.
Dit beantwoord vrae soos ‘Waarom is ek
hier?’ en ‘Waaroor gaan die lewe?’ ‘n
Christen-gesin weet dat ons hier is om in
verhouding met God te leef. Om lief te wees
vir God en medemens.

3.Geloof in God bring ‘n positiewe perspektief op die lewe – daar is
probleme, maar daar is altyd hoop. Die Christelike HOOP is die sekerheid dat
God in ons lewens werk en die verwagting, en opgewondenheid om te sien wat
God gaan doen. Geloof is die fondament waarop gesinne hulle lewens kan bou.
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4.GELOOF IN GOD gee riglyne om volgens te leef. Om lief te wees, om te gee, om te
vergewe en te deel. Om ander te behandel soos wat ek self behandel wil word. As ons dit
kan regkry om te leef soos die Bybel ons leer, sal ons gesinne hemel wees.
5.GELOOF IN GOD maak ons ook vry van negatiewe emosies – bekommernisse,
woede, angs, vrese en skuldgevoelens. ‘n Gesin waarin hierdie negatiewe emosies oorheers, kan nie sterk wees nie.
6.GELOOF IN GOD moedig uitreik aan, verhoudings. Ander mense, ander gesinne met
wie ons die goeie kan deel. Gesinne wat positief op mekaar kan inwerk. En gesinne wat kan
saamstaan wanneer daar moeilike tye is. Gesinne wat vir mekaar rolmodelle kan wees.
7.OMDAT ONS GLO, KAN ONS BID – saam met mekaar, vir mekaar, vir ander mense.
Om te kan put uit die krag, die wysheid en die vrede van God. “Through our prayers, we
can touch God’s great wisdom, love and peace.”Gesinne wat deur gebed hierdie dinge kan
gaan haal by God, is sterk!
‘n Lewende geloof in God, maak die lewe makliker en die gesin ‘n lekkerder plek!
Hoe belangrik is GELOOF in jou lewe, en in die van jou gesin?

“It just feels good to be
part of a warm and
loving family.”
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ONTWERP ‘N EMBLEEM VIR JULLE GESIN. Wees KREATIEF en ELKEEN neem deel.
Dink eers vooraf:
Wat bind ons saam? / Watter waardes deel ons? / Waar pas God in ons gesin in?

