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Waar mense saam in ’n huis woon het ons 
nodig om mekaar daagliks te roep bv. ma 
roep die kinders om te kom eet, pa roep die 
gesin omdat dit tyd is om te vertrek, iemand 
roep uit die stort omdat hy / sy hulle 
handdoek vergeet het. 

Dit kan mens erg ontstel wanneer die 
persoon wat jy roep nie hoor of luister nie.  
Vertel vir mekaar van ’n keer toe julle so 
goevoel het?

Dalk kan jy onthou van ’n keer toe jy 
ongehoorsaam aan God was. Soms kies ons 
om goed te doen wat ons weet God nie sal 
goedkeur nie. Ons draai weg van God af. 

Hosea help ons om te sien hoe God met Sy 
kinders maak. 

Selfs wanneer ons stout kinders is - los God 
ons nie. 

Hy roep ons terug. Hy gee ons weer ’n kans.

God raak nie moedeloos met ons nie. 

Ons is nie soos God nie - ons gee gouer moed 
op met mense.  

Dalk is daar ’n vriend of vriende met wie jy / 
julle moed opgegee het. 

Dink aan ’n manier waarop jy of julle as gesin 
na hulle kan uitreik en weer ’n konneksie met 
hulle kan maak. 

Die beeld van ’n pa wat ’n seun aanneem word 
hier gebruik. God neem Israel as slawe-kind 
aan. 

Israel begin later om Baäl (afgod) te aanbid en 
dit maak dat hulle wegdwaal van God af. 

Dit maak God hartseer en dit lyk asof Hy moet 
besluit of Hy weer vir Israel ’n kans moet gee. 

God besluit egter om liefde te gee, eerder as 
straf. (Genade ipv oordeel) 

God wil nuut begin met hulle. Daarom luister 
hulle as Hy praat.  

Reageer hulle positief op God se roepstem.



   

   
 

     


