
SONDAGSKOOL LES: Nuwe jaar, nuwe prioriteite

Doel van les:

 Jongmense kyk na hulle prioriteite in die lewe en meet dit dan volgens God se maatstaf.

Ysbreker:

Voorbereiding:

Sit ‘n stuk papier in die hoeke van die kerk vir elk van die volgende dinge:

 Besittings/voorsiening
 Mag/posisie
 Gewildheid
 Ander

Plaas ‘n stoel in die middel van die vertrek as baken.

Wat om te doen:

1. Verduidelik:
 Besittings/voorsiening verwys na die materiele dinge wat ons in die lewe soek.
 Mag verwys na die posisie wat ons in die lewe wil beklee.
 Gewildheid verwys na die fame en sosiale aanvaarding wat ons soek in die lewe.
 Die middel van die vertrek verteenwoording om vir God te lewe.
2. Gee die groep kans om te brainstorm oor die dinge wat mense as prioriteite in hulle lewens gestel 

het.  Voorbeelde kan wees:  goeie punte op skool, ‘n goeie werk, a goeie eggenoot, ‘n huis, om God 
te dien, om baie geld te hê, ens.

3. Laat hulle dan op die papier in die hoeke die prioriteite wat hulle gebreinstorm het, gaan skryf by 
die regte kategorie.  Van die items kan in meer as een kategorie val bv. om goeie punte op skool te 
kry mag dalk gaan oor gewildheid, maar dit kan ook wees om eendag ‘n goeie werk te kry om 
sodoende baie geld te verdien en mag te verkry.

4. Nadat die als opgeskryf is, laat die jongmense staan by die hoeke waar hulle voel hul belangrikste 
prioriteite in die lewe die beste vertoon word. (bv as iemand voel hulle grootste prioriteit is om 
baie geld te maak, mag hulle dalk by die besittings hoek gaan staan.)

Groepwerk:

Lees saam Mattheus 4:1-10

 Hoe kan hierdie gedeelte aansluit by die plakkate in die hoeke?
 Watter plakkaat verteenwoordig elkeen van die temptasies?
 Hoe het Jesus se verstaan van Sy doel in die lewe gewys in Sy keuse van prioriteite?

Kry terugvoer.



Vir die groepleier:

Jesus was getempteer deur gewildheid, mag en besittings, maar Hy het geweet en verstaan wat Sy doel 
in die lewe was en het nie ingegee nie.  Daar is niks verkeerd met besittings, mag of gewildheid nie.  Dis 
wanneer dit God vervang as die top prioriteit in ons lewens waar dit wel ‘n probleem raak.  Later sien ons 
hoe Jesus wel voorsien vir mense se fisiese behoeftes en hoe Hy as gevolg daarvan  baie gewild word.  
Tog was Sy prioriteit om die wil van God te doen en om Sy doel op aarde te bereik waarvoor Hy gestuur 
is.  God het ons almal na hierdie aarde gestuur vir ‘n doel.  Hoe beter ons hierdie doel verstaan, hoe beter 
sal ons, ons prioriteite kan balanseer en daardie doel kan uitvoer in hierdie nuwe jaar.

Gesels saam:

 Wat is van die dinge wat deel is van God se plan vir elke mens se lewe?
 Hoe kan mens uitvind wat God se plan vir jou lewe is? (Spreuke 3:5-6, Fillipense 4:6, Romeine 

8:28)

Maak dit persoonlik:

 Wat glo jy is deel van God se plan dat Hyjou aarde toe gestuur het? (Jy mag dalk nie als weet nie, 
maar dalk het jy idees.)

 Julle het elkeen in ‘n hoek gaan staan wat jou prioriteite reflekteer?  Hoe kan mens weg beweeg 
van prioriteite wat verkeerd is en nader aan God se doel vir jou lewe?

 Wat is van die praktiese stappe wat jy kan neem hierdie jaar wat jou nader aan God se plan vir jou 
lewe kan beweeg?

“Commit” jouself om een van die stappe sommer hierdie week nog te neem.

Sluit af in groepe met gebed.


