
SKOLEBEDIENING: Luister na die Instruksies

Doel van les:

 Hierdie week leer ons dat ons veilig sal wees as ons na Jesus se instruksies luister en dat 
Hy ons wysheid en krag gee om die regte dinge te kan doen.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker: (10 min)

 Gee vir elke groep ‘n lysie met challenges wat hulle moet voltooi.  Wanneer die taak klaar 
is, moet die groepleier een van die grootmense se handtekening kry om voort te mag gaan 
na die volgende taak.  Sodra al die challenges gedoen het, gaan sit die groep plat.

Les inhoud:  Jesus sê die manier om die bad guys (Satan en sy trawante) se planne in die wiele te 
ry, is ons moet na Sy woorde luister en Sy voorbeeld volg.  Waar sal ons Jesus se woorde kry en 
uitvind hoe om soos Hy te wees?  In die Bybel ja.  Hy leer ons hoe om op te tree en verseker ons 
dat ons die regte ding kan doen, al lyk dit hoe moeilik, omdat Hy ons help.  Toe Hy opgestaan het 
uit die graf, het Hy die Satan oorwin.  Ons gaan na ‘n vers in die Bybel kyk wat ons beter gaan laat 
verstaan.

Aktiwiteit:  Legkaart bou.

Gee vir elke groep ‘n legkaart met die teksvers op.  Kyk wie kan hom die vinnigste bou en die 
teksvers opsê.

Al voel dit hoe moeilik om op te staan en die regte ding te doen, nee te sê vir ‘n sekere sonde, op 
te hou om ‘n gewoonte sonde te doen, die regte pad te stap, sê hierdie vers dat ons dit kan doen 
en sal doen deur Jesus wat ons help.  Hy is ons hero en sal ons die krag en die wysheid gee om te 
weet wat om te doen.  Ons moet Hom net vra en regtig die begeerte hê om die regte pad te stap.  
Is jy gewillig om die regte pad te stap?  

Sluit af met gebed.

Challenges:



1. Die groep moet 20 pushups doen. (Een kan al 20 doen, of 4 kan elkeen 5 pushups doen ens)

____________________

2. Die groep moet vir ‘n minuut stilbly.

_____________________

3. Die groep moet ‘n boom uitbeeld met hulle lywe.

______________________

4. Die groep moet ‘n liedjie kies wat ons Vrydae sing en die eerste vers vir ‘n grootmens sing.

_______________________

5. Julle groep word gestrand op ‘n eiland.  Besluit saam as groep watter 3 items julle sou kies 
om op die eiland te hê as julle iets kon saamvat.

_________________________
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