
SKOLEBEDIENING: Heilige Gees Deel 1

Doel van les:

 Ons kyk bietjie na die Heilige Gees se rol in ons geestelike lewenswandel.  

Lawwe ysbreker:  Dieselfdes – Roep uit dat kinders groepies moet maak met ander wat 
dieselfde:  oogkleur, haarkleur, skoengrootte, verjaarsdag maand, naam wat met dieselfde 
letter begin, woonarea.

Praise and worship.

Die volgende speletjies gaan met die les te doen hê.

Aktiwiteit 1:  Jacks:  Gee vir elke groep ‘n tennisbal en 10 chopsticks.  Een persoon moet die 
bal heeltyd gooi en die ander moet in ‘n ry staan oorkant hom/haar.  Plaas die chopsticks op die 
grond voor die ry.  Soos die persoon die bal gooi na die een wat voor staan in die ry, moet 
daardie persoon ‘n chopstick optel en betyds wees om die bal te vang.  As hy/sy mis vang, moet 
hulle agter in die ry gaan staan.  Die speletjie gaan so aan tot al die chopsticks van die grond af 
opgetel is.

Aktiwiteit 2:  Chopstick en ping pong ball relay:  Die groepe staan in rye, elke spanlid kry ‘n 
paar chopsticks, een hand word agter die rug gehou.  Elke span kry ‘n ping pong bal wat hulle met 
die chopsticks – een hand agter die rug moet aangee.

Aktiwiteit 3:  Pick up sticks:  Die groep sit in ‘n sirkel, elke groep kry ‘n klomp chopsticks.  Die 
leier hou die chopsticks in ‘n bondel en laat val dit op die vloer.  Die groeplede moet prober om 
die chopsticks op te tel sonder om aan die ander chopsticks te raak of dit te beweeg.  Begin van 
die onderstes optel.  Elke groeplid kry ‘n beurt totdat alles opgetel is.

Vandag gaan ons bietjie gesels oor ons pad as Christen en Iemand baie belangrik wat ons help.

Maak in die groep ‘n lysie van eienskappe van chopsticks.

Kry terugvoering van die groepe.

Chopsticks werk net wanneer mens dit in ‘n paar – 2 – gebruik, die een “help” die ander een.
Wanneer mens jou hart vir Jesus gee is dit moeilik.  Jy wil reg leef, maar weet dalk nie hoe nie.  
Jy moet elke dag moeilike besluite neem en weet nie as kind van God wat presies jy moet kies om 
te doen nie.
God het hier vir ons kom help – Hy gee vir ons ‘n ‘Helper’ wanneer ons die dag tot bekering kom – 
Sy naam is die Heilige Gees.



Jy mag dalk voel dat om ‘n Christen te wees baie moeilik is en dat jy dit nie sal regkry nie.  Vandag 
wil ek jou verseker dat jy kan, omdat jy dit nie alleen doen nie.  Wanneer jy jou hart vir Jesus 
gee, kom woon Sy Heilige Gees in jou en Hy help jou op jou pad as Christen.  Hy help jou om met 
sonde te deel, te groei van baba kos na vaste kos, om die Bybel te verstaan en om te  bid.  

Die ‘trick’ is dat JY moet besluit of jy na Hom gaan luister of nie.  Onthou Hy kan jou net help as 
jy na Hom LUISTER en DOEN wat Hy vir jou sê.  Dis hoe die chopsticks saamwerk.

Sluit af in groepe met gebed.


