
SKOLEBEDIENING: Week van Gebed – Dag 4

Benodighede: Kaart van Suid-Afrika uitdeelstuk, papier kruisies, penne en Prestik 

Doel van les:  Om vir Sidwell te bid

Praise and Worship

Aktiwiteit en les (5 min):

 Gee vir elke kind ‘n prentjie van Suid-Afrika met Jesus aan die agterkant.  Vertel die 
volgende storie:  Daar was ‘n man wat ‘n seun gehad het vir wie hy baie lief was.  Elke dag 
na werk het die pa huistoe gekom en tyd saam met sy seun spandeer.  Hulle het so lekker 
saam gespeel en dit was die hoogtepunt van die seuntjie se dag.

Een middag terwyl die man by die werk was, het hy besef dat hy nie genoeg tyd gaan hê 
om met sy seun speletjies te speel nie omdat hy ekstra werk gehad het wat hy by die huis 
gaan moet klaarmaak.  Hy wou tog vir die seun iets gee om hom besig te hou.

Die pa het in sy kantoor rondgekyk en ‘n tydskrif gesien met ‘n kaart van Suid-Afrika op 
die voorblad.  Skielik het hy ‘n idee gekry.  Hy het die voorblad afgeskeur en toe geduldig 
dit in klein stukkies geskeur.  Toe sit hy al die stukke in sy baadjie se sak.

Toe die pa by die huis kom, het die seuntjie na sy pa gehardloop, gereed om te speel.  Die 
pa het verduidelik dat hy ekstra werk het en nie nou kan speel nie.  Hy het die seuntjie na 
die eetkamertafel geneem, die stukkies van die kaart uit sy sak gehaal en dit op die tafel 
uitgesprei.  Hy het kleeflint langs die stukkies kaart neergesit.

Die pa verduidelik toe dat dit ‘n kaart van Suid-Afrika is en dat teen die tyd dat die 
seuntjie dit aanmekaar gesit het, hy klaar sou wees met sy ekstra werk.  Dan sal hulle 
weer lekker kan speel.  Die pa het gedink dat hierdie taak waarskynlik die seuntjie die 
hele aand sou besig hou tot slaaptyd toe.

Omtrent ‘n halfuur later kom die seuntjie na sy pa toe en sê:  “Ok ek is nou klaar, kan ons 
nou maar speel?” Die pa was baie verbaas.  “Dis onmoontlik.  Kom ons gaan kyk.”

Glo dit of nie die kaart was op die tafel, aanmekaar, elke stukkie op sy regte plek.  “Dis 
ongelooflik!”  “Hoe het jy dit reggekry?” het die pa uitgeroep.  Die seuntjie antwoord:  
“Dit was maklik.  Op die agterkant van die kaart is ‘n prentjie van Jesus.  Toe ek Jesus 
aanmekaar gesit het, het die hele Suid-Afrika bymekaar gekom.”



Ons kan sien dat baie mense op baie verskillende maniere probeer om ‘n gebroke Suid-Afrika 
weer reg te maak.  2 Kronieke 7:14 lees as volg:  En my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon 
berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose wee af, sal Ek luister uit die hemel en 
hulle sonde vergewe en hulle land herstel.

Julle bly in Sidwell, en daar is BAIE probleme in hierdie areas, so ons gaan vandag in plaas van 
vir Suid – Afrika bid vir Sidwell.

Tyd vir stil gebed (5 min):  Ons gaan nou bid vir Sidwell. Praat gou vinnig in julle groepe en dink 
aan probleme wat in julle van weet en wat julle pla.  Elkeen gaan dan stil by homself daarvoor bid.

Afsluiting (5 min): Elke groep gaan skryf op die kruis die probleme neer waarvoor hulle gebid het.

(Bv. Armoede, geweld, mishandeling, drankmisbruik, dwelmmisbruik, diefstal, gangs, werkloosheid)


