
G1 - Nou pad en die wye pad

Doel van les:

 Ons kyk na die twee paaie in die lewe wat ons kan kies.

Maak ‘n versperring by die ingang van saal, sodat kinders steeds kan deurkom, maar dis nie maklik 
om deur die ingang te kom nie.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker:  Nou pad, wye pad

Deel die kinders op in twee spanne.  Pak twee paadjies met stoele.  Laat die een groep stap deur 
‘n baie nou paadjie stoele, maar hulle moet deurkom sonder om te raak aan dit.  Laat die ander 
groepdeur ‘n wye pad van stoele stap ook met die opdrag dat hulle nie mag raak aan die stoele nie.   
Hulle moet kyk hoeveel maal hulle die pad kan stap in 2 minute se tyd.

Les inhoud:  Wat sal julle doen as julle besig was om te stap saam met ‘n groep vriende en soos 
julle stap, nooi een van jul vriende julle na sy/haar huis?  Hy/sy ken die perfekte pad om by die 
huis te kom.  Die groep begin die vriend te volg, maar kort voor lank besef hulle dat die pad baie 
moeilik is om op te loop.  So meeste van die vriende draai om en besluit om nie te gaan nie.  

Jou vriende besluit die pad is darem maar net te erg en te klipperig en hulle dink hulle ken eintlik 
‘n makliker manier om daar uit te kom.  Hulle besef egter nie dat die makliker pad eintlik glad nie 
lei na daardie vriend se huis nie.

Nou wat het hierdie storie met ons te doen?  Daar is ‘n gedeelte in die Bybel wat ook gaan oor 
paaie.  Mattheus 7:13-14 sê:  Gaan deur die nou poort in.  Die poort wat na die verderf lei, 
is wyd en die pad daarheen breed en die wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat 
na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min.

Baie mense kies om die maklike pad in die lewe te vat.  Hulle kies om verkeerde dinge te doen, 
want wat hulle wil hê is vir hulle belangriker as wat God wil hê.  Hulle besef nie dat al is om Jesus 
te volg nie altyd ‘n maklike pad nie, is dit die enigste manier om in die hemel te kom.  Jesus is die 
Weg, die Waarheid en die Lewe.

Vanmiddag moet jy die hierdie vraag vir jouself vra.  Op watter pad stap jy?  Stap jy die wye pad 
wat maklik voel, maar dit gaan jou glad nie hemel toe vat nie?  Of stap jy saam met Jesus die 
regte pad en jy weet jy gaan beslis in die hemel kom?  Volgende week gaan ons bietjie verder 
praat oor regte en verkeerde keuses.

Sluitaf met gebed.


