
G1 - Om God eerste te stel met ons tong

Doel van les:

 Ons kyk na die twee paaie in die lewe wat ons kan kies.  Ons gesels oor wat dit 
beteken om God eerste te stel met ons tong.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker:  Lekker-tong speletjie

Gee vir elke kind in die groep ‘n lekker.  Hulle moet nou hulle tonge uitsteek en die 
lekker op hul tonge sit.  So moet hulle vir ‘n minuut sit en mag glad nie die lekker eet 
totdat die tyd verstreke is nie.

Les Inhoud

Ons het verlede week gesels oor hoe ons God moet die beste tyd gee in ons dag.  
Vandag gaan ons bietjie verder praat oor hoe ons God moet eerste stel met ons 
woorde.  Was dit maklik om julle tong te beheer met die lekkertjie op?  Nee ek kan 
nie dink nie.  So is ons tonge ook baie moeilik om te beheer sonder ‘n lekkertjie ook.  

Groepwerk:

 Watter sondes kan ons als pleeg met ons tonge? (Skinder, vloek, iemand 
beledig, jok)

Kry terugvoering van groepe.

Kom ons lees wat sê die Bybel oor die tong. Jakobus 3:5-6 sê:  So is die tong ook 

maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag.

'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek.6Die tong is ook 'n vuur, 

'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens 

besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die 

brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.

Illustrasie:

Neem twee stukke papier.  Steek die een stuk papier aan die brand en laat hom 
uitbrand.  Doop nou helfte van die tweede stuk papier in water en steek die 



gedeelte wat nie nat is nie aan die brand.  Soos die papier by die nat gedeelte 
uitkom, sal dit ophou met brand.  

Ons tonge kan groot skade doen.  Die Bybel sê dat al is dit so klein liggaamsdeel, dit 
baie slegte dinge kan doen.  Soos ‘n klein vuurhoutjie wat ‘n groot veldbrand aan die 
brand kan steek.  

 Hoe kan ons eerder ons tonge gebruik om goed te doen? (God loof deur te 
sing oor Hom, ander van Hom vertel, mooi goed vir ander mense sê – 
komplimenteer, ander moed in praat)

God verwag van ons om ook met ons tonge Hom eerste te stel.  Ander moet kan 
hoor dat Hy vir ons die belangrikste is.  Plaas jy God eerste met jou tong?

 Sluit af met gebed.


