
SONDAGSKOOL LES: Om weer gebore te word

Doel van les:

 Hierdie week gesels ons oor hoe ons die Heilige Gees ontvang.

Ysbreker:

 Hangman:  Speel ‘n klompie rondtes hangman met die grootgroep.  Al die woorde sal 
met babas te doen hê.  Woorde om te gebruik:  Baba, doekesak, poeier, fopspeen, 
bottel.

Ons het die afgelope klompie weke geleer dat om in die wêreld uit te reik en Jesus se boodskap 
te deel, ons die Heilige Gees nodig het om binne in ons te leef.  Petrus het met Pinkster vir die 
skare vertel dat hulle hul moet bekeer en gedoop word en dat hulle dan die geskenk van die 
Heilige Gees sou ontvang.  Hy het gesê dat die belofte vir hulle, hulle kinders en vir almal wat 
die Here ons God na Hom toe sal roep – dit beteken ons - is.

Vandag gaan ons dan ontdek wat ons moet doen om die Heilige Gees te ontvang noudat ons soveel 
weke al gepraat het oor die belofte, Pinkster en hoe Hy ons in die waarheid lei.

Groepwerk:

Hoe ontvang ek die Heilige Gees?  Lees Johannes 3:1-8

 Johannes 3:3:  Daarop sê Jesus vir hom: Dit verseker ek jou, as iemand nie weer gebore 
word nie,  kan hy die koningkryk van God nie sien nie.  
Wat het Nikodemus gedink het Jesus bedoel met weer gebore word?  

 Wat verstaan julle onder wedergeboorte?  (Wedergeboorte is om Jesus Christus in jou 
lewe in te nooi. Wanneer ons Jesus in ons lewens in genooi het vra ons Hom ook dat sy 
Gees in ons kom woon.) 

 Kan ek die Heilige Gees vang en Hom maak in my bly? 
 2 Korinthiers  5:17   Iemand wat aan Christus behoort in `n nuwe mens, die oue is verby, 

die nuwe het gekom.
 Wat verstaan julle onder die vers, verduidelik oud en nuut?

Jesus het gesê dat ons weer gebore moet word.  Dis nie net genoeg om kop kennis van God te hê 
nie, maar ons moet regtig begeer om met ons hele lewens vir Hom te leef.  Ons het iets nodig 
wat net God ons kan gee, ‘n nuwe hart en nuwe gees.  Dis iets so spesiaals dat Jesus dit 
wedergeboorte genoem het.  Die Heilige Gees is intens betrokke by die wedergeboorte van ‘n 
gelowige.



Sluit af in groepe met gebed.

  


