
KINDERKERK LES: Ek is uitgekies

Doel van les:

 Ons leer dat ons gekies is deur God en dat Hy ook wil hê ons moet Hom kies.

Ysbreker 1:   Groepies maak:  Laat al die kinders opstaan.  Roep nou uit dat hulle groepies van 
4 moet maak.  Nou groepies van 2.  Dan groepies van 5.  So kan jy aangaan, maar uiteindelik moet 
die laaste groep ‘n groep van 8 wees.  

Ysbreker 2:  Line up:  Laat die kinders hulle groepie van 8 nou rangskik van die langste tot die 
kortste.
 
Gee vir die kortste in elke groep ‘n hartjie op met 1 Samuel 16:7b op:  Want nie wat die méns sien, 
sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan.

Vra vir een van die leiers om dit hardop te lees dat elkeen kan weet wat op hartjie staan.

Vra:  Maatjies dink julle mens kan net goed vir God doen as jy ‘n grootmens is?  Dink julle dat God 
kies net grootmense om vir Hom te werk?

Vandag wil ek julle vertel van ‘n jong seun wat gekies is deur God vir ‘n yslike groot werk.

Lank terug het Israel ‘n koning gehad met die naam Saul.  God het Saul gekies om koning te 
wees.  Saul was lank en baie mooi, maar na 40 jaar as koning het hy ‘n fout gemaak en nie 
geluister na wat God vir hom gesê het om te doen nie.  God het besluit dat dit tyd was vir ‘n 
nuwe koning.

God het Sy profeet, Samuel, gestuur om te gaan soek vir die nuwe koning.  God het vir Samuel 
gesê om na die huis van Isai te gaan in Bethlehem.  Daar sou hy die nuwe koning kry.

Isai het Samuel as sy seuns gewys.  Hulle het gedink dat God die oudste en sterkste seun sou 
kies om koning te wees, maar God het Isai se jongste seun, Dawid gekies.  Dawid was net 12 jaar 
oud, maar hy sou koning wees eendag.  Samuel het Dawid gesalf as koning.  Almal was verbaas dat 
God vir Dawid gekies het, maar God het vir Samuel gesê: “Want nie wat die méns sien, sien God 
nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan.”

Sê:  Dawid was die jongste van Isai se seuns.  Hy was nommer 8.  Almal wat die jongste van hulle 
familie is, staan gou.  (Hoor hoeveel boeties en sussie hulle het.)  Julle kan maar weer gaan sit.  

Sê:  God kies ons nie oor hoe ons lyk of hoe oud ons is nie.  Waarna kyk Hy nou weer?  (Hopelik 
antwoord kinders na ons hart.)



In die Nuwe Testament word daar weer gepraat van Dawid in Handelinge 13:22.  Dit sê: Nadat 
God Saul van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God 
gesê: ‘Ek het in Dawid seun van Isai 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer.’ 

Vra:  Wat dink julle het Dawid se hartjie so anders gemaak?

Faith Fall demonstrasie:

Kry ‘n kind of grootmens om voor die tyd die demonstrasie mee te oefen.  Laat hy/sy dan vir die 
demonstrasie vorentoe kom en met sy/haar rug na jou toe staan.  Vra om die persoon jou vertrou 
om hom/haar te vang soos hulle agtertoe val.  Laat hulle ja sê.  Vra vir die klassie of hulle dink die 
persoon glo regtig dat jy hom/haar sal vang.  Vra vir hulle hoe weet hulle.  (Hulle weet nie verseker 
nie.)  Laat die persoon dan val en vang hom/haar.  Vra nou vir die klas of die persoon glo dat jy 
hulle sal vang.  Hoe weet hulle?  (Want hulle het gesien die persoon vertrou jou toe hulle teruggeval 
het en jy hulle gevang het.)  Dit is geloof.  Dis een ding om te sê ons glo, maar ‘n ander ding om 
iets te doen juis oor jy glo.

God het ons elkeen gekies.  Hy het ons gemaak en is baie lief vir ons.  Ons moet kies om in Hom te 
glo en te weet Hy doen presies wat Hy sê.  Dawid het in God geglo en op God vertrou.  Hy het 
gedoen presies wat God vir hom gesê het om te doen.  Dis wat sy hartjie so anders gemaak het 
van die ander.  God kies jou om wonderlike dinge vir Hom te doen.  Kies jy God?

Aktiwiteit:  Keuse speletjie:

Lees aantal dinge waar kinders keuses moet maak.  Watter een hou jy die meeste van:

Staan as Sit vir
Jelly beans Smarties
Somer Winter
Super power om te kan vlieg Super power om super sterk te wees
Pizza Hamburger

Iets wat ek julle nog nie vertel het nie is dat Dawid deur God gekies is om deel van Jesus se 
familie te wees.  Dawid was Jesus se 23ste oupagrootjie.  Dawid was ‘n gewone seun, die jongste 
van sy familie.  Hy het dalk nie gedink hy is spesiaal nie, maar God het.  God dink ons elkeen is 
spesiaal en kies ons om deel te wees van Sy familie.  Wanneer ons ons hartjies vir Jesus gee, dan 
word ons deel van God se familie.

Kom ons bid nou in ons groepe en sê vir God dankie dat Hy ons kies maak nie saak hoe oud, groot 
of klein ons is nie.  Kom ons vra God om ons te wys watter plan Hy vir ons het.

Sluit af met gebed in groepe.



1 Samuel 16:7b:  Want nie wat die méns 
sien, sien God nie; want die mens sien 
aan wat voor oë is, maar die Here sien 

die hart aan.


