
KINDERKERK: Gebedsaand – Om Jesus te volg

Doel van les:

 Ons hou gebedsaand wat aansluit by Alpha.

In die Bybel lees ons van twee paaie, die nou en die wye pad. 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 dat om Jesus te volg nie altyd ‘n maklike pad is nie, maar dat dit die
enigste manier is om in die hemel te kom.  Al voel daai maklike pad nou lekker, is dit ‘n pad wat baie
hartseer bring.  Al is die pad hemel toe nie altyd maklik nie, maak dit ons baie gelukkiger as die
verkeerde pad.

Ysbreker:  Nou pad/wye pad

Gee vir elke groep wol/gekleurde “candystripe tape” of iets soortgelyk en skêr waarmee hulle ‘n wye 
pad en ‘n nou pad moet maak.  Elke groep kry ook ‘n sakkie met ‘n klompie kaartjies in, die kinders 
moet elke kaartjie op een van die twee paaie op die vloer sit wat sal pas by of die Nou pad of die wye 
pad.  Hulle kry ook ‘n Hel en Hemel kaartjie om by die einde van elke pad te sit.

Bid: Ons gaan nou vir julle kans gee om met die Here te gesels oor die pad waarop jy op die oomblik
is. As jy onseker is kyk net na die 2 paaie op die vloer en jy sal weet waar jou pad gaan eindig.  As jy 
met die Here daaroor wil praat is dit nou jou kans, as jy tevrede is met die pad wat jy stap en waar dit 
gaan eindig dan sit jy rustig stil en gee die ander kans om te bid.

1. GELOOF

Aktiwiteit:  Paperclip Float:  Gee vir elke groep ‘n klompie paperclips asook ‘n bak met water.  Hulle
moet nou probeer om die paperclips op die water te laat dryf.  Hulle behoort dit nie reg te kry nie.  
Paperclips kan nie dryf nie, hulle sal heeltyd sink.  

Volgende vra jy vir die groep of hulle sal glo dat jy wel die paperclip gaan kan kry om te dryf op die 
water.  Buig die middelste deel van paperclip oop dat dit kan werk as ‘n soort houer/armpie vir ‘n 
ander paperclip. (Dit sal lyk soos ‘n L)  Plaas nou ‘n ander paperclip plat op die paperclip houer en sit 
altwee versigtig in water.  Laat paperclip afgly van die arm van eerste paperclip en dit sal dryf op die 
water.

Sê:  Soms is dit moeilik vir ons om te glo in God wanneer ons deur moeilike tye gaan.  Wanneer 
maatjies met ons baklei of iemand vir wie jy baie lief is, siek raak ens, dan wonder ons of God regtig 
daar is.  Ons kan wel weet dat God daar is vir ons en ons sal help deur daardie moeilike tye.  

Hier is so paar dingetjies wat ons kan doen wanneer ons wonder of God regtig daar is vir ons deur 
moeilike tye:

 Ons moet aanhou bid;

 Aanhou Bybel lees;

 Kom praat met ‘n tannie/oom by jeug of kerk oor hoe jy voel;



 Moenie bang wees nie.

Tyd vir bid:  Soos jy sit, bid nou tot Jesus en vra Hom om jou te help om in Hom te glo al lyk dinge 
nie altyd so lekker rondom jou nie en al gaan dinge moeilik.

2. OM JESUS TE VOLG

Aktiwiteit 1:  Follow the leader:  Speel Follow the leader met groep waar jy aksies doen en hulle 
presies moet doen wat jy doen.

Sê:  Vanaand wil ek julle vertel hoe Jesus Sy heel eerste dissipels gekies het.  

Mattheus 4:18-22

Petrus en sy broer, Andreas, is twee vissers.  Hulle vang met ‘n net vis.  Wie van julle hou ook van 
visvang?  Wie het al ‘n vis gevang?  Om vis te vang was Petrus en Andreas se werk.  Op ‘n dag wil 
hulle weer gaan visvang.  Hulle gooi die net in die water.  Maar toe hoor hulle iemand roep:  “Kom 
agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.”  En hulle het dadelik die nette laat staan en 
Hom gevolg.  Wie dink julle het Petrus en Andreas geroep?  Jesus natuurlik.

Later sien Jesus twee ander broers, Jakobus en Johannes in ‘n bootjie saam met hulle pa.  Hulle was
besig om nette reg te maak.  Jesus het hulle ook geroep om Hom te volg.  Hulle het alles agtergelaat,
hulle pa ook, en Jesus gevolg.

Die broers het hulle werk en selfs familie gelos om Jesus te volg.  Hoe dink julle het die mans geweet
om Jesus te volg?  Hulle het Hom mos nie geken nie.  God het in hulle harte gewerk sodat hulle sou 
wil Jesus volg.  Hy het hulle die begeerte gegee om Jesus te wil volg en dissipels te raak.

Aktiwiteit:  Gee vir elke groep ‘n skoen en pen.  Watter dinge dink julle sal ons moet los om Jesus te 
kan volg?  As julle dalk bietjie sukkel met die vragie, dink aan dinge wat op die wye pad pas.

Tyd vir bid:  Kom ons vra Jesus om ons te help om die dinge te los wat ons keer om Hom met ons 
hele hart te volg.

As jy vanaand voel dat jy jou hartjie vir Jesus wil gee oor jy besef het dat jy eintlik nog op die
wye pad stap, kan jy agterbly en ons sal vir jou bid.

Sluit af met gebed.
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Drink



Steel

Baklei

Skinder



Bid Bybel lees

Jou hart vir Jesus gee Vrug dra



Kerk toe gaan

Hel    Hemel
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