
Instruksies:
 Elke span kry ‘n strooitjie, ‘n bord en 20 marshmallows.
 Elke span kry ‘n minuut om 20 marshmallows (skape) met die strooi in die bord (kraal) in te

kry. Die span met die meeste marshmallows binne ‘n minuut wen die speletjie.

1.         2.    3.  4. 

5.       6.      7.         8.  

9.       10.     11. 



1. Die Here is my………………

                            
2. Hy laat my in groen ………………… rus

                           

3. Hy bring my by …………………… waar daar vrede is.

                           

4. Hy gee my nuwe ………………………

                             



5. Hy lei my op die regte ………………… tot die eer van SY naam.

                   

6. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie …………… wees nie,

                                 

7. Want U is by my, in U …………… Is ek veilig.

                           

8. U laat my by ‘n ……………… aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk.

                   
9. U ontvang my soos ‘n ………………, ek word oorlaai met hartlikheid.

                            



10. U goedheid en ………… sal my lewe lank by my bly,

                             

11. En ek sal tuis wees in die ……………… van die Here tot in lengte van dae.

                    



1. Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie:

Speletjie: Marshmallow skapies in kraal injaag.

2. Hy laat my in groen weivelde rus:

Speletjie: Soek soveel groen goed en bring terug as wat julle kan kry.

3. Hy bring my by waters waar vrede is:

Speletjie: Elke deelnemer kry 5 glase water, kyk wie die meeste in ‘n minuut 
kan drink

4. Hy gee my nuwe krag:

Speletjie: Kyk hoeveel swaar goed ‘n spanlid kan vashou

5. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van SY naam:

Speletjie: Plak ‘n stuk tape op die vloer en kyk hoeveel keer ‘n spanlid heen en 
weer op die lyn kan hardloop in ‘n minuut se tyd.

6. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U 
is by my. In U hande is ek veilig.

Speletjie: Trust speletjie – blinddoek ‘n paar spanlede, die res staan agter hulle
met hulle arms reg om hulle te vang. Die geblinddoekte spanlid val agteroor, en 
die res moet hom / haar vang.

7. U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U 
ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid:

Speletjie: koop iets wat redelik goedkoop is, en kyk watter spanlid kan die 
meeste daarvan in ‘n minuut se tyd opeet.



8. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in 
die huis van die Here tot in lengte van dae:

Speletjie: Gee vir elke groeplid ‘n papier en koukie, hulle moet dit op hulle kop 
sit, en ‘n huisie met ‘n hartjie binne-in teken. Kyk wie s’n lyk die beste na ‘n 
minuut se tyd.


