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Les 7 
Die Bybel leer ons hoe om te lewe. 

VOORBEREIDING: 
Vandag kry ons baie gevorderde GPS tegnologie dat dit al die tradisionele padkaarte 
vervang!!  Dit is nie meer nodig om te verdwaal nie!  So ook met ons lewe!  God het vir 
ons die Bybel gegee as riglyn of padkaart vir ons lewe.  Dit is selfs al in audio-CD 
formaat!  Daar is baie DVD’s beskikbaar wat ons van die Bybel leer!  Ons het ook nie 
rede om te verdwaal in ons geestelike pad nie!  Ons moet tyd maak om God se woord 
te bestudeer sodat ons die regte rigting op ons lewenspad sal hê.  Maak tyd om jou 
“kaart” te bestudeer en hoor God se hart en doel in jou lewe! (Ps 119:9,11,24 & 105, 2 
Kron 34, Luk 11:28)  Julle gaan ‘n kaart volg in jul les.  Jy moet dit voor die diens 
uithaal en die Bybel met die storie op die “eindpunt” wegsteek. 

VERWELKOMING EN WORSHIP: 
Wanneer die kinders by die registrasietafel hul name gekry het, begelei hulle na ‘n 
speletjie wat hulle vooraf kan speel.  Fokus veral op kinders in jou groep en op nuwe 
kinders.  Wanneer die diens begin, help om die kinders na die area te roep vir die 
“worship” en neem energiek deel daaraan. 

ONS LEER: 
Wie van julle weet wat ‘n padkaart is? (Laat kinders antwoord)  Weet julle waarvoor 
ons ‘n kaart nog kan gebruik? (Waarskynlik sal een sê ons kan dit gebruik om ‘n skat 
te soek.  Indien nie, help hulle met hierdie antwoord!). 
Vandag gaan ons ons lessie so bietjie anders doen! Ons Bybelstorie is vandag ons 
skat!  Ek het ‘n kaart gemaak.  Ek sal die kaart vir julle help lees, maar dan gaan ons 
hele groep saam die kaart volg en by die skat uitkom.  As ons die skat gekry het, 
gaan ons ons storie lees! (Haal nou die kaart uit en laat almal saam daarna kyk.  Laat 
hulle dit self probeer lees.  Help waar hulle vashaak.  Laat hulle die kaart volg toe 
waar die Bybelstorie weggesteek is.  As hulle die Bybel kry, prys hulle en laat hulle 
daar sit om die storie te hoor.)  Lees nou vir hulle uit 2 Kron.34 waar koning Josia die 
boekrol met God se wette daarop ontdek het.  Herhinner die kinders daaraan dat 
hierdie koning baie jonk was!  Hy was omtrent so oud soos hulle!!  Hierdie koning was 
baie jonk, maar hy het geweet dat hulle die reëls van God wat hulle ontdek het, moes 
nakom.  Hy het toe vir al die mense gesê dat hulle nou moet lewe volgens hierdie 
reëls!   
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AKTIWITEIT: 
Vandag gaan ons ‘n boekrol maak met die versie op wat jy kan leer!  Help die kinders 
om roomys stokkies waan die bo- en onderkant van ‘n papiertjie met die versie op, te 
plak en om dit dan op te rol soos ‘n boekrol.  Laat hulle dit mooi inkleur.  Terwyl julle 
dit doen, herinner hulle daaraan dat Koning Josia ‘n boekrol met met God se reëls op 
ontdek het en dat hy gekies het om gehoorsaam daaraan te wees.  Ons moet ook kies 
om te doen wat die Bybel vir ons leer! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat die kinders jou help om alles op te ruim. As daar tyd is, gesels bietjie saam oor 
die dinge wat God vir ons in die Bybel leer van hoe ons moet lewe bv. gehoorsaam 
wees, nie lelik praat, nie steel nie, lief wees vir ander ens.  Sluit af met gebed. 

God het vir ons die Bybel gegee sodat ons kan weet hoe om te lewe!  Die Bybel is soos 
‘n padkaart!  Die Bybel help ons om te weet wat die regte en wat die verkeerde dinge 
is om te doen!  God wil hê ons moet die Bybel se reëls volg soos ‘n kaart!  Die skat is 
dus hoe ons moet lewe!   
As ons nie vandag ‘n kaart gehad het om vir ons te wys waar om die Bybelstorie te 
kry nie, sou ons dit nie kon lees nie!  Die Bybel leer vir ons in Ps 119:105 dat die Here 
se Woord vir ons ‘n lig op ons pad is. Het jy al in die donker in julle huis probeer 
loop?  Sjoe, dit is heelwat makliker as die lig aan is, nê?  Dan loop ons nie teen goed 
vas nie!  Net soos die lig in die donker en ’n padkaart vir ons die pad wys, so leer die 
Bybel vir ons hoe ons moet lewe!   
 
In jou boekie is daar goed wat jy met kaarte kan doen by die huis.  Vandag wil ons 
weer ietsie doen om jou te help om te onthou dat ons, al is ons jonk, net soos koning 
Josia, kan kies om die regte dinge te doen.  Ons kan kies om God se Woord te ge-
hoorsaam.  Ons kan kies om te doen wat die Bybel vir ons leer sodat ons ’n verhouding 
met Jesus kan hê.   


