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Les 8 
God is lief vir almal! 

VOORBEREIDING: 
God is lief vir almal!  Ons moet strewe daarna om soos Jesus te wees!  Is jy lief vir 
ALLE mense?  Dink mooi hieroor!  Dit  is nogal iets waaroor meeste van ons struikel 
omdat ons so gou mense in boksies van rasse, ekonomiese klasse, ens. sit. God is on-
voorwaardelik lief vir alle mense.  Hy wil hê ons moet Jesus se hart vir mense rondom 
ons hê!  As ons na ander kyk, moet ons hulle sien en liefkry soos Jesus!  Vra hierdie 
week vir die Here om jou te help om mense rondom jou deur Sy oë te sien!  Lees Rom 
13:9 en Luk 19:1-10.   

ONS LEER: 
Vandag leer ons ‘n wonderlike storie van Saggeus.  Wie kan onthou wie Saggeus was?  

(Laat kinders antwoord).  Weet julle watter werk hy gedoen het? (Laat kinders ant-

woord).   

 
Moenie bekommerd wees as jy nie weet nie.  Ons gaan nou almal saam hierdie storie 
lees!  (Lees nou Luk 19:1-10).  Nadat jy die storie gelees het, vra vir hulle die vol-
gende vrae om seker te maak hulle het die storie gevolg: 
 
 Watter soort werk het Saggeus gedoen? (Hy was ‘n tollenaar) 
 Wat is ‘n tollenaar? (Hy samel belasting in  - dit is geld wat die mense aan die 

koning moes betaal) 
 Was Saggeus eelik? (Nee, hy het baie meer geld gevat as wat hy moes) 
 Was Saggeus lank of kort? (Kort) 
 Watse plan het hy gemaak toe hy nie vir Jesus kon sien nie? (Hy het in ‘n wilde 

vyeboom geklim.)   
 Wat het gebeur toe Jesus verby kom? (Jesus het hom geroep en by hom gaan 

kuier!) 
 
Dis ‘n wonderlike storie!  Jesus gaan kuier by Saggeus wat eintlik baie slegte dinge 
gedoen het!  Hy het nie vriende gehad nie omdat hy so oneerlik was.  Jesus is lief vir 
hom, al doen hy verkeerde goed! Jesus is lief vir alle mense!  Jesus is lief vir  



                                                   16                @ Ruimsig Gemeente 

AKTIWITEIT: 
Kom ek leer julle om hartjies te maak! Gee vir elke kind ‘n papier wat gevou is met 
die lyne van ‘n halwe hartjie.  Laat hulle op die lyntjies knip om hartjies  te maak 
(Help waar jy kan en waarsku vroegtydig as jy ‘n vingertjie sien wat in die pad is!!).  
Laat hulle die hartjies in hul boeke plak.  Herhaal die feit dat God lief is vir almal 
en wil hê dat ek ook sal lief wees vir almal.  

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat die kinders jou help om al die snippertjies op te tel en die gom te bêre.  Laat 
hulle afsluit met gebed. 

my en vir jou!  Onthou julle dat ons geleer het dat God alles weet?  Jesus is ook mos 
God!  Hy het geweet dat Saggeus in die boom sit, Hy het Saggeus se naam geken en 
Hy het van alles geweet wat Saggeus doen!  Hy het gekies om by Saggeus te gaan 
kuier, omdat Hy lief was vir hom!  Jesus is baie lief vir my en vir jou! 
 
Dink julle Jesus is lief vir alle mense?  (Ja!)  Dink jy Jesus is lief vir my as ek ver-
keerde dinge doen? (Ja!) Dink jy God is lief vir skelms? (Ja!)  God is lief vir alle men-
se, al doen hulle verkeerde dinge!  God wil hê alle mense moet vir Jesus nooi om in 
hulle harte te woon, maar al doen ons verkeerde dinge, is Hy steeds lief vir ons.  Hy 
hou nie van die dinge wat ons doen wat verkeerd is nie, maar hy bly steeds baie lief 
vir ons, net soos vir Saggeus! 
 
Kom ons leer ‘n versie!  Rom 13:9 sê:  “Ek moet my naaste liefhê soos myself.”  Wie is 
my naaste?  Dit is al die ander mense wat God gemaak het!  Laat kinders in ‘n sirkel 
staan en die bewegings doen: 
 Ek moet my naaste - vat maatjies langs my se hand 
 Liefhê soos myself - gee self ‘n drukkie. 
Herhaal dit ‘n paar keer.   
 
God wil hê ek en jy moet ook lief wees vir alle mense.  Ons hoef nie te hou van wat 
hulle doen nie, maar ons moet lief wees vir hulle.  Ons moet vir hulle bid en vir die 
Here vra om hulle te help om ook vir Jesus in hul harte te nooi en die regte dinge te 
doen! 


