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Les 6 
God is altyd teenwoordig! 

VOORBEREIDING: 
Lees Hand. 12  Hierdie les volg op verlede week se les.  Verlede week het ons 
daarna gekyk dat ons die Here kan vertou!  Hierdie week sien ons dat die Here 
oral teenwoordig is.  Jy moet vir jouself die vraag vra of jy glo dat die Here 
oral teenwoordig is en of jy leef asof Hy oral is!   

ONS LEER: 
Gebruik die horlosie in die krat en vra vir die kinders of hulle al kan tyd lees?  
Skuif die wysers ‘n paar keer en laat hulle vir jou sê hoe laat dit is. Sit die horlosie 
weer neer.  
 
Watter tyd van die dag hou jy die meeste van?  Hoekom?  (Laat kinders ant-
woord).  Watter tyd van die dag voel jy moeg?  Watter tyd van die dag is jy 
honger?  Watter tyd van die dag is jy bang?  Vandag is daar baie goeie nuus!  Dit 
maak nie saak watter tyd van die dag dit is en hoe jy voel nie!  God is elke minuut 
van elke dag by jou!!  Is dit nie ongelooflik nie!?   
 
Kom ons lees gou ‘n verhaal van iemand in die Bybel by wie God die hele tyd was!  
Lees vir hulle Handelinge 12:19.  Wanneer jy die storie klaar gelees het, is dit  
belangrik dat jy vrae vrae om seker te maak dat die kinders die verhaal goed  
gevolg het.   
 
Voorbeelde van vrae is:   
Wie was in die tronk?   
Watter tyd van die dag was die tronk bewaar?   
Hoeveel wagte was daar?   
Wie het vir Petrus wakker gemaak?   
Hoe het hulle die hek oop gemaak?   
 
Hierdie is ‘n wonderlike verhaal waaruit ons kan leer dat die Here die hele tyd by 
Petrus was!  Kan julle onthou van nog iemand by wie die Here die hele tyd was?  Ja, 
dit was by Daniël toe hy in die leeukuil gegooi is!  Die Here was die hele tyd by 
Petrus terwyl hy in die tronk was en ook by Daniël toe hy in die leeukuil was!   
 
Die Here is ook elke dag by jou en my!  Al voel dit nie vir ons of die Here by ons is 
nie, kan ons dit weet omdat die Bybel dit vir ons leer!  Die Here is altyd oral!!  Ek 
kan niks vir Hom wegsteek nie!  Ek kan na geen plek gaan waar Hy nie is nie, want 
Hy is oral!  Kom ons lees nog ‘n mooi gedeelte uit die Bybel.  Dit is Ps 139. 
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AKTIWITEIT: 
Gee vir elke kind ‘n bladsy met ‘n horlosie en wysers op.  Laat hulle dit uitknip en 
dan die wysers op die horlosie met ‘n vouspeld vassit.  Laat hulle die horlosie  
versier of die versie van die week daarop skryf.  Terwyl hulle die horlosies maak, 
herinner hulle daaraan dat God oral is, elke minuut van elke dag!  Laat hulle hul 
horlosies saamneem huistoe.  In hul boeke is nog ‘n groot sirkel.  Moedig hulle aan 
om nog ‘n horlosie daar te teken en bietjie te gaan dink aan die tyd van die dag wat 
hulle nodig het om te onthou dat God by hulle is bv. Saans as ek bang is.  Laat hulle 
dan die wysers teken vir slaaptyd sodat hulle sal onthou dat die Here daardie tyd 
by hulle is, net soos Hy elke minuut van elke dag by ons is! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat die kinders jou help om op te ruim.  Moedig hulle aan om te bid en vir die 
Here te vra om hulle te help om te onthou dat Hy altyd by hulle is!  Elke minuut 
van elke dag!  Laat hulle hul horlosies stel op ‘n tyd waar hulle moet onthou dat die 
Here by hulle is bv 8h vir saans as hulle slaap.  Laat elke kind dan op sy eie bid en 
vir die Here vra om hom te help om in daardie tyd te onthou dat die Here die hele 
tyd by Petrus was en ook die hele tyd by hom is! 

Lees Ps 139::1-24.  Vra vir die kinders om aandagtig te luister en nadat jy gelees 
het vir jou die plekke te noem wat in die psalm staan waar God oral is.  Toets nou 
hierdie gedagte soos volg: 
 
Is die Here daar waar ek skool toe gaan?  Is die Here daar waar ek met my maats 
gesels?  Is die Here daar waar ek gaan slaap?  Is die Here daar waar ek bang en 
hartseer voel?  Is die Here daar waar ek seerkry of iemand iets lekik aan my 
doen?   Ja, die Here is oral!  Elke minuut van elke dag! 


