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Les 8 
Hoe volg ek die regte pad? 

VOORBEREIDING: 
Lees Joh. 14:15-31 en Rom. 5:5.  Die Heilige Gees is ons helper en lei ons op die regte 
pad.  Ek moet gereeld tyd maak om Sy stem te hoor deur stil te word.  Dan is dit ewe 
belangrik dat ek gehoorsaam sal wees!  As ek volhard in ongehoorsaamheid, kan my 
hart verhard en sal ek later sukkel om Sy stem te hoor!  Bid hierdie week baie dat jy 
die Gees se Stem sal hoor en gehoorsaam daaraan sal wees in jou lewe! 

ONS LEER: 
Laat kinders welkom voel en vra vir 2 vrywilligers uit die groep.  Laat die een ‘n 
blinddoek opsit en maak seker dat hy niks kan sien nie.  Laat die ander een ‘n entjie 
voor hom loop en sy naam herhaal.  Die maat wat geblinddoek is, moet die ander een 
volg deur na sy stem te luister.  Laat die ander maat op ‘n stadium verder van die 
geblinddoekte persoon af loop en dieselfde doen! (Maak vooraf seker die terrein is 
veilig!)  Na afloop hiervan, laat hulle kom sit en bedank hulle vir hulle deelname.  Vra 
dan vir die kind wat moes volg of dit vir hom moeilik of maklik was?  Wanneer was dit 
moeiliker en wanneer was dit makliker? 
 
Die Heilige Gees is vir ons gegee om ons te help om te weet hoe ons moet lewe.  Die 
Heilige Gees lei ons op die regte pad!  Wanneer dink julle kan ek die Heilige Gees se 
stem goed hoor?  (Laat kinders eers antwoord.)  Ons kan die stem van die Here be-
ter hoor wanneer ek naby Hom is, net soos dit makliker was vir die maatjie  om die 
stem te hoor toe hulle nader aan mekaar was.  Hoe kan ek naby die Here bly?  Wan-
neer ek gereeld my Bybel lees en hoor wat die Here vir my wil sê, kan ek Sy stem be-
ter hoor.  
 
Ek wil gou vir julle nog iets wys.  Kyk na hierdie spons en klip.  (Vra vir een van die 
kinders om jou te help.  Laat hy die watergeweer vat en die klip en die spons nat spu-
it.  Daarna kan hy weer gaan sit.)  Kan julle vir my sê watter een van hierdie twee 
items die meeste water binne in het?  Die klip of die spons?  Hoekom?   
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Ja, die klip kan nie die water absorbeer nie!  Wanneer ons aanmekaar nie na die stem 
van die Heilige Gees luister nie, kan ons harte verhard en soos ‘n klip word wat nie 
water kan absorbeer nie.  As ons na die stem van die Gees luister, dan bly ons harte 
sag en kan ons meer leer en inneem van wat die Here deur die Gees vir ons wil leer.  
As ek dan in ‘n situasie kom en ek wil weet hoe om op te tree, (druk die spons dat die 
water uitloop) dan weet ek, want ek het dit reeds in my hart gebêre deur gehoor-
saam te wees!  Die Heilige Gees gee dus vir my ‘n hart wat meer van die goeie dinge 
in het!  ‘n Hart van liefde vir God en liefde vir ander mense!  Die Heilige Gees gee vir 
my ‘n hart van liefde, maar ek moet Sy stem gehoorsaam! 
 
Die Heilige Gees gee vir my lig op my pad.  Hy help my om te weet wat die regte pad 
is om te loop.  As ek dus hierdie hart van liefde het, is dit makliker om te sien en te 
weet wat God wil hê ek moet doen!  Die Heilige Gees is dus vir my soos ‘n lig.  Kyk na 
hierdie kers.  (Hou die kers sonder dat dit aangesteek is).  Wanneer ek nie die kers 
aansteek met die vuurhoutjie nie, beteken dit niks!  As ek dit aansteek (Steek die 
kers aan) kan dit vir my met hierdie geel vlam lig in die donker gee en vir my wys 
waar ek moet gaan.  Waarvoor word vuur nog gebruik?  Dink bietjie aan die hitte 
daarvan?  Vuur of hitte word gebruik om goed mee skoon te maak!  Die Heilige Gees 
wys vir my die dinge in my hart wat verkeerd is en wat ek moet uithaal sodat ek ‘n 
rein en skoon hart kan hê! 
 
Kom ons dink gou aan die drie goed wat die Heilige Gees my mee help!  Kan julle nog 
onthou?  (Laat die kinders vir jou die goed opnoem).  Ja, die Heilige Gees gee vir my 
‘n hart van liefde (Vir God en ander mense), Hy is ‘n lig op my pad en wys my waar ek 
moet gaan en Hy maak my hart skoon en rein en help my om te weet wat reg en wat 
verkeerd is! 
 
Die Heilige Gees wil binne elkeen van ons bly!  Wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, dan 
kom woon die Gees binne in jou!  Dan is Hy daar om jou te help met al hierdie dinge, 
omdat jy spesiaal is!   
 
Ons gaan nou iets doen om ons te help onthou hoe die Heilige Gees ons help om op die 
regte pad te bly. 

AKTIWITEIT: 
Jy gaan nou jou wysvinger gebruik om vlamme in jou boek by die vuurtjie te maak.  
Dink gou aan die kleure.  Rooi laat ons dink aan die hart van liefde wat ons kry by die 
Gees.  Geel laat ons dink aan die lig wat die kers gemaak het om vir ons te wys waar 
die pad is.  Die wit laat ons dink aan die rein/skoon hart wat die Gees maak deur te 
wys wat reg en verkeerd is.  Ons gaan ons vingertjies gebruik sodat ons onthou dat 
die Heilige Gees binne elkeen van ons wil bly en dat Hy ons wil help!  Laat kinders 
hulle vingers in die verf druk en vlamme maak.  Laat dit eers droog word deur dit met 
wasgoedpennetjies  oop te hou terwyl julle afsluit. 
 
 
 
OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat kinders jou help om die verf toe te maak en laat hulle hul hande mooi 
skoonmaak.  Herhaal weer die kern konsep.  Laat hulle nou afsluit met gebed en vir 
die Heilige Gees dankie sê dat Hy in hulle wil woon.  Moedig die kinders aan om te 
bid.  Nadat julle afgesluit het, neem weer die wasgoedpennetjies in. 


