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Les 7 
Kies God se pad! 

VOORBEREIDING: 
Lees Ps. 27:11 en Mat. 7:13-14.  Jesus wil hê ons moet Hom volg.  Die Bybel leer 
vir ons dat die pad wat God wil hê ons moet volg, nie altyd die maklikste pad sal 
wees nie.  In watter areas van jou lewe is dit vir jou makliker om die maklike 
pad te volg as die regte pad?  Die Here wil hê ons moet Hom vertrou om ons te 
help om op die regte pad te bly!  Soms is die verkeerde pad die makliker pad, 
maar ons moet vasstaan en op die small en moeiliker pad bly. 

ONS LEER: 
Dit is lekker om julle almal vandag weer hier te hê!  Vandag gaan ons ‘n speletjie 
speel, maar eers wil ek hê julle moet die maatjie wat julle nog nie ken nie, groet 
en vir mekaar julle name sê.  Ken julle JENGA?   Ons gaan vandag JENGA speel 
op ‘n nuwe manier!  Laat die kinders in 2 groepe deel.  Ons is in 2 spanne.  Ie-
mand in die span gaan die dobbelsteentjie gooi.  Die getal wat daarop is, is die 
aantal blokkies wat jou span uit die toring moet haal.  As julle nie dink julle kan 
dit uitkry sonder dat die toring omval nie, kan julle julle beurt vir die ander 
span gee.   
 
Julle hou die blokkies wat julle uithaal eenkant.  As jy jou beurt vir die ander 
span gee, gee jy ook 2 blokkies vir die ander span.  Jy kan nie jou beurt weg gee 
as jy nie genoeg blokkies het om hulle mee te betaal nie!  Wanneer dit jou span 
se beurt is, moet julle beurte maak om die blokkies uit te haal.  Niemand mag 
twee blokkies na mekaar uithaal nie.  Wanneer die toring omval, kyk ons watter 
span die meeste blokkies het.   
 
Die span wat die toring laat omval moet 2 blokkies vir die ander span gee voor-
dat ons begin tel.  Elke span kan die dobbelsteen gooi.  Die span met die hoogste 
getal, begin. 
 
Speel totdat die toring omval. 
 
Toepassing:  Partykeer was dit nogal moeilik om te besluit of julle gaan aangaan 
en of julle liewer vir die ander span gaan laat speel, nê?  Dit is moeilik om te 
besluit of jy die regte besluit maak, omdat jy geen idee het wanneer die spel 
gaan oor    
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AKTIWITEIT: 
Ek gee nou vir jou ‘n paar minute om in jou boekie in die blokkie te skryf.  Dink 
aan situasies waar dit vir jou op die oomblik moeilik is om God se smal weg te 
volg.  Skryf dit hier neer en vra vir die Here om jou daarmee te help!  As almal 
klaar hulle blokkies ingevul het, kan ons nog ‘n keer die speletjie speel om te kyk 
of die wenners van netnou die wenners van die dag gaan wees! (Gee vir die 
kinders kans om in hul boeke te skryf en speel daarna weer die speletjie as daar 
tyd is.  Herhaal die kernkonsep elke keer wanneer iemand die keuse maak om die 
ander groep te laat speel). 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat almal help opruim.  Sluit af met gebed. 

wees nie!  Jy moet die hele tyd ‘n kans vat!  Hoe later dit in die spel word, hoe 
moeiliker word dit om die regte besluit te neem! 
 
Is dit soms vir julle moeilik om die regte dinge in julle lewens te doen?  (Laat 
kinders antwoord).  Soms is dit moeilik!  Ons weet baie keer wat die regte ding 
is om te doen, maar die verkeerde dinge is baie keer baie makliker om te doen.  
Dit is dus meeste van die tyd makliker om maar die verkeerde dinge te doen 
soos wat dit makliker was om vir die ander span ‘n beurt te gee.  Die Bybel leer 
vir ons dat die Here se pad nie altyd die makliker pad gaan wees nie, maar dat 
dit die regte pad is en die pad is wat ons moet volg!  Dit is moeilik om soms vir 
ons vriende “nee” te sê as hulle almal die verkeerde dinge doen.  Dit is makliker 
om hulle net te volg.  Tog is dit nie wat die Here van ons vra nie!  Hy wil hê ons 
moet altyd Sy pad volg! 
 
Julle almal ken die afkorting WWJD?  Dit staan vir What Would Jesus Do!  
Wanneer ons in ‘n situasie is waar ons nie weet wat om te doen nie, moet ons vir 
onsself vra wat Jesus sou gedoen het!   Onthou dat Hy God is en nooit gesondig 
het nie!  


