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Les 8 
Sê “nee”! 

VOORBEREIDING: 
Lees 1 Kor. 10:13b en Lukas 4.  Jesus se lewe is vir ons die voorbeeld van hoe 
ons moet lewe!  Jesus is deur ‘n tyd van beproewing en is deur die duiwel  
versoek.  Hy het egter die duiwel elke keer weerstaan deur hom uit die Bybel te 
antwoord!  Spandeer jy genoeg tyd aan die Bybel om te weet wat om die duiwel 
te antwoord wanneer hy na jou toe kom met allerhande versoekings?  Bid 
hierdie week dat die Here jou sal help om die duiwel teen te staan. 

ONS LEER: 
Baie welkom!  Ek hoop julle almal het ‘n lekker week gehad!  Ek hoop julle het 
almal in hierdie week wat verby is maklik op die smal pad gebly!  Is daar iemand 
wat dalk vir ons van ‘n situasie wil vertel waar jy ‘n keuse tussen die smal en die 
breë pad moes maak?  (Gee geleent-heid vir  kinders om te getuig.  Dit mag ook 
baie sinvol wees vir jou om ‘n voorbeeld uit jou eie lewe met hulle te deel). 
 
Vandag wil ek vir ons ‘n bekende gedeelte in die Bybel lees.  Dit staan in Lukas 4 
en gaan daaroor dat Jesus deur die duiwel versoek is.  Ek wil hê julle moet baie 
mooi luister.  (Lees Lukas 4:1-13).   
 
Dit is baie belangrik om te onthou dat God niemand versoek nie!  Die Here sê 
ook vir ons dat Hy vir ons die krag sal gee om versoekings te kan weerstaan.  
Die duiwel is die een wat versoekings oor ons pad bring omdat hy nie wil hê ons 
moet ‘n verhouding met God hê of groei in ons verhouding met God nie!  Kan julle 
nog onthou wat die 5 dinge is wat ons help om geestelik te groei?  (Kyk terug na 
les 6.   
 
Gebruik jou hand om dit gou weer te hersien.)  As dit die dinge is wat ons help 
om geestelik te groei, hoe dink julle sal die duiwel ons kan keer om geestelik te 
groei?  Ja, hy sal ons probeer keer om hierdie dinge te doen.  Kom ons kyk na 
voorbeelde.  Om geestelik te groei, moet ons gereeld Bybel lees en bid.  Hoe kan 
die duiwel my keer?  (Laat kinders antwoorde gee.)  
 
Ja, deur my besig te hou met ander dinge en my dag vol ander dinge te beplan 
sodat ek nie tyd het 
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AKTIWITEIT: 
Kry elkeen ‘n maatjie en een Bybel tussen die twee van julle.  Ons gaan kyk wie 
eerste al die woorde in die blok kan opspoor.  Daar is 10 woorde en dit is in alle 
rigtings weggesteek.  As almal reg is, kan ons begin.  As julle al 10 die woorde 
het, moet julle opspring en 1 Kor. 10:13 hardop lees.    Die woorde is soos volg:  
Nee;  mense; swaar;  nee;  Jesus;  duiwel;  veertig;  Bybel;  verhouding; kies.  

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Wanneer almal klaar is, gesels nog bietjie oor versoekings wat oor ons pad kom 
en hoe ons dit kan hanteer as daar nog tyd oor is.  Laat almal help opruim.  Sluit 
af met gebed. 

om Bybel te lees en te bid nie nie of om my gedagtes te laat afdwaal wanneer ek 
Bybel lees en bid, keer die duiwel dat ek daardeur groei! Wanneer ek gehoor-
saam is groei ek!  Sjoe, ek dink dit is die plek waar die duiwel ons die meeste 
van die tyd versoek!   
 
Ons is gedurig voor keuses tussen reg en verkeerd!  As ek nie gereeld Bybel 
lees nie, sal dit wat ek weet van wat reg en verkeerd is, vervaag!  Dit word al 
hoe moeiliker om onderskeid te tref en die regte dinge te doen!  Kan julle aan 
voorbeelde dink?  (Laat kinders voorbeelde van gehoorsaamheid vir jou opnoem.)  
Die ander 2 dinge is om tyd saam met ander gelowiges te spandeer en te getuig!  
Die duiwel maak dat ons nie by die kerk uitkom nie en dat ons nie met ander 
mense oor Jesus wil praat nie!  Op hierdie manier keer hy ons om te groei! 
 
Wat wel wonderlik is, is om te weet die die Here vir ons in 1 Kor 10:13 sê dat 
ons nie versoek sal word bo ons kragte nie!  Dit is ‘n belofte wat die Here vir 
ons gee!  Ons moet Hom net vertrou om ons te help en nie dit op ons eie probeer 
doen nie!    


