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Les 7 
God se plan met my lewe. 

VOORBEREIDING: 
God het ‘n spesifieke plan met my lewe!  Lees Spr 16:9.  Die Here wil hê ons 
moet elke deel van ons lewens aan Hom oorgee sodat Hy ons kan lei om by Sy 
doen vir ons lewens uit te kom.  Elkeen van ons het ‘n doel op aarde!  Bid hierdie 
week en vra vir die Here om jou te help om by Sy doel vir jou lewe uit te kom!  
Bid ook vir jou groep. 

ONS LEER: 
Baie welkom aan elkeen van julle!  Dit is heerlik om julle hier te hê!   
 
Vandag gaan ons begin met ‘n kompetisie.  Wie van julle is goed met legkaarte 
bou?  Wel, ons gaan vandag legkaarte bou.  Dit is nie baie moeilike legkaarte nie, 
maar ons gaan kyk watter span dit die vinnigste kan bou.  Daar is een belangrike 
reël.  Jy mag net werk met dit wat ek vir jou gee! 
 
Deel die kinders in 2 spanne en gee vir elke span ‘n legkaart.  Die een span se 
legkaart moet nie ‘n prentjie by hê nie.  Laat hulle gelyk begin.  Die span wat die 
prentjie het sal waarskynlik vinniger bou as die ander span.  Nadat hulle gebou 
het en een span klaar is, maak seker jy kry al die legkaarte weer terug.  Gee nou 
vir elke span ‘n stelletjie Lego.  Een van hulle het nie ‘n insturksie papier by nie.  
Gee hierdie keer vir die ander groep die instruksies.  Maak ook seker dat dit 
ander kinders is wat deelneem.  As hulle klaar gebou het, neem die blokkie in,  
Vra nou vir die kinders of dit maklik of moeilik was en hoekom.   
 
God het ‘n plan met elkeen van ons se lewens.  Ons sien baie keer net die stuk-
kies soos wat ons net ‘n stukkie van ‘n legkaart sien. (Hou een stukkie van die 
legkaart op).  Ek weet nie juis wat hierdie legkaart beteken nie.  Ek weet nie 
waar hy moet inpas nie.  Ek het nie idée hoe die prentjie lyk nie!   
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AKTIWITEIT: 
Gee vir elke kind ‘n bladsy met legkaart op.  Laat hulle dit netjies los knip.  Laat 
hulle nou met mekaar ruil.  Die idée is dat hulle moet eindig met ‘n gekleurde 
legkaart!  Elke keer as hulle met iemand ruil, moet hulle vir daardie persoon sê 
“God het ‘n spesiale plan met jou lewe.”  Maak seker hulle sê dit elke keer.  As 
hulle klaar geruil het, laat hulle die stukkies op hul bladsy plak.  Terwyl hulle be-
sig is, herhaal die kernkonsep! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat kinders jou help opruim.  Maak seker al die stukke van die legkaarte en die 
Lego is bymekaar.  Sluit af met gebed. 

Die Here weet waar elke stukkie inpas en hoe die prentjie moet lyk!  Partykeer 
gebeur daar dinge in ons lewens wat ons nie seker is wat die doel daarvan is nie!  
Ons moet die Here vertrou!   
 
Hy weet presies waar daardie stukkie inpas. Dus, al sien ons nie die hele  
prentjie nie, die Here weet hoe dit moet lyk.  Elke deeltjie in ons lewens (al 
verstaan ons dit nie) maak deel uit van God se groot plan.  Elke ding wat met ons 
gebeur bou my karakter.  Elke ding wat met my gebeur vorm my!  Ek moet net 
glo en vertrou dat die Here die heel beste vir my lewe weet!  Ek moet Hom  
vertrou dat Hy die hele prentjie sien en nooit onkant gevang word nie!  Hy  
gebruik elke stukkie in die legkaart van my lewe!   
 
Wanneer ek tyd saam met God spandeer en Sy woord bestudeer, weet ek al hoe 
meer wat Sy wil en plan vir my lewe is!  Wat ek wel kan weet is dat ek spesiaal is 
en dat God ‘n baie spesiale plan met my lewe het!  Onthou, Hy hou die  
instruksies vas!  Hy ken my en weet waar elke stukkie pas.  Hoe meer tyd ek 
saam met Hom spandeer, hoe beter sal ek weet wat elke ding in my lewe kan 
bydra!  Ek moet net tyd saam met God spandeer en Hom vertrou. 


