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Les 8 
Alles vir Jesus! 

VOORBEREIDING: 
Lees Ps. 37:5, Joh 15, Jak. 3:17 en Spr. 3:5-6.  God wil hê ek moet elke area van 
my lewe aan Hom oorgee!  Baie keer is daar sekere areas in ons lewens wat ons 
nie vir God wil gee nie!  Is jy bewus van sulke areas in jou eie lewe?  Is die Here 
deel van elke area in jou lewe?  Is Hy deel van jou werk, jou gesprekke met 
vriende, jou finansies, jou toekomsplanne?  Maak God nommer 1 in elke area van 
jou lewe en laat Hom toe om deel te wees van als in jou lewe. 

ONS LEER: 
Baie welkom vandag!  Ek is bly om elkeen van julle hier te sien!  Vertel gou vir 
jou maatjie langs jou hoe jou week was!  Het God dalk vir jou iets duidelik gema-
ak oor Sy plan vir jou lewe?  Deel dit met jou maatjie. 
 
Vandag gaan ons weer ’n lekker kompetisie hou, maar vandag is daar ’n prys vir 
die span wat wen!  Deel die kinders in 2 spanne.  Gebruik die sakkie met 
gekleurde krale in.  Maak seker dat daar ewe veel van elk in is en net soveel 
soos wat daar kinders is.  Laat elke kind ‘n kraletjie uithaal. Die kleure bepaal 
die spanne. 
 
Sit vooraf vir elke span 3 slotte neer by ‘n bepaalde punt.  Sit hul 3 sleutels 
neer by punt B.  Laat iemand in die span ‘n sleutel vat en na die slotte hardloop.  
Laat hulle ‘n slot oopsluit.  As dit die verkeerde sleutel is, moet hulle weer terug 
gaan en die volgende maat kan ‘n sleutel vat en hardloop.  Jy mag net 1 slot 
probeer oopsluit.  Die span wat eerste al 3 hul slotte oopgekry het, moet Ps. 
37:5 opsoek in ‘n Bybel wat by ‘n volgende punt lê.  Iemand ind ie span moet die 
vers lees en die ander moet dit leer.  Wanneer hulle terug kom by jou, moet 
hulle as ‘n span die vers opsê en dan kry hulle die sleutels (2) vir die laaste slot.  
(Nie een van die sleutels wat jy vir hulle gee, is die regte sleutels nie, maar 
hulle mag dit nie weet nie)  Die span wat die laaste slot oopkry, wen.  Hierdie 
behoort nogal baie lekker te wees.   
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AKTIWITEIT: 
Gee vir elke kind ‘n sleutelhouertjie met plek om te skryf.  Laat hulle Ps. 37:5 se 
verwysing daarop skryf en dit versier.  Terwyl hulle dit doen, herhinner hulle 
dat God wil hê ek moet elke deel van my lewe aan Hom oorgee! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Bêre al die slotte en sleutels.  Laat die kinders jou help opruim.  Sluit af met 
gebed. 

Die spanne behoort mekaar in te haal by die laaste slot!  As beide spanne daar 
is, haal jy die regte sleutel uit jou sak en sluit die slot oop!  Laat hulle gaan sit!  
Sjoe, niemand het gewen nie en daarom kan almal ‘n prys kry!  Gee vir elke kind 
‘n lekkergoed!   
 
 
Weet julle dat dit is hoe ons lewens is.  Daar is ‘n klomp areas in ons lewens.  Dit 
is amper soos kamers in ‘n huis.  Elke deur het ‘n sleutel.  Ek en jy het die 
sleutels.  Ons kan kies om vir God die deur oop te sluit sodat hy deel kan wees 
van daardie area.  Bv. Ek kan kies om Hom deel te maak van my lewe wanneer ek 
in die klas sit.  (Sluit een van die slotte oop)  Ek sal dan nie afskryf by my maat 
nie en my  huiswerk getrou doen.   
 
Ek kan Hom deel maak van my lewe wanneer ek met vriende gesels (sluit ‘n slot 
oop)  Ek sal dan nie lelik praat of lelik van iemand anders nie.  Ek kan kies om 
Hom deel te maak van my lewe by die huis (sluit nog ‘n slot oop)  en sal dan  
gehoorsaam aan my ouers wees.  En so kan ek aangaan.  Ek kan egter ook kies om 
nie vir God oop te sluit nie!  Net soos toe julle nie die regte sleutel gehad het 
vir die laaste slot nie!  God wil deel wees van elke deel van my lewe!  Hy wil oral 
in my lewe nommer een wees!  Ek kan kies om al die sleutels vir Hom te gee  
sodat Hy toegang tot al die dele van my lewe het!  Is daar dalk nog iewers ‘n 
deel van jou lewe waar jy nie vir God nommer een maak nie?  Ek gaan julle so ‘n 
rukkie kans gee om hieroor te dink.  Nou wil ek hê jy moet op jou bladsy jou 
“commitment”  neer-skryf wat jy teenoor God maak om Hom in daardie area toe 
te laat!   


