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 Les 8 
Jesus kan alles doen! 

VOORBEREIDING: 
Lees Luk 5:17-26.  Bid hierdie week intens vir jou groepie en dat die Here in 
hul hartjies sal werk en hulle sal oortuig om Hom te vertrou met alles. Vandag 
beleef kinders ongelooflik baie seer in die lewe en dit is belangrik dat hulle 
weet hulle kan God onvoorwaardelik vertrou!  Dink ook aan kere wat jy die Here 
vertrou het vir iets en Hy jou gebed beantwoord het!  “Celebrate” daardie 
geleenthede en die feit dat niks vir God onmoontlik is nie! 

ONS LEER: 
Kan julle ons versie van verlede week onthou?  “Vir God is niks onmoontlik nie!”  
Hierdie versie staan in Lukas 1:37.  God kan alles doen!  Vandag gaan ons nog ‘n 
wonderlike verhaal uit die Bybel lees van iets wat Jesus gedoen het!  
 
Hierdie verhaal gaan oor ‘n paar vriende wat graag hul ander vriend wou help.  Dink 
julle God wil hê ons moet ons vriende help?  Ja, God wil hê ons moet ons vriende 
help.  Kom ons lees hierdie wonderlike storie!  Lees/vertel vir kinders die verhaal 
in Luk 5:17-26.  Gesels met hulle oor hierdie verhaal.   
 
Dink julle dat hierdie ‘n goeie vriend van die ander was?  (Ja, want hulle wou hom 
graag help!)  Watse plan het hulle gemaak?  Dink julle dit was ‘n goeie plan?  Dink 
julle dit was ‘n moeilike ding om te doen? (ja, want hulle moes hom op sy bed optel 
en op die dak kry en toe weer laat sak sonder dat hy seerkry!  Hulle moes nogal 
sterk gewees het!)   
 
Wat het Jesus gedoen toe hy sien wat hulle met hul vriend doen?  Wat dink julle 
kon hulle gebruik het om die bed mee te laat afsak deur die opening in die dak 
(Wees hier gereed vir vreemde goed, maar laat kinders toe om hul verbeelding te 
gebruik!) Dink julle dat hierdie man bly was toe hy weer kon loop?  Kom ons 
probeer bietjie voel hoe hierdie man moes gevoel het toe hy nie kon loop nie.  (Laat 
kinders op die vloer beweeg deur hulself met hul arms op hul boude rond te skuif.  
Hulle mag slegs hul voete agter hulle sleep) 
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Sjoe, dit moes baie sleg gewees het as hy nêrens kon beweeg sonder dat iemand 
hom help!   Ek dink dit was wonderlik dat Jesus hom gesond gemaak het!  Jesus 
kan alles doen!  Ek gaan vir julle ‘n paar vrae vra en, as julle dink die antwoord is 
“ja”, dan spring julle op en skree: “Jesus kan alles doen!”  (Laat kinders uitmekaar 
skuif sodat hulle mekaar nie seermaak nie) 
 
Dink jy Jesus kan jou gesond maak as jy siek is? 
 
Dink jy Jesus kan vir jou kos gee? 
 
Dink jy Jesus kan ons beskerm? 
 
Dink jy Jesus kan ons help? 
 
Dink jy Jesus is altyd by ons? 
 
Jesus kan ons gebruik om vir ander mense iets te doen!  Soms, as ons iemand help, 
besef mense dat Jesus vir hulle lief is en kan hulle Hom vertrou om iets vir hulle 
te doen.  Jesus kan deur ons werk om vir ander iets te doen!  Bv. As mamma moeg 
is na werk, dink julle Jesus kan haar help?  Ja!  Hoe kan Jesus my gebruik?  As ek 
my speelgoed self opruim of nie kerm nie of vir mamma ‘n drukkie gee en gehoor-
saam is, dan gebruik Jesus my om vir mamma te help!!  My drukkie of gehoorsaam-
heid is soos die tou waarmee die vriende hom deur die dak laat sak het!  Ek kan 
altyd ‘n plan maak om ander te help!!! 

AKTIWITEIT: 
 Wat dink jy sou goed gewerk het as jy dit aan ‘n matras moes vasmaak om 
iemand deur die dak te laat sak sodat Jesus jou vriend kan gesond maak?  
Kies een van die goed in die bak en plak ‘n stuk daarvan in die blokkie in jou 
boek.  Onthou dat Jesus alles kan doen!   
 
Soms moet ons iemand help soos hierdie vriende sodat Jesus iets vir ie-
mand anders kan doen.  Jesus wil vir my en jou gebruik!!  Kom ons maak nog 
planne hoe Jesus ons kan gebruik om wonderwerke vir ander mense te 
doen!  (Dink vooraf aan nog ‘n paar voorbeelde soos bo en gesels daaroor as 
kinders nie hul eie voorbeelde kan gee nie! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat almal help opruim.  Herhaal vinnig die kernkonsep. Sluit af met ‘n gebed!   


