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Les 8 
Maak tyd! 

VOORBEREIDING: 
Lees Ps 5:4.  Dink oor jou eie tyd.  Hoeveel van jou dag spandeer jy aan die 
Here?  Hoeveel tyd spandeer jy aan dinge wat nie belangrik is nie.  Hierdie is ‘n 
vraag wat net jy self kan antwoord.  Vra vir die Here om jou te help om eerlik 
hieroor te wees. 

ONS LEER: 
Baie welkom hier!  Hoeveel van julle het die Here se stem gehoor in die week wat 
verby was?  (Laat kinders deel met die groep)  Vra ook vir die wat nie antwoord nie 
hoekom hulle dink hulle nie die Here se stem gehoor het nie.   
 
Vandag gesels ons oor iets wat deel uitmaak van die hele proses waardeur ek my 
verhouding met God kan laat groei!  Onthou dat ons nou al na ‘n paar dinge gekyk 
het.  Ons het gesien dat God wil hê ons moet ons Bybels bestudeer, dat ons moet 
bid en na hom moet luister.  Ons het by al hierdie dinge gekyk hoe ons dit moet 
doen.  Al hierdie dinge vat tyd. 
 
Wat is die beste tyd vir jou om by die Here uit te kom?  (Laat kinders antwoord)  
Vandag gaan ons nie baie doen nie, maar dit wat ons gaan doen is baie belangrik.  
Ek wil hê ons moet net dink oor die dinge waaraan ons ons tyd spandeer.  Vul gou 
die lys in en skryf die 6 dinge wat jy weet die meeste van jou tyd in beslag neem 
neer.  (Laat kinders dit doen en daarna terugvoer gee.  Herhinner hulle daaraan om 
baie eerlik te wees!)  Gesels nou oor hierdie dinge.  Daar is van die goed soos bv. 
die 6 ure by die skool waaraan ek nie veel kan verander nie!  Hoe kan ek meer tyd 
maak vir Jesus.  Laat hulle daaroor gesels.  Die belangrike ding is dat ek kan tyd 
maak vir Jesus deur alles wat ek doen vir Hom te doen.  Ek moet egter ook tyd  
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OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat die kinders jou help opruim.   

maak waar ek kan “connect” met God.  Vra vir die kinders om op die horlosie ‘n tyd 
aan te dui wat hulle gaan probeer om saam met die Here te spandeer deur te bid, 
Bybel te lees ens.  In die “commitment” blokkie moet hulle dan hierdie 
“commitment” neerskryf en dit aan die Here opdra.  Wanneer al die kinders dit 
gedoen het, sluit af met gebed.  Geniet dan ‘n lekker verversing.  Bou verhoudings 
in hierdie tyd. 


