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Les 7 
Die Bybel leer vir ons dat God ons wil help om die 

VOORBEREIDING: 
Daniël 6 en Jesaja 41:10 
Elke keuse wat ons maak, het gevolge.  Daniël het die regte keuse gemaak deur vir 
God te aanbid.  Hoe lyk die keuses wat jy daagliks maak?  Kies jy elke dag om te lewe 
in ALLES soos God dit van ons vra?  God wil hê ons moet gehoorsaam wees en vir 
Hom lewe!   

VERWELKOMING: 
Laat elke kleuter spesiaal voel wanneer hulle na die klassie kom 

ONS LEER: 
Kom ons leer gou iets met ons handjies:  God (wys op met vingers) wil hê ek moet ge-
hoorsaam wees (wys met duimpie “sharp”).  Herhaal dit ‘n paar keer. 
(Hierdie is dieselfde as verlede week). 
 
 
Kan julle onthou wat dit beteken om gehoorsaam te wees?  Om gehoorsaam te wees 
is om te doen wat iemand vra. Om gehoorsaam te wees is ’n keuse.  Onthou julle dat 
al die stories in die Bybel die waarheid is?  Vandag gaan ons ‘n storie lees van ie-
mand wat gekies het om gehoorsaam aan God te wees.  Hierdie storie is van ‘n 
man met die naam Daniël.  
 
Lees of vertel die verhaal van Daniël in die leeukuil. Daniël het gekies om nie die kon-
ing te aanbid nie.  God het hom gehelp om die regte keuse te maak.  Daniël is in die 
leeukuil gegooi omdat hy nie die koning wou aanbid nie.  God het die leeus se bekke 
toegemaak.  Hulle kon niks aan Daniël doen nie.   
 
God wil hê ons moet altyd kies om gehoorsaam te wees.  Kom ons kyk na die volgende 
3 prente.  Ek gaan vir julle vertel wat gebeur in elke prent.  Wanneer jy dink die 
kindjie is gehoorsaam, wys dan jou duimpies boontoe.  Wanneer jy dink die kindjie is 
ongehoorsaam, wys jou duimpies af en skud jou kop.   
 
(Wys die 3 prente en skets situasies wat daarby pas bv. hierdie seuntjie se pappa 
het gesê hy mag nie ‘n koekie voor ete kry nie.  Hy haal vir hom ‘n koekie uit die blik.  
As die kinders  
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klaar geantwoord het, gebruik die handgebare om weer die kernkonsep vas te maak.  
Herhaal dit na elke prent. 
 
Onthou, ons kan kies om gehoorsaam te wees.  God wil hê ek moet kies om ge-
hoorsaam te wees net soos Daniël.  God kan my help om gehoorsaam te wees.    

AKTIWITEIT: 
God het vir Daniël gehelp in die leeukuil.  Die leeus kon niks aan Daniël doen nie.  Kom 
ons plak vir die leeu in ons boekies maanhare.  Jy kan van al die goedjies op die tafel 
gebruik om maanhare te plak.  Ek sal jou help om die gom te smeer.  Terwyl jy hout-
lym aan die prentjies smeer en die kinders help om die maanhare te plak, gesels weer 
oor die storie en maak seker dat hulle verstaan hoe hulle gehoorsaam kan wees.  As 
jy sien dat hulle mooi saamwerk of iets plak soos jy gesê het, prys hulle omdat hulle 
gehoorsaam is. 

IETSIE LEKKER! 
Gee vir elke kleuter ‘n peuselhappie en ietsie om te drink.  Terwyl hulle dit eet en 
drink sê dat die Bybel ook vir ons leer dat God vir ons alles gee wat ons eet en drink.  
Ek moet gehoorsaam wees en al my kos opeet. 

 

OPRUIM EN AFSLUIT: 
Laat die kleuters jou help om op te ruim.  Terwyl hulle opruim sê dat wanneer ek 
help om op te ruim, wys ek dat ek gehoorsaam is.  Maak seker elke kind se goedjies 
wat hulle gebring het, asook hul boekie, is mooi bymekaar. Hulle kan weer met die 
speelgoed speel totdat hul ouers hulle kom haal.  Maak seker dat elke kind se nom-
mer ooreenstem met die nommer wat die ouer inhandig.  Groet elke kleutertjie en 
nooi hulle om weer volgende Sondag te kom en ietsie spesiaals van God uit die Bybel 
te leer.  Gee vir ouers terugvoer oor hul kind bv. of die kind gehuil het of goed 
deelgeneem het.  Fokus sover moontlik op die positiewe! 
 


