
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         

Wanneer die mens wat reg lewe, sy mond oopmaak en praat, dan wys hy dat hy wysheid 

het 

en dat hy reg wil doen aan ander mense. 

Psalm 37:30 

Kerngedagte Jesus wil elke mens gebruik as leier om ander nader aan Hom te bring. 

Leierskap gaan nie oor hoe jy lyk of wat jy het nie, maar oor die manier hoe jy met ander praat en die 
woorde wat jy gebruik. 

 

Doelwit Kinders sal besef hoe belangrik die woorde is wat ons sê en die manier hoe ons met 

mense praat. Om om ‘n voorloper vir Jesus te wees beteken nie dat ons altyd voor groot skares hoef te 
praat nie, maar om eerder te fokus op die woorde wat ons vir mense sê en die manier hoe ons met hulle 
praat.  

 

Sleutelteks Efesiërs 4:29-31, Matteus 15:10-11, 2 Timoteus 2:15 

 
Die Groot 5 groetkreed 

Kyk ‘n slag na die diere,  
en hul wonderlike maniere. 

Hulle het so baie om ons te leer, 
om nader te leef aan die Heer.  

Vat 5 hier kom ‘n ding, 
Die Groot 5 kom vir ons ‘n boodskap bring. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sondag  
 

Sondag  

Vat 5 met die Groot 5 

Les 1: Leier Leeu 

Leier leeu se lessie:  

Wat is ‘n safari uitstappie sonder ‘n ontmoeting met die Koning van die Groot 5? Sy brul bewe in jou borskas 
en maak alles om jou tjoepstil. Die Leeu mag dalk nie die grootste van die groot vyf wees nie, maar selfs die 
grote ou olifant is wys genoeg om nie skoor te soek met ‘n leeu nie. 
 
Ons kan so baie leer by die diere maniere van die leeu. ‘n Leeu ken die krag van sy stem. Leeus gebruik nie 
net hul brul om met mekaar te kommunikeer nie, maar ook om te wys dat hul dominant in die trop is, dat 
hul gereed is om te veg en ook om roofdiere weg te jaag. Wanneer leeus ouer word en hul tande begin 
verloor, word hul aangestel as die bewaarders. Hulle werk is om dan om te sien na die welpies en ander 
swakker leeus van die trop. Wanneer daar enige roofdiere nader aan die trop kom, gebruik hierdie leeus hul 
kragtige brul om hul weg te jaag.  Die ander roofdiere kies dan die hasepad, omdat hulle nie wil skoor soek 
met hierdie kragtige dier nie. In werklikheid is hierdie leeu nie in staat om eintlik die roofdier af te weer nie, 
maar haar brul is nog net so kragtig soos altyd.   
 
Ek en jy het ook baie krag in ons stem. Ons hoef nou nie noodwendg soos ‘n leeu te brul om ander se aandag 
te kry nie, maar die woorde wat ons sê en die manier hoe ons praat kan van ons ‘n kragtge leier maak. Die 
Here wil eintlik elkeen van Sy kinders op so ‘n kragtige manier gebruik om ander se lewens te verander... 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ons lees in Eksodus van ‘n man wat krag in God se woorde gebruik het om ‘n groot volk van slawerny te bevry. 
Sy naam was Moses en wanneer ons sy verhaal lees, besef ons dat God van enige iemand ‘n leier kan maak.  
 
Die farao van Egipte het besef dat die Israeliete te veel begin word het. Hy was bang dat hul in opstand teen 
sy mag sou kom en daarom het hy hulle as slawe in die land ingespan. Die Israeliete het baie swaar gekry 
onder die Farao se mag. Die farao het selfs die baba seuns van die Israeliete laat doodmaak. Een van die 
Israelietiese vrouens het haar baba in ‘n mandjie geplaas en tussen riete gaan wegsteek. Die Here het dit ook 
so bestem dat hierdie baba seun opgeindig het by die Farao se dogter. Sy het hom as haar eie ingeneem en 
hom Moses genoem. Hy het in die paleis grootgeword en alhoewel hy alles van hul gebruike en kennis daar 
geleer het, het die Here ander planne met hom gehad. Op ‘n dag het Moses gesien hoe ‘n Egiptenaar ‘n 
Israeliet slaan. Moses het die Egiptenaar doodgemaak en daarna gevlug sodat niemand hom kon kry nie. Hy 
het vir 40 jaar lank skape opgepas in Midian.  
 
Die Here het wel op die regte tyd vir Moses kom ontmoet. In ‘n brandende bos het God Homself aan Moses 
geopenbaar en vir hom vertel wat die plan was wat Hy met sy lewe gehad het. My mense kry swaar in Egipte 
Moses, ek het hulle noodkreet gehoor. Ek het jou gekies om my mens evry te laat uit Egipte. “Wie is ek dat U 
my wil gebruik Here?”, was Moses se eerste verskoning. Die Here het Hom geantwoord dat Hy by moses sal 
wees wanneer hy met die farao gaan praat. “Sê nou ek kom by die Israeliete en vertel hulle dat die God van 
hulle voorvaders my gestuur het om hulle te bevry, wat moet ek vir hulle sê as hulle wil weet wie U is? Wat 
al hulle my nie glo nie?, weergalm Moses se tweede verskoning. Die Here het toe vir Moses verskeie 
wonderwerke gewys wat hy vir hulle kon wys om te bevestig dat God hom gestuur het. Moses het uit 
verskonings begin hardloop. “Here ek kan nie goed praat nie, ek kon nog nooit nie, ek praat swaar.” Die Here 
antwoord Moses dat Hy vir hom die woorde sou gee wat hy moes praat, maar die Here het ook Moses se 
regte broer Aaron gestuur om hom by te staan.  So het Moses eindelik ingegee. Hy het besef dat sy 
verskonings nie kon opweeg teen die kragtge plan wat God met sy lewe gehad het nie. Die dag toe Moses 
ingegee het en toegelaat het dat God deur sy lewe werk het kragtge dinge gebeur. Moses is een van die 
mense in die Bybel wat die meeste wonderwerke beleef het. Die Here kon hom gebruik om duisende mense 
uit slawerny te bevry! 
 
Moses is vir ons so ‘n goeie voorbeeld dat God enige iemand kan gebruik om ‘n voorloper in geloof te wees. 
Dit het nooit gegaan oor Moses se vermoëns nie, maar oor God se plan.  Ek en jy het albei Moses se 
onsekerheid geerf wanneer dit kom by die werk wat God vir ons uitgekies het. Ons kan so maklik aan 
verskonings dink wanneer daat werk is om te doen vir die Here. Ons wil dit so maklik oorlaat aan die wat dit 
beter as ons kan doen. Dit is eers wanneer ons besef dat dit gaan oor die Here se plan en nie oor ons planne 
of vermoëns nie wat die werklike wonderwerke gebeur. Die Here het elkeen van ons met ‘n spesiale stel 
talente en gawes gemaak het en Hy self gee vir elkeen van ons die vermoë om die werk te doen wat Hy vir 
ons bestem het.  Jou taak is nie noodwendig om duisende te bevry uit slawerny nie, maar jy kan elke dag 
mense van hul sonde hul onsekerhede en hul twyfel bevry deur die manier hoe jy met hulle praat en hulle 
hanteer. Jesus het vir ons kom wys hoeveel krag daar in woord een dade is. Hy het reeds vir ons as die perfekte 
voorbeeld kom lei en ly, sodat ons sal weet wat van ons verwag word. Die Here het met elkeen van ons se 
lewens ‘n plan om ander se lewens kragtg te raak, maar dit begin by ‘n oorgawe aan Hom.  
 
Mag ons iets leer van die kragtige brul van die leeu. Mag ons besef daar is ook groot krag in ons woorde – en 
ons dade. Mag ons besef dat ‘n oorgawe aan God die eerste stap is om Sy plan vir jou lewe te volg. Mag jy 
besef dat jy spesiaal uitgekies is om ander te lei na die pad waar hul van hul sonde bevry kan word. Mag jy ‘n 
lewe leef wat ander se lewens raak met die kragtige liefde en genade van ons Jesus!      

 



Aktiwiteit  -  Krag in jou woorde 
 

Die krag van ‘n leeu is in sy brul. Hy is nie die grootste van die Groot 5 nie, maar almal weet dat mens nie 

skoor soek met ‘n leeu nie. A shy brul dan bewe dit somme rin jou borskas.  

Ons kan baie leer by die leeu. God kies elkeen van ons om voorlopers van geloof te wees. Dit beteken dat 

ons ander mense nader aan Jesus moet bring deur die manier hoe ons ons woorde gebruik. Elkeen van ons 

kan met die dinge wat ons sê mense oplig op afbreek. Die geheim is om vir God te vra om jou te help, sodat 

jy mense nader aan Jesus kan bring oral waar jy gaan.   

Nou is dit eers tyd vir ‘n.... 

Ysbreker 

BETEKENIS VAN SPELETJIE: Die strootjies stel mense voor. Die vurk stel ‘n kind van Jesus voor. Ons 

kan mense met ons woorde op so manier raak dat hulle nader aan Jesus sal kom.  

NB: Dit gaan nie oor wie die wengroep is nie. Die idee is dat die kinders die simboliek van die speletjie 

sal verstaan en sommer net lekker kan saamspeel. Hoe meer die kinders dit geniet, hoe beter onthou 

hul die boodskap.  

1. Deel die groep op in spanne van 2 

2. Gee vir elke groep ‘n polystyrene koppie met die woord Jesus op 

3. Plaas ‘n hoop stooitjies langs elke koppie 

4. Deel vir elke kind ‘n plastiek vurk uit 

5. Die spanne gaan nou aflos hou. Wanneer dit ‘n maat se beurt is, moet hy ‘n vurk vat en soveel as 

moontlik strooitjies in die vurk in haak. As die vurk vol is, moet hy sy vurk in die koppie sit en dan is 

dit die volgende maat se beurt. Maak seker elke maat kry ‘n beurt 

 

 
Graad 1 – 5 Lees:  Efesiërs 4:29-31, Matteus 15:10-11, 2 Timoteus 2:15 

 
Lees eer saam die skrifgedeeltes. Gesels oor die vrae op die raamwerk terwyl die kinders 

aan hul kunswerke van die volgende aktiwiteit werk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Aktiwiteit  - Leier Leeu  
Ons kan so baie leer by die diere maniere van die leeu. ‘n Leeu ken die krag van sy stem. Leeus gebruik nie net 
hul brul om met mekaar te kommunikeer nie, maar ook om te wys dat hul dominant in die trop is, dat hul 
gereed is om te veg en ook om roofdiere weg te jaag. Wanneer leeus ouer word en hul tande begin verloor, 
word hul aangestel as die bewaarders. Hulle werk is om dan om te sien na die welpies en ander swakker leeus 
van die trop. Wanneer daar enige roofdiere nader aan die trop kom, gebruik hierdie leeus hul kragtige brul 
om hul weg te jaag.  Die ander roofdiere kies dan die hasepad, omdat hulle nie wil skoor soek met hierdie 
kragtige dier nie. In werklikheid is hierdie leeu nie in staat om eintlik die roofdier af te weer nie, maar haar 
brul is nog net so kragtig soos altyd.   
 
Ek en jy het ook baie krag in ons stem. Ons hoef nou nie noodwendg soos ‘n leeu te brul om ander se aandag 
te kry nie, maar die woorde wat ons sê en die manier hoe ons praat kan van ons ‘n kragtge leier maak. Die 
Here wil eintlik elkeen van Sy kinders op so ‘n kragtige manier gebruik om ander se lewens te verander... 

 
 

Ons gaan nou elkeen ‘n leeu maak om ons te herinner aan die boodskap wat ons kan leer by 
Leier Leeu. 

 

Instruksies: 
1. Deel vir elke kind ‘n aktiwiteitsvel uit 

2. Deel vir elke kind weer ‘n plastiek vurk uit 

3. Die kinders gaan nou die vurk druk in die oranje verf en maanhare maak vir die leeu op die 
aktiwiteitsvel. Hier volg ‘n voorbeeld:  
 

 
 

 

 

 
4. Terwyl die kinders aan hul kunswerke werk kan julle gesels oor die vrae op die raamwerk.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Here stuur ‘n soet boodskap aan: 
 
 

 

 

In Efesiërs 4:29-31 lees ons van ons baie belangrike opdrag. Ons moet altyd ander mense opbou met die 

woorde wat ons sê. Ons is gekies om kinders van God te wees en daarom moet ons nie kwaad word, bitter 

wees of skree nie, maar eerder ander vergewe soos Jesus ons vergewe. 

1. Wat gebeur wanneer ons skree en kwaad word wanneer iemand ons sleg behandel?  

2. Wat gebeur wanneer ons kalm bly en goeie woorde gebruik wanneer iemand ons sleg behandel? 

3. Waarom is dit so moeilik om soms kalm te bly wanneer iemand ons sleg behandel?  

4. Hoe voel jy na die tyd as jy kwaad geword het en goed gesê het vir iemand wat jy nie bedoel het nie? 

5. Wat beteken dit as ons lees dat ons ander moet vergewe soos Christus ons vergewe het? 
 

In Matteus 15:10-11 gesels Jesus met Sy vriende. Hy verduidelik vir hulle dat dit dit nie die dinge is wat 
mense in hulle monde sit wat hul sondaars maak nie, maar eerder die dinge is wat by hulle monde uitkom wat 
hulle sondaars maak.  

 

6. Wat bedoel Jesus met hierdie woorde?  

 

7. Wat is die tipe dinge wat ons sê wat maak dat ons sonde doen? (vloek, skinder, slegpraat) 

 

8.  Dink aan Jesus se lewe op aarde. Hy het baie kere vir ons gewys hoe ons ander mense met liefde 

moet hanteer, selfs wanneer hulle sleg praat teen ons. Dink aan paar voorbeelde in Jesus se lewe 

waar mense Hom sleg behandel het. (Farisëers en soldate) 
 

In 2 Timoteus 2:15 lees ons dat elke kind van God eintlik ‘n aarbeider, ‘n werker is vir God. Ons moet ons 

nie skaam om die Woord van God vir almal te vertel nie.  

9. Waarom dink julle kies God ons mense om Sy Goeie Nuus met ander te deel?  

 

10. Wat gebeur wanneer ons sê dat ons kinders van God is, maar ons maak ander seer met ons woorde? 

 

11. Wat gebeur wanneer ons dat ons kinders van God is en ons kies om ander lief te hê al maak hulle ons 

seer?  

Moses se verhaal is vir ons so ‘n goeie voorbeeld dat God enige iemand kan gebruik om ‘n voorloper in geloof 

te wees. Dit het nooit gegaan oor Moses se vermoëns nie, maar oor God se plan.  Die Here het elkeen van ons 

met ‘n spesiale stel talente en gawes gemaak het en Hy self gee vir elkeen van ons die vermoë om die werk te 

doen wat Hy vir ons bestem het.  Jou taak is nie noodwendig om duisende te bevry uit slawerny nie, maar jy 

kan elke dag mense van hul sonde hul onsekerhede en hul twyfel bevry deur die manier hoe jy met hulle praat 

en hulle met Jesus liefde hanteer. Jesus het vir ons kom wys hoeveel krag daar in woorde en dade is. Hy het 

reeds vir ons as die perfekte voorbeeld kom lei en ly, sodat ons sal weet wat van ons verwag word. Die Here 

het met elkeen van ons se lewens ‘n plan om ander se lewens kragtig te raak en ande rop te bou. Dit begin alles 

by my en jou wat God se uitnodiging vir hierdie lewe aanvaar!   

12. Moses was vol verskoning toe God vir hom gevra het om die Israeliete te gaan bevry uit Egipte. Wat is 

verskonings wat ons vandag gebruik om onsself te troos as ons nie eintlik doen of sê wat God van ons 

verwag nie? (Voorbeelde: Ek het ‘n baie besige program. Ek moet lelik met die persoon wees anders 

gaan hy/sy nooit leer nie, ek sal as ek eendag groot is ‘n voorbeeld wees)  

 

13. Hoe kan ons ‘n leeu se brul gebruik om vir ander te leer dat God ons elkeen wil gebruik om ‘n 

voorbeeld van ‘n kind van God uit te leef en ander op te bou en aan te moedig met ons woorde?   

 

 

 

Gesel s nou oor  die vol gende:   



......................................................................................... 
  

Kyk ‘n slag na die diere,  
en hul wonderlike maniere. 

Hulle het so baie om ons te leer, 
om nader te leef aan die Heer.  

Vat 5 hier kom ‘n ding, 
Die Groot 5 kom vir ons ‘n boodskap bring. 

 

Vandag het Leier leeu vir ons kom leer, ons is 
voorlopers vir die Liewe Heer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Here Jesus, dankie dat U ‘n spesiale plan met my lewe het. Dankie dat my wil gebruik om 

ander mense nader aan U te bring. Help my om altyd woorde te kies wat ander mense op 

bou en vir hulle meer van Jesus se liefde sal leer.  

Amen.  

Wanneer die mens wat reg lewe, sy mond oopmaak en praat, dan wys hy dat 

hy wysheid het 

en dat hy reg wil doen aan ander mense -Psalm 37:30 
 


