
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         

Jy moet doen wat jou God die Here gesê het. Jy moet lewe soos Hy wil hê, jy moet 

gehoorsaam wees en jy moet altyd doen wat die Here vir jou sê Dan sal dit goed 

gaan met jou, dit sal goed gaan met alles wat jy doen en oral waar jy gaan. 

1 Konings 2:3 

 

Kerngedagte  Daar is ‘n verskil tussen om slegs die Woord van God te hoor en om te luister 

en    
           gehoorsaam te wees aan die opdragte van God, sodat dit in dade oorgesit kan word.  

 

Doelwit Kinders sal besef dat ware geloof in Christus eers kan groei wanneer dit in dade oorgesit 

word. Om die opdragte wat ons van God kry in die Bybel net te lees en nie daarop te reageer nie, lei tot ‘n 
dooie geloof wat nie kan groei nie.  

 

Sleutelteks Jakobus 2:14-17, Matteus 6:1-4, 2 Timoteus 3:14-17, Psalm 119:9-11 

 

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 4: Lui(ster)perd 

Lui(ster)perd se lessie:  

Die een wat ‘n luiperd op sy safari uitstappie raaksien verdien ‘n groot goue ster! ‘n Luiperd spog as die mees 
geheimsinnige van al die diere in die Groot 5. Hierdie enkelloper is nie skaam om groot afstande stoksiel alleen 
aan te pak nie. Hy het ‘n geheime wapen wat hom veilig hou teen enige gevaar. Die luiperd kon net sowel 
eerder ‘n luisterperd genoem word, want hierdie spogdier se ore kan vyf keer beter hoor as ‘n mens se oor. 
Die luiperd maak van sy fyn luistervermoë gebruik om sy prooi uit te soek, maar ook om gevaar te ontduik. 
 
Ons kan ‘n slag stilstaan by hierdie kollige kat en leer van sy vermoë om fyn te kan luister, maar dan ook vinnig 
en gehoorsaam te reageer op dit wat hy hoor. Daar is ‘n groot verskil tussen luister en hoor. As ‘n luiperd slegs 
geluister het na sy omgewing, maar nie aandag gegee het aan dit wat hy hoor nie, was hy lankal in die sop – 
of het dalk eerder op ‘n jagter se muur beland.   Ons kan ook hierdie waardevolle les toepas in ons geestelike 
lewe. Daar is verskeie Bybelverse wat ons uit ons kop uit ken. Baie van hierdie verse ken ons juis omdat ons 
dit al so baie gehoor het en ons dink nie eers werklik oor die betekenis van die woorde nie. Watter waarde 
bied ‘n Bybelvers as dit slegs iets is wat ons woord vir woord kan opsê maar nie toepas in ons lewens nie? Die 
luiperd herken ook die geluid van die safari motor wat nader beweeg, hy het dit al so baie gehoor. Alhoewel 
hy die klank reeds so goed ken, vergeet hy nie die betekenis daarvan nie. Sodra hy die gebrom van die enjin 
hoor, maak hy dat hy wegkom. Hy ken die krag agter dit wat hy hoor en daarom reageer hy dadelik daarop.  
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

Om gehoorsaam aan God se opdragte te wees is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen om te groei 
in ons geloof. Dink aan die verhouding wat jy met jou ouers het. Wat sou gebeur met julle verhouding indien 
jou ouers jou iets vra en jy elke keer net glimlag en sê “sjoe watter mooi woorde is dit nie” of “Dit is baie waar, 
ek moet eendag dit doen.”  Daar sou nie veel van julle verhouding oorgebly het nie. Hoeveel te meer moet 
ons nie fokus daarop om gehoorsaam aan God te wees nie. Hy  gee vir ons opdragte wat ons teen  sonde kan 
beskerm, maar ook tot seën vir ander kan wees. Ons is soms so bang om met God te praat oor die opdragte 
wat ons in die Bybel lees. Ons dink soms dit is verkeerd om vrae te vra oor dit wat ons lees.  Die waarheid is 
egter dat ons juis moet vra. Ons moet juis dink oor dit wat ons lees en hoe ons dit kan toepas in ons daaglikse 
lewens.   
 
Abraham word gesien as iemand wat vir sy gehoorsaamheid aan God geprys word. Dit is duisende jare na 
Abraham se lewe op aarde en ons kan vandag nog iets leer van die manier waarop Hy God vertrou het. Hy 
was gehoorsaam was aan God se opdragte ongeag die situasie waarin hy hom bevind het.  
 
Een van die eerste dinge wat ons oor Abram en Sara opmerk is dat hul kinderloos was voor hul opdrag van 
God. Ons lees oor hoe God met Abram praat en vir hom sê om te trek na ‘n land wat Hy vir Hom sal wys. Dan 
gee God ‘n wonderlike belofte. God beloof aan Abram dat sy nageslag so baie sal wees soos die sterre in die 
Hemel. Ons sien latrer in Abram se verhaal die diep band tussen hom en God waar God vir Abram vertel van 
die verwoesting wat op Sodom en Gomorra wag. Abram het die vrymoedigheid gehad om by God te pleit vir 
die mense se lewens. Hy het nie een maal nie, maar vyf maal gepleit by God om hul lewens te spaar.  
 
Die Here het vir Abram geseën en beskerm. Abram het op verskeie kere sy totale gehoorsaamheid en 
vertroue op God se plan bewys en die Here was getrou aan Sy beloftes. Die Here het vir Abram op die 
ouderdom van 100 jaar ‘n seun gegee soos Hy beloof het. Abram se vertroue op God was so sterk, dat hy 
selfs later bereid was om vir Isak, sy beloofde seun as offer vir die Here te bring.  
 
In Jakobus 2:14-17 lees ons hoe belangrik dit is dat ons geloof in dade moet oorgaan. Geloof wat nie in dade 
oorgaan nie is ‘n dooie geloof. Daar kan nie groei plaasvind nie. Dus kan ons ons geloof versterk deur nie net 
die Woord van God te lees nie, maar ook om dit aan te hoor en dan daarop te reageer in gehoorsaamheid.  
Ons kan amper die woorde van Jesus in hierdie skrifgedeelte bylas waar Hy in Matteus 6 sê dat ons nie ons 
gehoorsaamheid aan God moet gebruik om deur mense raakgesien te word nie, maar eerder deur ons dade 
eer te gee aan ons Hemelse Vader. Die Here wil jou seën vir jou gehoorsaamheid aan Sy opdragte deur dit  te 
gebruik om ander mense nader aan Hom te bring.  
 
Laat ons dan by die luiperd leer. Hy weet dat sy oorlewing afhanklik is van sy reaksie op dit wat hy hoor. Mag 
ons dan ook vinnig wees om te reageer op die opdragte wat ons van God ontvang, sodat ons kan groei in 
geloof en ook tot seën vir ander kan wees.  

 



Aktiwiteit  -  Spits jou ore 
 
 
Laat ons dan by die luiperd leer. Hy weet dat hy fyn moet luister na alles rondom hom om te kan oorleef.  Ons 
moet leer om fyn te luister na God se Woord, sodat ons nie deurmekaar word met al die leuens wat die wêreld 
vir ons vertel nie. Mag ons dan ook vinnig wees om te reageer op die opdragte wat ons van God ontvang, 
sodat ons kan groei in geloof en ook tot seën vir ander kan wees.  
 
Kom ons begin deur te oefen om vir mekaar ook te luister nè? 
 

Nou is dit eers tyd vir ‘n.... 

Ysbreker 

BETEKENIS VAN SPELETJIE:  Die boodskap wat die kinders met telefoontjie gaan gee het eintlik ‘n 

opdrag ook in.  Kinders gaan besef dat hul  nie net die boodskap moet luister nie, maar ook moet dink 

oor die woorde en dan daarop reageer.  

NB: Onthou om aan die einde wanneer almal ‘n beurt gehad het weer te beklemtoon dat ons moet 

reageer op boodskappe wat ons hoor en nie net luister daarna nie. Ons moet veral hierdie beginsel in 

ons geestelike lewens toepas.  

1. Ons gaan telefoontjie speel. Die aanbieder gaan die volgende boodskap in die eerste maat se oor 

fluister: 

 

As jy die boodskap kan hoor wat ek fluister, raak aan jou knie sonder dat iemand dit sien. 

 

       2. Gee nou vir elke maat ‘n kans om hierdie boodskap oor te fluister 

 

       3.  Vra aan die einde: “Wie van julle het gedoen wat vir jou gevra is in die boodskap?”  

 
       4. Gesels met die kinders oor hoe die lewe ook soos telefoontjie is. Daar is so baie dinge wat ons  
            aandag kan aftrek van God se opdragte en Sy woord. Ons moet spesiaal bid en vir Jesus vra om ons     
            te help sodat ons dit wat ons in die Bybel lees kan gebruik in ons lewens.  

 
Graad 1 – 5 Lees:  Jakobus 2:14-17, Matteus 6:1-4, 2 Timoteus 3:14-17, Psalm 119:9-11 

(Elke klas gaan verskil. Kyk hoeveel van hierdie verse werk vir jou klas. As dit te veel verse 
vir jou klas is, pas aan om dan net 1 of 2 te lees) 

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

aan hul kunswerke van die volgende aktiwiteit werk 
 

 



 

Aktiwiteit  - Lui(ster)perd 
Ons kan ‘n slag stilstaan by hierdie kollige kat en leer van sy vermoë om fyn te kan luister, maar dan ook vinnig 
en gehoorsaam te reageer op dit wat hy hoor. Daar is ‘n groot verskil tussen luister en hoor. As ‘n luiperd slegs 
geluister het na sy omgewing, maar nie aandag gegee het aan dit wat hy hoor nie, was hy lankal in die sop – 
of het dalk eerder op ‘n jagter se muur beland.   Ons kan ook hierdie waardevolle les toepas in ons geestelike 
lewe. Daar is verskeie Bybelverse wat ons uit ons kop uit ken. Baie van hierdie verse ken ons juis omdat ons 
dit al so baie gehoor het en ons dink nie eers werklik oor die betekenis van die woorde nie. Watter waarde 
bied ‘n Bybelvers as dit slegs iets is wat ons woord vir woord kan opsê maar nie toepas in ons lewens nie? Die 
luiperd herken ook die geluid van die safari motor wat nader beweeg, hy het dit al so baie gehoor. Alhoewel 
hy die klank reeds so goed ken, vergeet hy nie die betekenis daarvan nie. Sodra hy die gebrom van die enjin 
hoor, maak hy dat hy wegkom. Hy ken die krag agter dit wat hy hoor en daarom reageer hy dadelik daarop. 
 
Ek en jy moet spesiaal bid en vir Jesus vra om ons te help om gehoorsaam te wees aan wat die Bybel vir ons 
wil leer.  

 
 

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. Kinders gaan die luiperd inkleur en dan met die kolle plakkers versier.  

3. Die Luiperd se ore gaan driedimensioneel wees en uitstaan by die prent. Daar sal instruksies gegee 
word in die vergadering, moet dit asb nie mis nie.  
 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Jakobus 2:14-17 lees ons van ons dat geloof wat nie tot dade oorgaan nie ‘n dooie geloof is. 

1. Wat beteken hierdie deel in die Bybel? 

2. Watter opdragte in die Bybel is vir ons moeilik om aan gehoorsaam te wees? (wees lief vir vyande, 

vergeef, moenie jok nie ens.) 

3. Wat gebeur wanneer ons sê ons is kinders van God, maar ons hanteer nie ander mense soos wat die 

Bybel vir ons leer ons moet doen nie?  

 
 

In Matteus 6:1-4 gesels Jesus met Sy vriende. Hy verduidelik vir hulle dat wanneer ons gehoorsaam is aan 
God se opdragte, ons dit nie net moet doen sodat ander mense ons kan raaksien en dink ons is goeie mense 

nie.  
 

4. Waarom leer Jesus vir Sy vriende dat hulle nie goeie goed vir ander moet doen net om raakgesien te 
word nie?  

5. Wat gebeur wanneer mense net goeie goed doen en gehoorsaam is aan God as ander mense dit kan 
raaksien?  

 

 

In 2 Timoteus 3:14-17 lees ons dat die Bybel vir elke kind van God wys hoe om in hierdie stukkende wêreld 

op die regte manier te leef. Hierdie manier van leef help ook ander mense om nader aan Jesus te kom. 

6. Watter dinge op aarde trek ons aandag af van wat die Bybel ons wil leer?  

7. Wat kan ons doen om mekaar te help om gehoorsaam te wees aan God se Woord?  

 

 

In Psalm 119:9-11 lees ons dat ‘n jongmens sy lewe kan skoonhou deur gehoorsaam te wees aan die 

Woord van die Here. 

        8.    Wat is die verskil tussen ‘n Bybelvers uit jou kop uit ken en om daardie Bybelvers uit te gaan leef? 

 
Abraham word gesien as iemand wat vir sy gehoorsaamheid aan God geprys word. Dit is duisende jare na 
Abraham se lewe op aarde en ons kan vandag nog iets leer van die manier waarop Hy God vertrou het. Hy 

was gehoorsaam was aan God se opdragte ongeag die situasie waarin hy hom bevind het. 
 

9.     Dink aan kere in Abram se lewe waar dit vir hom moeilik moes wees om gehoorsaam aan God te bly.   

10.   Hoe het die Here vir Abram geseën vir sy gehoorsaamheid? 

11. Hoe kan jy vir iemand leer om gehoorsaam aan God se woord te wees deur hulle meer van ‘n luiperd  
       se dieremaniere  te vertel?  

 

 

 

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 ou Lui(ster)perd vir 
ons kom leer, om ons ore te spits 

vir die woord van die Heer:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Here Jesus, help my om altyd te luister na dit wat U woord vir my wil leer. Help my om regtig te 

verstaan wat die Bybel vir my wil leer. Ek wil dit wat ek in die Bybel lees gebru8ik in my lewe om nader 

aan U te leef. 

 

Amen.  

Jy moet doen wat jou God die Here gesê het. Jy moet lewe soos Hy wil hê, jy moet 

gehoorsaam wees en jy moet altyd doen wat die Here vir jou sê Dan sal dit goed gaan 

met jou, dit sal goed gaan met alles wat jy doen en oral waar jy gaan. 

1 Konings 2:3 
 



 

 


