
Besig  . . .na  . . . Besig 

Les: Graad 1-3 

Open met gebed 

Verwelkoming, nuwe maats, sang en verjaarsdae 

Aanbieder kom in met sport klere aan. Hallo maats.  Ek gaan weer vandag bietjie oefen.  Staan julle op dan 

oefen julle saam met my.  Sjoe, dit was nou lekker om ‘n bietjie te beweeg en te spring né.  Kom ons kyk wat 

is vandag in die hoepel en waarna kan ons spring/move. 

Inleiding: 

Laat drie kinders teen mekaar die volgende speletjie speel: Elkeen het ‘n groot bak water en ‘n inspuiting.  

Hulle kry een minuut om water met die inspuiting te kry in ‘n plastiek maatbeker.  Tel die laaste 10 

sekondes af.  Gebruik jou selfoon se stophorlosie vir die aktiwiteit. Kyk watter maatjie het die meeste 

water in die maatbeker.  Sjoe, hierdie maats het nou sommer baie goed gedoen.  Hulle het net 1 minuut 

gehad om dit te doen.   Tyd gaan darem baie vinnig verby né maats?  Kyk net hoe vinnig was die 1 minuut 

verby. Tyd is vir ons baie belangrik.  Het julle al gehoor mamma en pappa sê baie keer daar is net nie genoeg 

tyd vir alles wat moet gebeur nie?  Julle is ook baie besig in die week né?  Dit is skool, sport na skool, huiswerk. 

Sjoe, julle is seker baie moeg in die aand?   En dan is daar nog baie keer Saterdae ook sport! 

Boodskap (les): 

Weet julle maats, soms gebeur dit met ons dat ons so besig raak dat ons nie uitkom by die dinge wat regtig 

belangrik is nie.  Dinge soos tyd saam met ons gesin en familie en ook tyd om Bybel te lees en te bid! 

Ons gaan vandag leer dat ons moet spring van te besig wees na tyd hê vir dit wat belangrik is.  Haal die 

hoepel uit en demonstreer met die hoepel.  Staan binne-in die hoepel.  Kom ons sê die binnekant van die 

hoepel waar ek nou staan is jou dag wat baie besig is met te min tyd vir alles wat gedoen moet word. Wys 

‘n prent van ‘n horlosie)  Ons gaan vandag kyk hoe kan ons uitspring of beweeg of die Engelse woord is 

‘move’ (wys die “MOVE  Icon” , amper soos “Hopscotch” ) van te besig na besig en genoeg tyd vir dit wat 

belangrik is. 

Julle ken almal die verhaal van Moses wat die Israeliete weggelei het uit Egipte.  Die Israeliete moes trek 

deur die woestyn na die beloofde land wat God vir hulle sou gee.  Vandag se verhaal kom uit Eksodus 16. 

(Haal die Bybel uit en maak oop by Eksodus 16).   Die Israeliete was in die woestyn sonder kos om te eet.  

Kan julle onthou watter kos God vir hulle gestuur het?  Laat die kinders reageer.  Kom ons lees hier in 

Eksodus 14: 13 -  15 of julle reg onthou het. (laat een van die kinders die vers kom lees). Ja, dis reg!  God het 

vir die Israeliete brood uit die hemel gestuur (wys brood).  Kom ons lees in vers 31 hoe het dit geproe.  (Laat 

een van die kinders vers 31 kom lees). Sjoe julle, dit was seker baie lekker dit het soos ‘n broodjie geproe 

met heuning op (wys heuning bottel, julle kan klein stukkies brood ook hê met heuning op wat die maats 

kan proe, maak maar net seker van allergieë).  En wat het die Israeliete hierdie brood genoem?  Ja, dis reg! 

Manna.   

Nou wonder julle seker wat het die storie van die Israeliete en die manna te doen met om te spring van te 

besig wees na tyd vir dit wat regtig belangrik is (demonstreer weer met die hoepel).  Maats, ons lees hier in 

Eksodus 20 dat God ‘n baie belangrike reël gemaak het.  Die Israeliete mag net vir 6 dae (wys ‘n getal 6) 

manna opgetel het, die sesde dag moes hulle dubbel soveel optel as wat nodig was, want op die sewende 



dag (wys getal 7) moes hulle rus en mag hulle nie manna opgetel het nie.  God het ook nie manna gestuur 

op die sewende dag nie, maar weet julle maats ons lees dat dit vir die Israeliete baie moeilik was om hierdie 

reël van God te gehoorsaam.  Ons lees in vers 27 dat van die Israeliete op die sewende dag uitgegaan het 

om te gaan manna optel maar daar was nie.   Maats, onthou die Israeliete was vir baie jare slawe in Egipte.  

Hulle moes elke dag baie hard werk en het nooit kans gehad om te rus nie.   Om te rus was vir hulle iets 

vreemds wat hulle nie geken het nie.  Hulle moes leer om te rus, saam met die rus moes hulle ook leer om 

tyd te gee vir dit wat regtig belangrik is. 

Afsluiting 

Weet julle maats ons is ook soos die Israeliete.  Ons is so besig dat ons vergeet om te rus en tyd te gee aan 

dit wat belangrik is.  Dit is belangrik dat ons moet tyd maak om saam met ons gesin en familie te wees, ons 

moet tyd maak om Bybel te lees en te bid.  Jy moet vir mamma en pappa vra om jou te help om jou tyd mooi 

te beplan dat jy genoeg tyd het vir dit wat belangrik is.   Maats, ons moet spring van te besig na tyd vir wat 

regtig belangrik is. Weet julle Jesus stel vir ons die voorbeeld.   Kom ons lees wat staan in Markus 6: 31 “ … 

Hy sê toe vir hulle: “Kom julle alleen saam na ‘n stil plek toe en rus ‘n bietjie.” (laat een van die kinders dit 

lees).  Jesus en sy dissipels was baie besig, maar hulle het ook tyd gemaak om te rus.  Ons lees ook dat Jesus 

tyd gemaak het om te bid en met God, Sy Pa te praat. 

Sluit af met gebed. 

Kleingroep aktiwiteit: 

Open met gebed. 

Gesels oor die week wat verby is, wat alles gebeur het by skool ens. 

Kom ons lees weer wat staan in Markus  6: 31.  Dit is ook ons kernvers vandag.  Die versplakkaat is op teen 

die muur. “ …Kom julle alleen saam na ‘n stil plek toe en rus ‘n bietjie.” Stuur ‘n boontjiesakkie om in die 

sirkel, die kind wat  die boontjiesakkie in sy/haar hand het moet een woord van die teksvers sê  en die sakkie 

so vinnig as moontlik vir die volgende maatjie gee.   Doen dit ‘n paar keer en kyk hoe vinnig kan hulle dit 

doen en die teksvers sê. 

Gesels oor die week en wat hulle as gesin kan saamdoen wat lekker is, lê klem daarop dat dit nie nodig is om 

geld te spandeer om iets lekker te doen nie.   Almal kan byvoorbeeld ‘n speletjie saam speel.   Stel voor dat 

hulle as gesin moet gesels en besluit op tye wat hulle tyd spandeer aan mekaar.  Mamma en pappa moet in 

daardie tyd ook probeer om hulle selfoon sommer af te sit. 

Gesels oor hulle week en tyd en wanneer hulle tyd maak om Bybel te lees en te bid. Lê weer klem op die feit 

dat dit belangrik is dat ons dit moet doen. Stel voor dat hulle met mamma en pappa ‘n tyd afspreek wat 

Bybel lees en bid tyd is.  Gesels ook oor die moontlikheid dat die gesin soms almal saam moet Bybel lees en 

bid. 

Maak ‘n horlosie. Hulle moet die horlosie opsit in hulle kamer om hulle te herinner dat hulle moet tyd maak 

vir dit wat regtig belangrik is en tyd maak om te bid en Bybel te lees.  

 Gebruik ‘n papierbord.  

 Sny arms/wysers van swart karton vir die minuut en uur aanwysers.(Doen hierdie maar voor die tyd.) 

 Heg die wysers met ‘n  splitpen 

 Gebruik “Foam” nommers , maak seker daar is 1 – 12 vir elke maatjie. Hulle kan dit self al om die 

bord plak.    

 Skryf “Maak tyd vir die wat Belangrik is” binne die bord. 

 Die kinders kan die bord mooi inkleur of prentjies binne teken.   



Elke maat kry  sy/haar “badge” van die  dag. Herinner hulle om hulle dagstukkies saam met mamma en pappa 

te doen. 
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Prente vir Voorskool (Sterretjie aktiwiteit)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wysers vir die papierbord horlosies 
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God & Bybel 

“Video games” 

Musiek 



Kernvers vir Gr 4-7 

Hou jou oë op die pad vorentoe, 

kyk reg voor jou uit. Bakend jou 

koers af, dan sal jy seker wees van     

  elke tree. 
                                    
   Spreuke 4:25,26  
      
                                                      Afr 83 
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Vir Graad 4-7 bespreking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak God jou  

nommer 1  

prioriteit 
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Sondag  21 Augustus  2016 

Hierdie runsheet werk vir elke groep, julle gaan net dit elkeen onderskeidelik in julle klasse doen.  

Wie Wat Klank Benodighede / 
Toerusting 

 Opening: Musiek wat in die klasse speel.    Hillsong Kids DVD DVD en TV 

 Ontvangs: 
Ontvang julle maatjies in julle klasse, 
kleuters se ouers kry ‘n nommer.  

 Registers 
Nommer kaartjies 

10:05 Kleuters kom so 10:05 boontoe vir 
worship. 

  

Worship: 
 
 
 
 

Kom ons sing: Lekker energie! (10min) 
(Groot groep bo)  

1. Every Move I make 
https://youtu.be/_Tr5eUBTClw 

2. Staan op en sê 
https://youtu.be/e0t5yqwESrA 

3. Jesus groot bo almal 
https://youtu.be/sxcAtKFO_cc  

Na worship doen ons verjaarsdag 
maatjie as daar is en dan beweeg 
die groepe af na hulle klassies. 

Countdowntimer begin 
10:05 
Bethel Kids 
https://youtu.be/FJdFKYZRxcM 
 

 

Almal in 
hulle eie 
klasse 

Verwelkoming (2min) 
Neem offerhande op en doen rooster.  

  

 Les: 
Move: Besig na Besig 
Voorskool: Sterretjies en horlosies 
Gr 1-3: Inspuitings en maatbekers  
Gr 4-7: Lekkers en koppies 

 Props 
Bybels 
Prentjies 
Sterre, 
horlosieprentjies 
Inspuitings, 
bekers 
Lekkers, koppies 

 Aktiwiteit:  
Voorskool: Papierbord Horlosies 
Gr 1-3: Papierbord Horlosies 
Gr 4-7: Kernvers 

 Benodighede: 
Hoepels 
Papierborde, 
nommers 
Kern versies 

 Afsluiting: 
Bid in groepe vir mekaar 
Verduidelik aan al die maats ( vir die 
kinders wat dalk verlede week afwesig 
was)hoe werk die dagboekies en ook die 
“badges”.  
Deel aan elkeen ‘n boekie uit en ook ‘n 
badge wat dan aan hulle naambordjie 
vasgesteek kan word. 
Elke maat kan sy “badge” aan sy bordjie 
vassteek. 
Alles sal reg uitgesit wees vir julle lessie 
Sondag.  

 Dagstukkies 
Badges 
Houtbordjies met 
lint 
 

https://youtu.be/_Tr5eUBTClw
https://youtu.be/e0t5yqwESrA
https://youtu.be/sxcAtKFO_cc
https://youtu.be/FJdFKYZRxcM


 

 


