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Graad 4-7 

Open met gebed 

Verwelkoming, nuwe maats, sang en verjaarsdae 

Aanbieder kom in met sportklere aan. Hallo maats.   

Gee vir die kinders wat onthou het om hulle gunsteling vers van die vorige tema (Stukkend na Heel) saam 

te bring, ‘n kans om die vers met die ander te deel. Hulle kan dit dan op die Stukkend na Heel Icon gaan 

vassteek.  

Is julle reg vir nog ‘n bietjie “Move” Ons 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: 

Benodighede: 

 Bordjies met die volgende opskrifte in jou klas uitgepak 

o Familie 

o T.V 

o Skool 

o Sport 

o God en Bybel 

o “Videogames” 

o Musiek 

o Foon 

 Maak houers vol met die volgende klein eetgoed (Julle kan julle eie items gebruik) 

o Springmielies (familie) 

o Smarties (T.V) 

o Jelly Tots (Skool) 

o Klein Malvalekkertjies (Sport) 

o Jelly Beans (God en Bybel) 

o Gummybears (Videogames) 

o Astros (Musiek) 

o Pienk Pilletjie lekkertjies (Foon) 

 Polistireen koppie vir elke kind. Hulle kan elkeen self hulle naam op die koppie skryf. 

Verduidelik aan die kinders dat hulle hulle koppies moet volmaak met die goed (lekkers) wat hulle die meeste 

tyd aan spandeer deur die dag. Hulle moet nie kies op grond van hulle gunsteling lekker nie, maar wat die 

meeste tyd opvat. Gee hulle so 5-10 minute. 

Laat die kinders dan mekaar se koppies vergelyk en met mekaar deel wie spandeer die meeste tyd aan ....die 

bogenoemde aktiwiteite. 



Het julle al ooit gevoel daar is net nie genoeg tyd vir alles wat moet gebeur nie.  Waarmee hou julle, julle 

besig deur die week, gee elke maat ‘n beurt om te sê waarmee is hulle besig deur die week. 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.  Interessante feit: Volgens www.mashable.com spandeer die gemiddelde Amerikaner 94.2 

ure per maand aan sosiale media, telefoon, epos en televisie kyk. Dit is amper 4 dae in ‘n maand gemors op 

dinge wat nie noodwendig baie belangrik is nie. Wat dink julle is die dinge in die lewe wat regtig saak maak? 

Gee die kinders kans om ‘n paar goed op te noem.  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. 

Kom ons hoor nou wat die Bybel te sê het oor hoe ons ons tyd moet bestuur: (Jy kan dat elke kind ‘n kans 

kry om te lees, of almal saam.....onthou ons wil “Move” om die Bybel meer te gebruik.) 

 Lees Psalm 90:12 “Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.” 

 Lees Eksodus 16:29,30 “Ek het vir julle die sabbat gegee en daarom gee Ek vir julle op die sesde dag 

genoeg kos vir twee dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die sewende dag sy 

woonplek verlaat nie. Die volk het op die sewende dag gerus.” 

 Lees Spreuke 4:25,26 “Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan 

sal jy seker wees van elke tree. (Kernvers)  

Hier is 3 punte wat julle kan gebruik om die meeste van jou tyd te maak:  

Die 3 hoofgedagtes kan jy opsit in die klas soos wat julle dit bespreek. 

1. Maak God jou nommer 1 prioriteit: 

 Maak nie saak hoe besig jou daggie is nie, jy moet tyd maak vir God. Ons “Move” dagstukkies 

is ideaal om hierdie goeie gewoonte te begin indien jy nog nie dit al doen nie. 

2. Prioritiseer die dinge in jou lewe: 

 Beplan jou dag en jou week. Net soos wat jy ‘n rooster by die skool het met elke dag se vakke 

of selfs ‘n eksamenrooster, so moet jy ook beplan en kies wat is belangrik en wat moet 

dringend en dadelik gedoen word. Byvoorbeeld as jy ‘n taak vir volgende week het en ‘n toets 

vir oormôre, wat gaan jy eerste doen? 

3. Wees verantwoordelik: 

 Bid oor jou skedule, vra vir God om jou te help. Vra jouself af hoe sal jou skedule lyk as God 

in beheer daarvan was? Met ander woorde wat is vir jou belangrik. Gee die kinders elkeen ‘n 

kans om te sê wat is nou vir hulle belangrik nadat hulle nou bietjie kon besin oor hulle 

skedule. 

Afsluiting: 

http://www.mashable.com/


Weet julle ons moet “Move” van besig wees met al die verkeerde goed na onsself besig hou met die 

belangrike dinge in die lewe, soos Bybel lees, kerk toe kom, ons gesin en hartsvriende. Jesus het vir ons ‘n 

voorbeeld gestel, lees Markus 6:31 “....Hy sê toe vir hulle: “Kom julle alleen saam na ‘n stil plek toe en rus ‘n 

bietjie.” Jesus en sy dissipels was ook baie besig maar hulle het tyd gemaak om te rus . 

Sluit af met gebed. 

Aktiwiteit: 

 Deel die klas in 3 groepe.  

 Elke kind kry weer sy eie kernvers.  

 Die groepe moet dan sommer vinnig die versie leer.  

 Elke groep gaan dan sy versie probeer opsê, sing, rap, net soos wat hulle kreatief gelei voel. 

 Die fasiliteerders in die klas kan dan bepaal wie die wenners is, hulle kry ‘n ekstra bederf.  

 

Herinner die kinders om hulle dagstukkies mooi te voltooi deur die week. Vra hulle om volgende week hulle 

gunsteling versie van daardie week se tema, saam te bring na die kinderkerk toe, wat hulle dan met die ander 

kan deel. Hulle hoef nie die versies te bring wat deel was van die dagstukkies nie, hulle kan dalk ‘n ander 

versie wat verband hou met die tema saam bring. (Ons sal elke week se versies wat hulle saambring op 

daardie tema se ‘icon’ vassteek.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hulpmiddels 
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aktiwiteite 

  



Prente vir Voorskool (Sterretjie aktiwiteit)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wysers vir die papierbord horlosies 

  



 

 

Familie 

Sport 

Skool 

Foon 

T.V 



  

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 

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 

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 

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 

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 

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 



Vir Graad 4-7 bespreking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak God jou  
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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


 

 


