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GEBED

Ons kan enige tyd oor enigiets met God praat

FASELES
ALGEMENE DOELSTELLING
Die kinders moet besef dat hulle enige tyd oor enigiets met God kan praat.
SPESIFIEKE DOELSTELLING
Kennis
Die kinders moet weet −
•
•
•

dat hulle enige tyd met God kan praat in gebed.
dat hulle oor enigiets met God kan praat.
as ons bid, praat ons met God.

Gesindheid
Die kinders moet bly wees dat hulle enige tyd met die Here kan praat oor enigiets.
Vaardigheid
Die kinders moet in staat wees om −
•
•

met die Here te praat oor enigiets in hul lewe.
elke dag met die Here te praat.

MEER INLIGTING (Filippense 4: 6)
•
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Bring in hierdie les die gedagte uit dat ons in ons gebede nie net aan ons eie belange
dink nie – nie net ons klas is belangrik nie, maar ook die groter groep waaraan ons
behoort. Daarom bid ons Ons Vader en nie My Vader nie. Die ons is ek en jy wat saam
met Jesus die Vader vra om vir ons almal te sorg.

•
•
•

Die Bybel leer ons dat ons enige tyd met God kan praat en vir Hom kan vra wat ons wil
hê. Dit noem ons ’n gebed.
As jy vra, moet jy glo dat die Here jou sal antwoord.
As daar iets is wat vir jou baie belangrik is en wat jy graag wil hê die Here vir jou moet
doen, lees wat sê die Bybel in Filippense 4: 6.

AANBIEDING
Jy het nodig
•
•
•
•
•
•

Die Bybel.
Die Liedboek van die Kerk.
’n Handpop.
Prente van ’n familie, ’n kerk, die landsvlag, ’n doktor of ’n hospitaal, en ’n foto van
jouself.
’n Hand, afgetrek op A3-karton en uitgeknip – vingers wyd uit mekaar.
Wondergom.

KOM ONS BEGIN
Open met gebed. Laat almal in die groep welkom en gemaklik voel. Onthou, dit is nie net die
graad R-kinders nie, maar ook die klasse van graad 1 tot graad 3.
HET HULLE ONTHOU?
Aangesien hier nou drie grade bymekaar is, kan elke graad se onderwyser enigiets uit BY DIE
HUIS van die vorige les hier kontroleer.
VANDAG LEER ONS
BEGIN SO
Gebruik MEER INLIGTING en vertel op ’n eenvoudige manier wat ’n gebed is en dat die Here
wil hê dat ons elke dag oor enigiets met Hom kan praat.
IETS BELANGRIK
Begin met die volgende aanloop:
•
•
•
•
•
•

God het alles gemaak (mense, diere, plante, visse en voëls) en Hy sorg vir hulle. (Lees
Gesang 549 wat aan die einde van die vorige les verskyn.)
God het mense so gemaak dat hulle nie net met mekáár kan praat nie, maar ons kan
ook met God praat.
Om met God te praat, noem ons ’n gebed.
Wanneer ons bid, kan ons die Here vra om ons te help om te sorg vir mekaar en vir alles
wat Hy gemaak het.
Ons kan enige tyd van die dag en die nag tot die Here bid. God hoor altyd wanneer ons
bid.
Ons kan sit, staan, lê (as ons byvoorbeeld siek is), ry of selfs loop en steeds met die
Here praat.
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•
•
•

•
•

Mense kan ook in enige taal bid.
Jy kan hardop bid, soos die dominee in die kerk of wanneer Pappa of Mamma bid, maar
jy kan ook saggies of in jou gedagtes bid.
In die erediens of in die kategeseklas kan ons ook gebede vir die Here sing, byvoorbeeld
Gesange 538, 543 en 552. (Lees dit uit die Liedboek voor en wys die Liedboek vir die
kinders. Verduidelik dat die liedere wat ons in die erediens van die vertoonbord af sing,
uit die Liedboek kom.)
Wanneer ons iets van die Here vra, moet ons verstaan dat Hy weet wat die beste vir ons
is. Hy sal ook weet wanneer dit die beste is om vir ons te gee wat ons gevra het.
Die Here sal ook die mense wat vir ons lief is help om die regte dinge op die regte tyd
vir ons te gee.

Die kategeet berei die kinders voor op ’n gesamentlike gebed deur antwoorde van hulle te kry
op die volgende vrae:
•
•
•

Waarvoor sal ons vra?
Vir wie wil julle bid?
Moet ons net bid vir die mense vir wie ons lief is?

IETS OM TE DOEN
Gebruik ’n handpop om die volgende toneel vir die kinders op te voer. Die kategeet praat met
die dogtertjie Karen.
Karen: Tannie, (of Oom as die kategeet ’n man is) hoe kan ek met God praat terwyl ek by die
skool werk of met my maatjies speel? Die groot mense sit dan altyd doodstil met hulle oë toe
as hulle met God praat.
Kategeet: 0, Karen, ek is so bly jy vra dit vir my. Ja, God wil hê dat ons elke dag op ’n stil plek,
waar niemand ons pla nie, met Hom sal praat. God wil baie graag ook hê dat ons met Hom sal
praat. As ons met God praat, sê ons ons bid. Wanneer dit stil is om ons, kan ons baie beter
dink aan alles wat ons vir God wil sê. Ons maak dan ook ons ogies toe sodat niks ons kan pla
of ons aandag kan aftrek nie.
Maar ons kan ook met God praat as ons ogies oop is. Partykeer as ek motor bestuur, gesels
ek met God. As ek dan my oë sou toemaak, sal ek ’n ongeluk maak. As ek in die winkel stap,
gesels ek met God. Jy hoef nie hard te praat as jy met God praat nie, jy kan sommer so met ’n
sagte stemmetjie hier binne-in jou praat.
Jy kan staan en bid, stap en bid, sit en bid, voor jou bedjie kniel en bid. In die Bybel lees ons
dat Dawid, toe by baie hartseer was, selfs op sy maag geIê en bid het. God luister altyd. Jy kan
enige tyd en op enige plek met God praat.
Karen: Tannie, dit klink vir my so wonderlik. Maar ek weet nie of ek altyd sal weet wat om vir
God te sê of vir wat of vir wie ek kan bid nie.
Kategeet: Karen, ek gaan jou so ’n bietjie help, maar onthou, vir God kan jy enigiets sê. Jou
vingers kan jou help onthou vir wie jy almal moet bid.
(Plak ’n A3-grootte hand teen die muur en plak telkens die toepaslike prent by.)
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Kom ons hou ons handjies bymekaar soos iemand wat bid.
Watter vinger is nou die naaste aan jou lyfie? Dis reg, dis jou duim. Jou duim sê jy moet bid
vir die mense wat die naaste aan jou is en vir wie jy die liefste is: Pappa, Mamma, boeties,
sussies, oupas, oumas, maatjies. (Plak ’n prent van ’n familie by die duim.)
Jou wysvinger wys boontoe na God. Jou wysvinger sê jy moet bid vir die mense wat jou van God
vertel: jou dominee, jou kategeet of die kleuterskooljuffrou. Jy moet bid dat God hulle sal help
sodat hulle vir mense van Jesus kan vertel. (Plak ’n prent van ’n kerk by die wysvinger.)
Watter vinger is jou langste vinger? Dis reg, dis jou middelvinger. Jou middelvinger sê jy moet
bid vir die mense wat die leiers is: die staatspresident en die ministers van die land, jou skool
se hoof en jou juffrou, die polisie, die brandweer, ensovoorts. Bid dat hulle vir Jesus sal ken en
sal doen wat Jesus wil hê hulle moet doen. Bid ook dat Jesus hulle sal beskerm. (Plak ’n prent
van die landsvlag by die middelvinger.)
Jou ringvinger is ’n ou swak vingertjie. Kan jy iets met jou ringvinger alleen optel? Nee, jou
ringvinger wil jou help onthou dat jy vir al die siek, arm en eensame mense moet bid. (Plak ’n
prent van ’n dokter, ’n hospitaal of ’n pasiënt by die ringvinger.)
En heel laaste is dit jou klein vingertjie, jou pinkie. Jou pinkie wil jou help onthou dat jy ook
vir jouself moet bid. Jou pinkie is die kleinste vingertjie wat jou wil help onthou dat jy nie heel
eerste vir jouself moet bid nie en dat jy ook nie net vir jouself moet bid nie. (Die kategeet plak
sommer ’n foto van haarself of homself by die pinkie.)
Karen: Sjoe. Tannie, dis wonderlik. Nou gaan ek nie vergeet vir wie ek moet bid nie. Dit maak
my sommer lus om elke dag met God te praat. Ek weet Hy sal my antwoord.
Kategeet: Karen, jy is reg. God is so wonderlik. Hy antwoord ons altyd. In julle boekies is ook
’n hand met al die vingers. Dit sal jou help om te onthou vir wie en waarvoor jy kan bid en om
te sien hoe God jou gebede antwoord. Julle kan dit hierdie week gaan inkleur en ook prentjies
plak by elke vinger.
Karen: 0, ek kan nie wag om met God te praat nie. Ek gaan sommer elke dag bid. Ek gaan elke
keer my hand gebruik sodat ek nie vergeet vir wie en wat ek moet bid nie. Ek gaan my pappa
en mamma vra om my daarmee te help. Baie dankie, Tannie!
BY DIE HUIS
•
•
•
•

Die kinders kry die opdrag om vir Pappa en Mamma te vra of hulle vanmiddag aan tafel
mag bid.
Herinner hulle daaraan om die prentjie van die hand in hul boeke te gaan inkleur.
Laat hulle prente soek en die regte prentjie by die regte vinger plak.
Laat hulle hul ouers nooi na volgende week se praktiese les oor die Nagmaal.

AFSLUITING
Die kategeet sluit die les af deur ’n klasgebed te doen, waarin die kern van die kinders se
antwoorde op die vrae net voor IETS OM TE DOEN hierbo gebruik word.
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