
 
 
 
 
 

Lief vir almal 
1 Johannes 5:1-6 

Les 15: 5 Junie 2022 
Eie verantwoordelikheid 
Maak voor die tyd iets bymekaar om somme te verduidelik.  
 
Sal voorsien word 
Afdruk van hartjiekaartjie (Bl58 in Kleuterkerk boek) 
Sjokolade vir elke maaitjie met kram masjien sodat ons die sjokolade aan kaartjie kan vaskram 
 
Hallo al die maaitjies.  Ek is so bly om julle almal hier te sien.  Maar voordat ons begin gesels en stories 
vertel moet ons eers almal mooi kom sit.  Ons sit by God.  God is hier by ons.  Kom ons begin saam 
deur eers te bid vir God.   
Is daar iemand wat wil bid vir ons?   

(Gee een of twee kinders geleentheid om te bid.  Nadat die kinders gebid het kan jy bid.) 
 
Hartjietyd:  
 

 Kan julle tel van 1 tot 10? 
 Kom ons almal tel saam:  1, 2... 

 
Julle is sommer baie slim.  
 

 Kan julle al somme maak?  (1+1 of 2+2 ens) 
 
Wanneer ons somme doen, tel ons goed bymekaar of ons treg goed af van mekaar om ’n antwoord te 
kry.  Ons kan ook somme maak wat vir ons iets heeltema anders gee as ons dit bymekaar sit soos: 
 
Eiers + Meel + Melk = Koek 
Saadjie + grond + water = Plantjie 
Blommetjie + kaartjie = bly hartjie 
 
Ogiestyd: 
 
Ons gaan vandag so ’n bly hartjie maak wat jy vir iemand kan gee.  Dit is mos lekker om te sien 
wanneer iemand bly of gelukkig is.  Wat maak mense gelukkig? 
  
Oretyd:   
 
In die Bybel leer ons ook van somme.  In 1 Johannes 5:1 lees ons:  “Elkeen wat glo dat Jesus die 
Christus is, is ’n kind van God.” 



 
Hierdie som lyk so:  Jy + glo + Jesus = kind van God! 
 
Jesus sê hierdie is die belangrikste som wat jy in jou lewe ooit sal leer.  Dat as jy glo in Jesus, noem 
God jou sy kind.  Om te glo beteken ons is lief vir Jesus.  Dit is om te weet dat Jesus lief is vir ons.  
Omdat ons dit weet, kan ons lief wees vir God en vir alle mense.  Ons kan ook doen wat Jesus vir ons 
in die Bybel vra om te doen.  Jesus het vir ons mammas en pappas en ander grootmense gegee wat vir 
ons lief is en vir wie ons kan lief wees.  Ons luister vir hulle en na wat hulle ons leer.   
 
God leer ons ook wat ons moet doen as sy kinders.  Ons leer dit in die Bybel.  En een van die goed wat 
God van ons vra en vir ons leer is om lief te wees vir alle mense.   
 
Handjietyd: 
 

 Laat die kinders die kaartjie inkleur en moedig hulle aan om dit vir iemand te gee wat bly sal 
wees daaroor. 
 

Kom ons BID saam:   
 

“Dankie Jesus dat U so lief is vir my dat U my u kind noem.  Ek is ook lief vir U.  Amen” 
 


