
 
 
 
 

 
 

God het alles goed gemaak 
Genesis 1:1-2:4 

Les 17 : 24 Julie 2022 
 
 

Eie verantwoordelikheid 
Bring voorbeelde van al die verskillende dinge in die Bybel gedeelte wat God geskep het, soos ’n 
flitslig, ’n bottel water, ’n bakkie grond en prente van plante, sterre, verskillende diere en mense. 
Sal voorsien word 
Kleurkryte 
 
Hallo al die maatjies.  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.) 
 
Hartjie tyd:  
 
Vandag gaan ons gesels oor wat God alles gemaak het en hoe mooi en goed dit is.  (Wys vir die 
kinders al die items wat jy saamgebring het en verduidelik dat hulle gaan kyk watter daarvan hulle 
hoor in die Bybelteks van vandag.  Lees die Bybel gedeelte rustig en stadig terwyl die kinders beurte 
kry om items wat ooreenstem met wat in die Bybel genoem word te identifiseer) 
 
God het alles wat hy geskep het, goed geskep.   
 

 Wat is julle die blyste oor wat God gemaak het? 
 
Sing tyd 
 
Leer vir die kinders die lied:  Want so lief het God die wêreld gehad (Jy is welkom om hand gebare by 
te sit.  Julle gaan dit ’n paar keer moet sing;) 
 
Want so lief het God die wêreld gehad 
Dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, gegee het 
sodat elkeen wat in Hom glo  
nie verlore sal gaan nie 
maar die Ewige lewe sal hê. 
 



Ogies tyd: 

 
Die Here het vir ons so ’n pragtige wêreld gegee om in te woon.  Hy wil hê ons moet hierdie wêreld 
mooi oppas en versorg.  
 
Hoe kan ons help om na God se mooi skepping te kyk? 
 

 Ons kan vuilgoed optel 

 Ons papiere in die asblik gooi 

 Nie bome en blomme seermaak deur hulle blare af te trek nie 

 Mooi sorg vir ons troeteldiere 
 
 
Handjie tyd: 
 

- Deel vir elke kind ’n Aktiwiteit bladsy  uit.  
- Hulle kan die prentjie inkleur. 

 
Kom ons BID saam:   
 

“Dankie Jesus U alles goed gemaak het.  Dankie ook dat U my so goed gemaak het.   
Ek is U kind en baie lief vir U.  Amen” 


