
 
 
 
 

 
Kyk op en glo 
Numeri 21:4-9 

Les 19: 14 Augustus 2022 
 

Eie verantwoordelikheid 
Genoeg Malva Lekkers sodat elke kind een kan kry 
‘n Besem 
Sal voorsien word 
Sosatie stokkies 
Kaaskrulle (genoeg) 
 
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.) 
 
Hartjietyd:  
 
Kom ons speel ’n balanseer speletjie 
 
(Gee vir elke kind ’n malvalekker.  Die kinders moet hulle koppe agteroor hou en die lekker op hulle 
voorkoppe of neus probeer balanseer.  As hulle dit regkry, moet hulle probeer rondloop met die 
lekker terwyl hulle dit balanseer.  Dalk kan jy as leier eers demonstreer.  As hulle lekker afval is hulle 
uit.) 
 

 Wat leer ons uit die speletjie?   
 
Jy moet die hele tyd jou kop agteroor hou en die malvalekker dophou.  As jy jou kop te regop laat kom 
of skuins draai, val die lekker af.   
As jy iets wil balanseer moet jy goed fokus.  Jy moet konsentreer en dink terwyl jy dit doen.   
 
Dink julle ek kan ’n besem op my hand balanseer? (Hierdie een moet die leier self doen, dis te moeilik 
vir die kinders.  Sit die besemstok in die palm van jou hand met die besem gedeelte na bo en jou palm 
oop.  Hou die stok eers met jou ander hand vas.  Vra die kinders of hulle dink jy sal die besem kan laat 
balanseer?  Hou jou oë op die besem se bokant en laat los die stok.  Hou net aan kyk vir die besem.  
Die oomblik as jy wegkyk gaan die besem val) 
 
 
 
 
 



Singtyd 
 
Twee ogies om Gods werk te sien.  Hier is die woorde vir as die kinders dit nie ken nie.   
Twee ogies om Gods werk te sien; 
twee handjies om die Heer te dien; 
twee oortjies om sy Woord op te vang; 
twee lippies wat Hom loof met sang; 
twee voetjies moet sy pad betree 
met één hartjie om aan Hom te gee. 
 
Oretyd: 
 
In die Ou Testament (Eerste deel van die Bybel) lees ons van Moses en die Israeliete wat deur die 
woestyn na die Beloofde land Kanaan getrek het.  Dit was nie ’n vinnige trek nie.  Dit het hulle baie 
lank gevat om deur die woestyn te kom.  Hulle moes stap want hulle het nie motors gehad nie.  Daar 
was ook nie winkels langs die pad waar hulle elke dag vars brood en melk kon koop nie.  Die Here het 
vir hulle gesorg.  Hy het elke dag manna en kwartels gegee.  In die begin was dit vir hulle lekker.  Hulle 
was bly oor die kos.  Maar hulle het vinnig moeg geraak om dieselfde kos elke dag te eet en het begin 
kla.   
 
Sal jy daarvan hou as jy elke dag dieselfde kos moet eet? 
Toe die Israeliete begin kla, het hulle sommer oor alles gekla.  Omdat die mense so baie gekla het, het 
die Here giftige slange tussen hulle ingestuur.  Toe mense begin doodgaan van die giftige slange wat 
hulle pik het hulle besef hulle was verkeerd.  Hulle het gemaak of die Here nie meer vir hulle omgee 
nie, maar dit was nie die waarheid nie.   
 
Die mense het vir God jammer gesê.  Moses het toe gegaan en ’n beeld van ’n slang op ’n paal gesit 
(Vat sosatiestokkie en draai slang rondom dit)  Die mense wat deur die slange gepik is moes net opkyk 
na die slang op die paal en hulle het gesond geword. 
 
Onthou julle die besem wat ek op my hand gebalanseer het.  Ek moes net bly kyk na die besem en dan 
het die besem nie geval nie.  Net so moes die Israeliete bly opkyk na die slang op die paal om gesond 
te word.  So het die Here die kinders van Israel geleer om op te kyk na Hom, want Hy sorg vir hulle.  
God het na hulle gekyk. 
 
Ons maatjies moet ook onthou dat ons altyd moet kyk vir Jesus.  En dan kan ons onthou dat Jesus vir 
ons sorg en altyd by ons is.  As ons iets in die lewe of die wêreld sien wat ons bang maak, moet ons 
net opkyk na Jesus.  Jesus is groter as enige iets in die wêreld, selfs giftige slange. 
 
Handjietyd: 

 Die kinders kan elkeen ’n kaaskrul vat en dit op die sosatie stokkie druk sodat dit lyk soos die 
slang op die paal.  Hulle mag dit maar eet ook en nog ’n slang kom haal as hulle wil. 

 
Kom ons BID saam:   

“Dankie Jesus dat U vir my sorg.  Help my om minder te kla en altyd op te kyk na U.  Amen” 


