
GEBED 
[2 Lesse – OF – 7 Les-insetsels] 
VIR DIE AANBIEDER 

• Dit is belangrik dat ons lesse wat ons vir die kinders gee sal oorgaan in dade. Om 
daardie rede werk hierdie les so: Direk na ‘n aspek van gebed, bv. danksegging 
bespreek is, gaan ons oor na daardie tipe gebed en laat kinders deelneem aan bv. 
dankgebede. Moenie eers oor al die tipes gebed praat en dan eers aan die einde 
van die lestyd by gebede uitkom as hulle al vergeet het wat jy oor gebed gesê het 
nie! 

• Hierdie is te veel inligting oor gebed om alles op een slag te behandel. (Die kinders 
sal nie alles kan inneem wat hulle hoor nie.) Ek beveel aan dat jy hierdie les op een 
van twee maniere doen: Jy kan dit indeel na “U is so…” en voor “Dankie vir” en dit 
as twee opeenvolgende lesse behandel, of jy kan dit as 7 kort les-insetsels doen 
reg voor gebedstyd in elke byeenkoms. As jy laasgenoemde doen, hersien elke 
keer vinnig met ‘n paar vrae oor die vorige week se stukkie voor jy verder gaan. 

 
LES 
Jy benodig die gebedswiel. Prestik eers die “Ons Vader-kwartsirkel oor die gebedswiel. 
 
1 Hoe moet ek bid? 

LES:  
Vra vrae vir kinders soos: 
• Wat beteken dit om te bid? 
• Wie kan bid? 
• Wat moet ek met my lyfie doen as ek bid? Mag ek sit?/ staan?/ hardloop/ lê? Moet my oe toe wees?/Mag my 

oe oop wees? 
• Waar moet jy bid?: In my kamer?/ In die kerk?/ In my bed?/ In die motor? 
• Wanneer kan jy bid?/ Kan ons nou bid?  
DOEN:  
Kom ons doen dit nou. Korn ons sê vir God dankie dat ons enige tyd of plek met Hom mag praat. Dankie dat ons 
dit kan doen of ons oe oop of toe is, of ons loop, speel, sit, staan maak nie saak hoe en wat ons met ons lyfies 
doen nie, ons kan nogtans met God praat". 

 
2 Ons Vader 
[As jy hierdie as 7 kort les-insetsels doen, word daar net weer vinnig 'n paar vrae gevra oor "Hoe moet ek bid?" 
voordat die gebedswiel gewys word.. Vra die volgende vrae en gee die kinders geleentheid om te antwoord. Brei 
uit soos wat met die vrae gevorder word.]  
LES: 
As daar ‘n klomp maatjies bymekaar is en jy wil graag met Sarie praat, wat gaan jy eerste se sodat Sarie gaan 
weet dat jy nou met haar praat? As ons bid, met wie praat ons dan? 
Die Bybel leer ons dat as ons bid ons met God die Vader praat. Daarom begin ons ook so dat ons Sy Naam sê 
voordat ons met Hom begin praat." 
 
3 Vergewe asseblief 
LES:  
Die woorde "Vergewe asseblief" dui op skuldbelydenis in die gebed.  Haal die Ons Vader-deel af van die sirkel, 
draai die gebedswiel na "Vergewe asseblief" , en sê dan: "Al is 'n mens Jesus se kind, dan kan jy nog verkeerde 
dinge doen.   Wat se verkeerde dinge kan ons doen?   (Gee die kinders geleentheid om op te noem.) Verkeerde 
dinge maak dat God baie ongelukkig en hartseer is As jy verkeerde dinge gedoen het, wil die Here dat jy vir Horn 
moet gaan se dat jy bale jammer is. Weet jy, as jy jammer is oor die verkeerde dinge, wat jy gedoen het, dan is 
God nie meer daaroor hartseer nie. Jesus het klaar vir daardie verkeerde dinge aan die kruis gesterf.  
DOEN: 
(Gee by hierdie element vir die kinders geleentheid om vir die Here te se dat hulle jammer is oor die verkeerde 
dinge wat hulle gedoen het. Een moontlike metode is so:  
Voorganger: Hemelse Vader, ek luister nie altyd wat pappa en mamma vir myse nie. 
Kinders [saam]: Here, ek is jammer daaroor. 
Voorganger: Soms is ek bale lelik met my boetie, my sussie of die kinders in my klas. 
Kinders: Here, ek is jammer daaroor. 
Voorganger: Ek vergeet so maklik om nie te bid vir mense wat u nie ken nie. 
Kinders: Ek is jammer daaroor, Here. 
Voorganger: Ek gee nie altyd soveel vir die mense wat nie kos en klere het nie. 
Kinders:   Here, ek is jammer daaroor. 
Voorganger: Hemelse Vader, dankie dat U ons nou gehoor het. Dankie dat U ons vergewe het en help ons om nie 
met ander lelik te wees nie. 



Kinders:  Amen. 
 
4 U is so... 

LES: Draai die gebedswiel sodat  "U is so... "  wys deur die gleuf. Sê vir die kinders: "Die Here wil baie graag dat 
ons Horn moet vertel hoe wonderlik Hy is! Wat se wonderlike dinge doen die Here eike dag vir ons?"  
DOEN: 
• Laat die kinders al die dinge opnoem waarvoor die Here geloof kan word en gee dan geleentheid dat hulle die 

Here daarvoor loof 
• Sing dan ‘n loflied. 

 
[AS JY HIERDIE AS 2 LESSE DOEN, STOP HIER EN DOEN DIE RES VOLGENDE WEEK] 
 
5 Dankie vir 
LES:  
Se vir die kinders die volgende nadat jy die gebedswiel na "Dankie vir" gedraai het: "As mamma vir jou 'n lekker 
bord kos gegee het, wat se jy vir haar? Ja, jy se vir haar: 'Mamma, bale dankie vir die kos! Dit was lekker.' Hoe voel 
mamma as jy nie vir haar dankie gese het nie? Ja, sy sal nie bale gelukkig wees nie. Die Here gee vir ons bale 
meer as wat pappa en mamma vir ons kan gee. Ons moet ook vir Horn dankie se vir alles wat Hy vir ons gee. Wat 
gee die Here vir ons?" (Gee die kinders geleentheid om te antwoord.  
DOEN: 

• Die kinders moet op hierdie punt geleentheid kry om die Here te dank vir dit wat Hy alles vir hulle gee.) 
• Sing ‘n danklied soos bv. “Kyk hoedat die voëltjies vlieg.” 

 
6 Help asseblief vir... 
LES:  
Draai die gebedswiel na “Help asseblief vir...” Hierdie deel gaan oor voorbidding. Kinders is baie self-gesentreerd 
en daarom moet hierdie element veral aandag kry. Hulle moet leer om vir ander te bid. Dit moet nie net hulle eie 
familie wees nie, maar ook vir alle ander mense.  
Maak gebruik van die gebedshand, met ‘n papiertjie oor elke vinger se woorde geprestik: 
"Steek 'n bietjie op julle hande. Hoeveel vingers het jou een hand? 5 Vingers, dis reg. Daar is ook 5 groepe mense 
vir wie jy moet bid!  As jy jou hand so regop hou, watter vinger is die naaste aan jou? Ja, jou duim. 
Jou duim moet jou herinner om te bid vir die mense wat die naaste aan jou is soos Pappa en mamma, boeties, 
sussies en familie. Dit is die eerste groep vir wie jy moet bid. [Haal die prestik-papiertjie oor die duim af.] 
Kom ons kyk na die tweede vinger. Hierdie vinger staan ook bekend as die wysvinger. 'n Mens gebruik hierdie 
vinger bale as jy vir iemand wys wat om te doen. Het jy al gesien dat jou onderwyser hierdie vinger baie gebruik? 
Hierdie vinger moet moet jou daaraan herinner dat jy vir almal moet bid wat jou leer, soos 
jou onderwysers, predikante, sondagskoolonderwysers/kategete   ens. d.w.s. almal wat jou uit die Woord van God 
leer. [Haal die prestik-papiertjie oor die wysvinger af.] 
Watter vinger is die langste. Ja , die middelvinger. Die ander vinger moet opkyk na hierdie vinger. Aan wie laat 
hierdie vinger ons dink? Na wie kyk ons op. Ja na die wat ons regeer. Die staatspresident, burgermeester. 
Stadsraad ens. Se nou maar ek hou nie van die staatspresident nie. Dan moet jy nog vir Horn bid. [Haal die 
prestik-papiertjie oor die middelvinger af.] 
Jou vierde vinger word ook die nngvinger genoem. Dit is natuurlik jou swakste vinger. Hy kan nie regtig alleen 
staan nie. Dit herinner jou aan al die swakkes. Dit is die mense wat nie regtig hulleself kan help nie soos die 
siekes, die ou mense, die mense wat nie kos het om te eet nie. [Haal die prestik-papiertjie oor die ringvinger af.] 
Laaste vinger is die kleinste. Aan wie laat dit julle dink? Ja, aan die kleintjies. Ja, aan die kinders. Hierdie vinger 
moet jou laat dink aan al die kinders van die wereld, wat nog nie die Here ken nie." [Haal die prestik-papiertjie oor 
die pinkie af.]  
DOEN: 
Bespreek met kinders vir wie hulle nou kan bid en laat ‘n paar kinders bid vir ander mense. 
 
7 In die Naam van Jesus vra ek dit, amen. 
LES: 
As jy klaar met 'n maatjie gepraat het se 'n mens nie eike keer dieselfde woorde bv "ek is klaar" nie. Of doen julle 
dit? Wanneer ons klaar met God gepraat het, leer die Bybel ons om hierdie woorde te gebruik". 
[Draai die gebedswiel om sodat "In die naam van Jesus vra ek dit. Amen" wys.] 
"Het julle geweet dat God iets wonderliks belowe as jy so bid? Kom ons luister wat sê Jesus in die Bybel hieroor". 
[Laateen van die groter kinders Joh 16:23-24 lees} "Dit is 'n wonderlike belofte - Jesus belowe dat God die Vader, 
wat ons ook al in Jesus se Naam vra, vir ons sal gee!" 
• "Wat beteken die woord AMEN? 
Dit beteken; "Laat dit so wees." Laat dit wat ek gebid het gebeur." 
DOEN: 
[Gee die kinders geleentheid om nou te bid deur te begin met "Ons/My Vader" en af te sluit met "In die Naam van 
Jesus vra ek dit - AMEN."] 
 


