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Christine leef 
anders! 

i Lukas 6:17-26 

 
Neem saam: 

 
 Kroon vir ‘n koning of koninging 
 Afskrifte van die aktiwiteit aan die 

einde van die les: Ons huis se 
reëls 

 Inkleurkryte om die huisies mee 
te versier. 

 
 
 

 
OPENINGSGEBED: 

vra vir een van die kinders 
om te open met gebed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wanneer ons films kyk en daar is ‘n 
driehoek met ‘n nommer soos 
byvoorbeeld ‘n 18 op, dan beteken 
dit dat kinders wat nognie 18  is 
nie, liefs nie die film moet kyk nie. 
Dan is daar goed in wat kinders 
nie veronderstel is om te sien of te 
hoor  nie,  want  dit  sal  nie  goed 
wees vir hulle nie. As jy dit sou kyk, sal jy dalk dink dat die verkeerde 
goed wat in die film is, reg is, maar dit is nie, en dan weet jy later nie 
wat reg en wat verkeerd is nie. So wanneer reels ons moet beskerm, 
moet ons dit gehoorsaam. 
 
Kan julle dink aan nog reels waaruit mens voordeel kry as jy die reel 
gehoorsaam, en watter reels is daar wat jou moet beskerm teen gevaar 
of slegte goed. 
Voorbeeld: Voordeel trek: As almal die badkamer skoon los, kry almal 
die voordeel van ‘n skoon badkamer 
Voorbeeld: Reels wat beskerm: Stap by voetoorgang oor – dan is jy 
veilig en sal karre jou nie raakry nie. 

 
 

Hierdie liedere is slegs voorstelle. 
Sing gerus iets wat meer bekend is. 

 
 

Konings en Koninginne: 
Maak vooraf ‘n kroon. Die een wat dit 
ophet moet soos ‘n koning of koninging 
voel. Vra die kinders uit oor wat dink 
hulle is die werk van ‘n koning of 
koninging? Dink hulle dit sal lekker 
wees om ‘n koning of koning te wees? 

Gee nou aan die kinders die geleentheid om elkeen die koning of 
koninging te wees. Wanneer die koning of koninging die kroon opsit, 
moet hulle ‘n reel uitdink vir hulle koningkryk. Maar daarmee saam 
moet hulle dan ook sê hoe hulle goed sal wees vir die mense wanneer 
hulle die reel  nakom byvoorbeeld: Almal wat hulle speelgoed mooi 
oppas, sal ‘n stokkielekker kry, of almal wat vir pappa in die tuin help, 
sal ‘n pak appels kry. Daar is nie regte of verkeerde reels of belonings 
nie, dit moet net lekker belonings wees. 

 
Almal hou nie altyd van reels nie, want partykeer dink ons reels is net ‘n 
klomp moets en moenies wat ons moet gehoorsaam. Maar daar is ook 
ander reels soos party eetplekke sê dat alle kinders onder 12 wat by 
hulle eet, ‘n gratis koeldrank saam met hulle kos kry. So dis nie iets wat 
jy moet doen of nie moet doen nie, net omdat jy nognie 12jaar oud is 
nie, kry jy die koeldrank gratis. 

 
Ander  reels  beskerm  ons  weer  en  moet  ons  gehoorsaam,  soos 

Lied: God is goed 
God is goed, Hy lewe 
God is goed, Hy’s lief vir my 
God is goed, Hy lewe 
En Hy’s lief vir jou 

 
God is good, He lives 
God is good, He loves me 
God is good, He lives 
And He loves you too 

 
 

Liedboek: Lied 599 As Hy weer kom 
As Hy weer kom, as Hy weer kom 
Kom haal Hy sy kinders 
Al sy kinders wat in Hom glo 
Om by Hom te wees 
Ja ons wag op die Here 
En ons sing tot Sy ere 
Ja Hy kom weer verseker 
Om ons te kom haal. 



 
 
 
 

 
Terwyl Jesus op aarde was, het Hy die 
mense geleer hoe om te lewe soos 
kinders van God. Hy het hulle vertel 
van God se liefde en Hy het hulle ook 
gesond gemaak van al die siektes 
waaraan hulle gelei het. Mense het 
sommer in groot groepe saam met 
Jesus gestap, want almal wou hoor wat 
Hy vertel en wat Hy leer. Jesus het ook 
die mense geleer dat iemand wat vir 

God lief is, se lewe anders sal lyk, want in alles wat so iemand doen, 
sal mens ook God se liefde kan raaksien. Vir die wêreld sal dit dalk 
snaaks lyk as iemand steeds gelukkig kan wees, al het hy byvoorbeeld 
nie baie geld nie, want as Jesus in jou lewe is, maak Hy jou gelukkig 
en nie jou geld nie. 

 
Daarom leer Jesus ook die mense wat daar rondom Hom sit van wat 
reg is en wat verkeerd is. En dan maak Hy soos ‘n koning nuwe reels. 
Reels wat dalk vir die wêreld nie reg lyk nie, maar al die reels laat 
kinders van die Here vol vreugde omdat Jesus self vir hulle vreugde 
gee. 

 
Kom ons lees die nuwe reels in Luk.6:20-23 
Lees die gedeelte vir die kinders voor. 

 
Een ding wat ons so maklik vergeet, is dat al word ons baie oud op 
aarde, ons lewe op aarde ook verby gaan gaan. Maar na ons lewe op 
aarde, gaan ons vir ewig by God lewe. Dis daarom goed en lekker om 
mooi met mekaar te wees hier op aarde en reg te lewe soos Jesus vra, 
om lief te wees vir almal en vir God. Want as ons dit nou reeds regkry, 
wag daar ‘n vir altyd en vir ewig vir ons saam met Jesus by God. Maar 
as ons lelik is met mekaar en nie omgee vir ons mede mense nie en 
net doen wat ons wil, dan lewe ons nie soos kinders van God nie, en 
sal ons nie vir altyd en vir ewig by God kan woon nie. 

 
Ons lewe moet so vol liefde wees, dat ons elke dag gereed is vir 
wanneer God ons gaan kom haal om vir altyd by Hom te bly. 

 
Is jy al gereed? Gee jou hart vir Jesus. Wees lief vir God en vir alle 
mense, dan sal mense kan sien dat jy God se kind is 

Elke huis het ook reels. Ons huis reels is daar om ons te beskerm, 
maar ook sodat ons kan weet hoe ons teenoor mekaar moet lewe.
Wanneer ons die huis reels nakom, trek almal voordeel daaruit, maar
wanneer ‘n reel gebreek word, dan beteken dit dat iets of iemand in die
huis kan seerkry en daarom moet ons eerder daarop fokus om die
regte dinge te doen. 
 
Voltooi saam met mamma of pappa die blad: Ons huis se reels. Besluit
saam oor wat die moets gaan wees by die regmerkie en wat  die
moenie reels gaan wees by die kruisie. 
 
Gesels dan ook saam met mamma en pappa oor God se reels vir ons
lewe en hoe ons God se liefde met ander kan deel. 

Dankie  Jesus  dat  U  reels  ook 
daar is om my te beskerm. Help
my om elke dag so te leef, dat
mense U liefde in my lewe kan
raaksien. 
 
Amen 



 

 
Ons huis se reëls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


