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23. Reëls vir die pad – die padgebruikers  

 

Oorhoofse tema  

Die Here is saam met ons op pad. As die Padmaker het Hy vir ons tien 
padreëls of lewensreëls gegee sodat ons elke dag daarvolgens kan leef. Die 
eerste vier lewensreëls gaan oor ons verhouding met die Here, en die laaste 
ses gaan oor ons verhouding met ander mense. Verlede week het ons na die 
eerste vier lewensreëls gekyk. Vandag gesels ons oor die ses lewensreëls wat 
oor ons verhouding met ander mense gaan. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Eksodus 20:2-11. 
� Lees Eksodus 20:12-17. 
� Lees 1 Johannes 1:7, 9. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Ons hersien vandag die eerste deel van die Tien Gebooie – die eerste vier 
gebooie wat oor ons verhouding met die Here gaan. 

2. Die tweede deel van die Tien Gebooie bevat die ses lewensreëls wat ons 
help om mekaar lief te hê soos die Here van ons vra. 

 

Hulpmiddels by die storie  

ŉ Rekenaar, ŉ dataprojektor en ŉ skerm om die PowerPoint-aanbieding te 
wys.  

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep 

1. Inkleurpotlode 1. Potlode of penne 

Koninkrykstyd – 23. Reëls vir die pad – die padgebruikers 



Kopiereg © Bybel-Media 

253 

 

Die storie  

 

Begin  

Wat dink julle sal gebeur as padgebruikers op die paaie begin ry net soos 
hulle wil? Wat sal gebeur as motorbestuurders, fietsryers, voetgangers en 
motorfietsryers almal hulle eie padreëls maak en ry net soos hulle wil, 
wanneer hulle wil en waar hulle wil? 

Ja, julle is reg! Dit sal ŉ groot gemors afgee. Daar sal groot chaos 
wees. Daar sal baie ongelukke wees. Baie mense sal seerkry en selfs 
doodgaan. Daarom is daar padreëls. Die padreëls is bedoel om ons te 
beskerm. 

Die Here het vir die volk Israel (en vir ons) lewensreëls gegee. Hierdie 
lewensreëls is soos padreëls wat ons verhoudings met ander mense 
beskerm. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Vertel Eksodus 20:2-11 

 

Nota  

Gebruik skyfie 5 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting vir ŉ kort hersiening van verlede week se byeenkoms. 

 

∼ Illustrasie 1: Die eerste deel (blou) van die tien lewensreëls help ons om 
die Here te dien omdat ons Hom liefhet.  

∼ Illustrasie 2: Daar is net een God en Hy wil graag die belangrikste plek in 
ons lewe inneem. Ons moet vir niks en niemand anders liewer wees as vir 
Hom nie. 

∼ Illustrasie 3: Omdat ons die Here liefhet, sal ons nie iets of iemand anders 
in ons lewe aanbid en belangriker maak as Hy nie. 

∼ Illustrasie 4: Die Here se Naam is heilig. Daarom sal ons nie sy Naam as 
’n vloekwoord gebruik nie. 

∼ Illustrasie 5: Die Here het ŉ rusdag gemaak sodat ons een dag van die 
week van al ons werk kan rus. Dit is ŉ spesiale dag, want dan kom ons, 
sy kinders, bymekaar om Hom te aanbid. 
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� Moment 2: Lees Eksodus 20:12-17 

 

Nota  

Behandel nou die laaste ses gebooie aan die hand van die animasies van 
skyfie 6 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-ontmoeting. 

∼ Illustrasie 1: Jesus sê in Matteus 22:37-39 die belangrikste van alles is 
dat ons die Here ons God moet liefhê (die eerste deel van die tien 
gebooie), en dat ons ons naaste moet liefhê (die tweede deel van die tien 
gebooie). Ons naaste verwys hier na al die mense met wie ons te doen 
kry. 

∼ Illustrasie 2: Die vyfde gebod – Eer jou vader en jou moeder. Hierdie 
lewensreël is die enigste een van die tien lewensreëls wat ŉ belofte by het: 
“Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou sal 
gee.” Dit beteken nie noodwendig dat mense wat hulle ouers eer en 
respekteer baie oud sal word nie. Dit beteken eerder die Here sal dit met 
hulle goed laat gaan. 

∼ Illustrasie 3: Die sesde gebod – Jy mag nie moord pleeg nie. Die Here is 
die enigste Een wat lewe kan maak. Lewe is vir Hom belangrik. Daarom 
moet ons ook ander mense se lewe respekteer en beskerm. 

∼ Illustrasie 4: Die sewende gebod – Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Egbreuk 
pleeg beteken om te skei. Die Here het die huwelik gemaak. Hy bring 
mans en vroue bymekaar en laat hulle vir mekaar lief raak. Die liefde wat 
ŉ man en ŉ vrou vir mekaar het, kom van die Here. Omdat Hy die 
huwelik gemaak het, moet mense wat trou hulle verhouding mooi oppas. 
God wil nie hê mense moet skei nie. 

∼ Illustrasie 5: Die agtste gebod – Jy mag nie steel nie. Die Here vra dat ons 
ander mense se besittings sal respekteer. Ons moet ander se besittings 
beskerm en dit nie vir ons vat nie. Die Here is die Een wat vir ons sorg. 
Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Dit is hoe Hy vir ons en vir alle 
ander mense sorg. Daarom is dit verkeerd om ander mense se besittings 
– wat deel is van hoe die Here vir hulle sorg – vir ons te vat. Dit is 
liefdeloos om dit te doen. 

∼ Illustrasie 6: Die negende gebod – Jy mag nie vals getuienis teen ŉ ander 
mense aflê nie. Dit beteken ons mag nie van ander mense skinder of 
leuens oor hulle versprei nie. Nee, ons moet altyd die waarheid praat. Die 
Here vir wie ons aanbid, is die God van waarheid. Die waarheid is vir 
Hom belangrik, en daarom moet dit vir ons belangrik wees. Ons moet 
kinders van die waarheid wees. 

∼ Illustrasie 7: Die tiende gebod – Jy mag nie iemand anders se besittings 
begeer nie, nie hulle huis, hulle lewensmaat, hulle werkers, hulle diere of 
enigiets anders wat aan hulle behoort nie. Begeer beteken hier om altyd 
net nóg te wil hê en méér te wil hê net omdat ander mense dit het, en jy 
dit nié het nie. Dit maak dat jy ontevrede is met wat jy het en 
ondankbaar is oor wat jy wel het, en dat jy ongelukkig is oor wat jy nié 
het nie. 
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� Moment 3: Lees 1 Johannes 1:7, 9 

 

Nota  

Lees hierdie Bybelgedeelte vir die kinders voor uit Die Bybel@kinders.co.za. 
Die teks is ook op skyfie 7 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting. 

 

1 Johannes 1:7 en 9: “Selfs as ons dan miskien ŉ fout maak en iets 
verkeerd doen, sal God ons vergewe. Jesus het ons mos gered. Soos water 
vuilgoed afwas, was Jesus se bloed ons sondes af. So kan ons mooi skoon, 
sonder sonde, voor God staan.” 

 

Nota  

Verduidelik die volgende aan die hand van die animasies van skyfie 8 van 
die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-ontmoeting. 

 

∼ Illustrasie 1: Wanneer ons as kinders van die Here een van hierdie 
lewensreëls oortree, doen ons sonde. Die Here haat die sonde en moet dit 
straf, want Hy is regverdig. Hy verdra niks wat verkeerd is nie. 

∼ Illustrasie 2 en 3: Wanneer ons sonde doen, is ons liefdeloos. Dit beteken 
ons het nie die Here so lief soos Hy van ons vra nie. Ons het dan ook nie 
ons naaste so lief soos die Here van ons vra nie. Gelukkig het God ons so 
lief dat Hy vir Jesus, sy Seun, gestuur het om in ons plek aan die kruis te 
sterf. Aan die kruis het Hy al sy woede oor ons sondes in een oomblik op 
Jesus laat neerkom. Deur Jesus se bloed word ons vergewe en ons 
verhouding met God reggemaak.  

∼ Illustrasie 4 en 5: Die Heilige Gees help ons besef dat Jesus ons Verlosser 
is. Jesus, ons Verlosser, het al tien die liefdesgebooie nagekom. Met ons 
lewe sê ons nou dankie – dankie dat Jesus vir al ons sonde betaal het. 
Die Heilige Gees help ons om as kinders van Jesus volgens die tien 
lewensreëls te leef. Ons kan Hom vra om ons te help om gehoorsaam te 
wees, en ons kan oefen om na sy stem te luister. 

 

Dink  

Gee vir die groep kans om in stilte hieroor te bid: 

1. Sê vir Jesus dankie dat Hy die Heilige Gees gestuur het om jou te help om 
elke dag volgens God se tien lewensreëls te leef. 

2. Vra die Heilige Gees om jou te vergewe omdat jy nie altyd na sy stem 
luister wanneer Hy jou waarsku om nie sonde te doen nie. 
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Leef  

Luister na die Heilige Gees se stem wat jou voor die tyd in jou gedagtes sal 
waarsku wanneer jy op die punt staan om iets verkeerd te doen. Wanneer jy 
nie na sy stem luister nie en tog doen wat verkeerd is, sal Hy weer in jou 
gedagtes met jou praat. Hy sal jou oortuig dat jy so pas verkeerd opgetree 
het. Sê dan onmiddellik vir die Here jy is jammer. Vra Hom net daar om jou 
te vergewe, want Jesus het klaar met sy bloed vir al jou sondes aan die kruis 
betaal.  
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Langs die paaie sien ons baie bordjies met padtekens op. Hierdie padtekens 
sê vir mense hoe hulle moet ry en waarsku hulle teen gevaar. Noem ŉ paar 
padtekens wat julle al gesien het. Sê ook wat ŉ mens moet doen wanneer jy 
daardie spesifieke padteken sien. 

 

Wegspring  

Kleur die padteken op bladsy 68 in die werkboek in.  

 

Wonder  

Het jy al ooit gewonder wat met ons sou gebeur het as Jesus nie vir ons 
sondes aan die kruis gesterf het nie? En wat sou gebeur het as Hy nie die 
Heilige Gees vir ons gestuur het nie? 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hulle menings oor hierdie vrae gee, selfs 
al sukkel hulle ŉ bietjie. 

 

Kom ek verduidelik dit vir julle soos volg: 

� Ons sondes sou nie vergewe kon word nie. 

� Die Here sou steeds vir ons kwaad gewees het oor al die verkeerde dinge 
wat ons doen. 

� Ons sou hel toe gegaan het as die straf op ons sondes. 
� Ons sou nie geweet het wat liefde is nie; daarom sou al ons verhoudings 

stukkend en liefdeloos gewees het. 
� Ons sou nie die Heilige Gees gehad het om ons te help om die Here se 

lewensreëls na te kom nie.  

 

Werksaam  

1. Blaai na bladsy 68 van die werkboek. Kleur die groot hart       in die 
middel van die kruis rooi in. Hierdie hart vertel vir ons van die Here se groot 
liefde vir ons. 

2. Teken nou met ŉ inkleurpotlood hartjies op die dwarsbalk          van    
van die kruis. Dit herinner ons om ander mense lief te hê. 

3. Teken dan met ŉ ander kleur potlood hartjies op die regaf-balk      van die 
kruis. Dit herinner ons om God bo alles en almal lief te hê. 
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Wegstuur  

1. Wanneer jy bid in die week wat voorlê, sê elke keer vir Jesus jy is lief vir 
Hom. 

2. Sê elke dag in die week wat voorlê vir iemand anders dat jy vir hom of 
haar lief is met die liefde van Jesus wat in jou hart is. Onthou, moenie 
verwag dat hulle vir jou ook moet sê hulle is lief vir jou nie. Ons as kinders 
van die Here gee liefde sonder om liefde terug te verwag. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

 

Nota  

Die kinders se werkboeke moet toe wees wanneer julle hierdie aktiwiteit 
doen. 

 

Langs die paaie sien ons baie bordjies met padtekens op. Hierdie padtekens 
sê vir mense hoe hulle moet ry en waarsku hulle teen gevaar. Noem ŉ paar 
padtekens wat julle al gesien het. Sê ook wat ŉ mens moet doen wanneer jy 
daardie spesifieke padteken sien. 

 

Wegspring  

Skryf onder elke padteken neer wat die boodskap daarvan vir padgebruikers 
is. 
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Wonder  

Het jy al ooit gewonder wat met ons sou gebeur het as Jesus nie vir ons 
sondes aan die kruis gesterf het nie? En wat sou gebeur het as Hy nie die 
Heilige Gees vir ons gestuur het nie? 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hulle menings oor hierdie vrae gee, selfs 
al sukkel hulle ŉ bietjie. 

 

Kom ek verduidelik dit vir julle soos volg: 

� Ons sondes sou nie vergewe kon word nie. 

� Die Here sou steeds vir ons kwaad gewees het oor al die verkeerde dinge 
wat ons doen. 

� Ons sou hel toe gegaan het as die straf op ons sondes. 
� Ons sou nie geweet het wat liefde is nie; daarom sou al ons verhoudings 

stukkend en liefdeloos gewees het. 
� Ons sou nie die Heilige Gees gehad het om ons te help om die Here se 

lewensreëls na te kom nie.   
 

Werksaam  

Blaai na bladsy 56 van die werkboek. Skryf onder elke prentjie in jou eie 
woorde wat daardie spesifieke lewensreël beteken.  
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Wegstuur  

1. Wanneer jy bid in die week wat voorlê, sê elke keer vir Jesus jy is lief vir 
Hom. 

2. Sê elke dag in die week wat voorlê vir iemand anders dat jy vir hom of 
haar lief is met die liefde van Jesus wat in jou hart is. Onthou, moenie 
verwag dat hulle vir jou ook moet sê hulle is lief vir jou nie. Ons as kinders 
van die Here gee liefde sonder om liefde terug te verwag. 
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