
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Groeigroepe 2018 
 

Kwartaal 2 
 

Graad 4-6 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Kwartaal 2 
 
Hierdie kwartaal gaan ons die volgende lesse met jou behandel: 
 
Datum Les 
15 April  Les 8- Genade  
22 April Les 9- Die muur van Nehemia 
29 April Langnaweek 
6 Mei  Les 10- Jesus word gedoop 
13 Mei Les 11- Om nooit weer dors te wees nie  
20 Mei Pinksterfees 
27 Mei Les 12 – Ouers  
3 Junie Les 13- Jairus se dogtertjie  
10 Junie  Les 14- Die verlamde man  
17 Junie  Langnaweek 

 
JY kan dit ook op die webblad kry: https://groeigroepe.appspot.com/graad7 
 
  

https://groeigroepe.appspot.com/graad7


 
 

Baie welkom by die 2de kwartaal!  
Mag hierdie kwartaal vir jou baie verrassings en aangename ervaringe voorhou! Mag jy groei in 
jou geloof en mag jy Jesus se liefde ervaar in alles wat jy aanpak!  
 
Les 8 | Genade 
 
Kernboodskap 
 
God se liefde en genade is verniet! 
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Ek het hierdie week in die winkel rondgeloop en toe sien ek hierdie tuinmaakhandskoene. 
Jinne, dit was nou vir my ‘n baie oulike ding… Ek het dit sommer dadelik gekoop… Maar weet 
julle, ek het daai handskoene daar buite in die tuin gaan neersit en vir my ‘n koppie koffie gaan 
maak, en toe ek na ‘n uur terugkom het daardie handskoene nog wragties NIKS tuin gemaak 
nie! Dit het net daar bly lê! 
Wat dink julle het gebeur? 
Kan hierdie WERKShandskoene enigsins werk sonder dat daar ‘n hand in is? Nee, dit kan nie… 
Dit is presies hoe dit werk met GENADE. 

• Wie van julle kan vir ons verduidelik wat is genade? 
 
Skriflesing 
 
Romeine 8:1 
 
Wat kan ons hieruit leer? 
 
Genade is iets wat jy kry, sonder dat jy dit verdien. Dis ‘n present van God af vir ons omdat Hy 
ons soooo baie liefhet!! 
Kyk hier… Ek het ‘n lekker saamgebring. Ek gaan hom sommer vir ________ gee. Hier is vir jou 
‘n lekker! Is jy bly jy het dit gekry? Dink julle hy het hierdie lekker VERDIEN?? Hoekom nie? 
Omdat hy NIKS daarvoor gedoen het nie? 
 
DIT IS GENADE! 
 
Maar weet julle wat… God het nie net genade vir EEN mens gegee nie… Hy het dit vir ons 
ALMAL geskenk! Daardie dag wat Jesus aan die kruis gehang het, het hy vir elkeen van ons in 
gedagte gehad. Hy het gekies om vir ONS ongehoorsaamheid die straf te vat, sodat ons nie 
deur al daardie seer en pyn hoef te gegaan het nie… Verdien ons dit? NEE! Ons verdien dit 
glad nie. (deel die res van die lekkers aan almal uit) 
 
Ons is soos hierdie handskoene. Ons bestaan… Maar sonder God se genade kan ons niks 
beteken nie. Eers as ons God se genade aanvaar en sy liefde vir ons begin verstaan kan ons 
die dinge begin doen waarvoor God ons gemaak het! 
 
Omdat God hierdie genade aan ons almal geskenk het, het ons almal deel daarvan. Maar 
genade beteken nie ons kan nou maar net doen wat ons wil nie. Dit gee ons nie die reg om 
sonde te doen nie… As ons DIT doen, trek ons daardie handskoen van God se hand af, en is 
ons weereens niks werd nie. God wil hê ons moet Hom terug liefhê. 
 



 
 

Hoe wys ons vir God dat ons Hom liefhet? Deur gehoorsaam te wees aan sy opdrag, en dis om 
ander mense te wys hoe ‘n kind van God leef, en hulle te vertel van die groot genade en liefde 
wat God vir ons het! 
 
Kom ons bid saam... 
 
Here, dankie dat U my genadig is. Ek is lief vir U. 
Riglyne vir die opvoeder 
Benodighede: 

• Sweis handskoene of Tuinmaakhandskoene 
• Sak vol lekkers 

 
Slotaktiwiteit: Geen 
 
Tuisopdrag: Maak ‘n lysie van die goed wat jy al gekry het wat jy weet jy glad nie verdien het 
nie 
 
  



 
 

Les 9 | Die muur van Nehemia 
 
Kernboodskap 
 
Ons bou saam aan God se koninkryk 
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Het julle al gehoor van die gesegde: Vele hande maak ligte werk? 
Vertel bietjie vir mekaar wat dit beteken? 
 
(Gee vir elkeen een blokkie… Gee ‘n opdrag dat elkeen ‘n muur moet bou) 
Kan jy alleen ‘n muur bou met jou blokkie? 
Wie van julle kan ‘n plan maak sodat ons ‘n groot muur kan bou as elkeen net een blokkie het? 
 
(As hulle nie self by die antwoord uitgekom het nie, laat hulle dit probeer uitpluis nadat jy die 
boodskap met hulle gedeel het… en bou WEER ‘n muur as slotaktiwiteit) 
 
Skriflesing 
 
Nehemia 6:15-16 
 
Wat kan ons hieruit leer? 
 
In die Bybelse tyd was dit vir ‘n stad baie belangrik om ‘n muur te hê. Hulle het met veë en 
graan geboer en hulle belangrike goed gehad wat hulle opgepas het… Maar as daar nie ‘n 
muur was nie, was dit te maklik vir ander mense om hulle goed te gaan steel, of selfs om die 
hele stad aan te val en oorlog te maak. 
 
So, toe Nehemia ‘n eendag terugkeer na Jerusalem, het hy gesien die muur is stukkend, en 
daar is skaars ‘n muur om die stad om hulle te beskerm. Nehemia se hele familie het daar 
gebly, en hy het hulle jammer gekry en was bang vir hulle veiligheid. Nehemia het toe na sy 
koning toe gegaan en gevra of hy die stad se muur kan regmaak. Die koning het gelag en gesê 
dit is onnodig en Nehemia sal dit nooit regkry nie! Maar Nehemia het toe besluit hy SAL die 
koning verkeerd bewys! 
Nehemia het toe teruggekeer na Jerusalem en daar het hy toe ‘n BAIE GOEIE PLAN gemaak! 
Hy het vir al die mense wat in die stad woon gevra om elkeen net die stukkie van die muur voor 
sy eie huis reg te maak en weer te bou… Die volk het dadelik ingestem om dit te doen. Selfs ‘n 
man wat net 4 dogters gehad het, het almal hard gewerk en alles gedoen om hulle stukkie muur 
vinnig en mooi en reg te maak. 
 
Omdat almal hulle kant gebring het, het die hele stad sommer vinnig weer ‘n muur gehad 
rondom hulle. Almal het mooi saam gewerk en geluister na Nehemia. 
Dit is hoe ons in die koninkryk ook kan bou. Ons kan almal saam werk en elkeen sy deel doen. 
As ons net ons eie ding wil doen en nie doen wat God van ons vra nie, sal daar net ‘n klomp los 
stukkies koninkryk wees… almal los van mekaar. Maar soos hierdie mense van Nehemia kan 
ons SAAM werk, by onsself begin, klein begin, en ‘n groot koninkryk saam bou. 
 
 
 
 
Kom ons bid saam... 



 
 

 
Here, baie dankie dat U ons as mense beskerm. Dankie dat ons enige iets kan doen as U ons 
help. Ons wil graag vir U lewe. Amen. 
 
Riglyne vir die opvoeder 
 
Benodighede: 

• Boublokkies 
 
Slotaktiwiteit: Geen 
 
Tuisopdrag: Gesels met jou ouers oor hoe jy ook soms sukkel om te doen wat God vir jou vra. 
 
  



 
 

Les 10 | Jesus word gedoop 
 
Kernboodskap 
 
Die doop is ’n teken van God se genade. 
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Bespreking: 
1. Wat beteken “bekeer”? 
2. Hoe bely ‘n mens jou sondes? 
3. Hoekom word mens gedoop? 
 
Skriflesing 
 
Markus 1:4-11 
 
Wat kan ons hieruit leer? 
 
Die doop is ‘n teken van God se genade vir sy kinders. Omdat Jesus as MENS aarde gekom 
het, het God sy genade ook aan Jesus gegee. Die doop maak nie dat ons gered is nie. Die 
doop sê ook nie dat ONS vir God kies nie, die doop sê dat GOD vir ons gekies het, en sy 
genade is juis so groot dat selfs ‘n klein babatjie wat nie eers verstaan nie, kan deel in sy 
genade. 
 
Ons word gedoop deur die Gees. En dis die Gees wat ons bewus maak van God se groot liefde 
en genade. 
 
Kom ons bid saam... 
 
Here Jesus, dankie dat ek gedoop kan word as teken dat ek aan U behoort. Dankie dat U Gees 
ook by my is. 
 
Riglyne vir die opvoeder 
 
Benodighede: Geen 
 
Slotaktiwiteit: Volg die nommers om die duif te teken. 
 
Tuisopdrag: Vertel vir jou gesin wat die duif vir ons beteken en vra jou ma en pa om met jou te 
praat oor die dag wat jy gedoop is, bv Hoekom het hulle jou gedoop? 
 
  



 
 

 
  



 
 

Les  11 |  Om nooit weer dors te kry nie.  
 
 
Kernboodskap 
 
Jesus gee vir ons die ewige lewe.  
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Wie van julle was al dors? En as jy dors is, dan soek jy mos iets… wat sal dit wees? 
Water of koeldrank, nê… 
 
Julle almal het tog seker al sport gedoen by die skool, nê? En dan so terwyl jy besig is, raak jy 
vreeslik moeg en dors. Dan wat doen julle as julle dors is?  
Julle drink water of hierdie sportsdrankies, of enigiets… wie van julle was al verskriklik dors dat 
dit vir julle gevoel het, daar is nie genoeg water of koeldrank om OOIT jou dors te les nie?  
 
Jy drink dan daardie botteltjie water of koeldrank, dan voel jy beter nê? Maar was dit die laaste 
keer wat julle ooit iets gedrink het? Nee, want julle het almal een of ander tyd WEER dors 
geword. 
 
Maar daar is ‘n verhaal in die Bybel waar Jesus vir ‘n vrou gesê het, HY kan vir haar water gee 
en sy sal nooit weer dors kry nie…  
 
Skriflesing 
 
Johannes 4:1-26 
 
Wat kan ons hieruit leer?  
 
Vertel gou wat jy in die storie gehoor het?  
Wat Het Jesus vir die vrou oor water gesê? Die water wat ek vir jou kan gee, sal maak dat jy 
NOOIT weer dors sal word nie.  
Maar hoe werk dit dan? Dink julle Jesus praat van REGTE water?  Nee, die water wat Jesus 
van praat is die EWIGE LEWE.  
 
As ons nie vir Jesus ken nie, dan voel ons soms leeg en ons bly soek na iets. Ons  verlang na 
iemand wat ons so baie liefhet, en vir ons sorg, maak nie saak wie ons is, of wat ons al 
verkeerd gedoen het nie. Daai verlange, is soos om DORS te wees. En al wie daardie dors vir 
ons kan les, wat ons kan laat oorborrel van water, is JESUS! As ons vir Jesus lief is, en elke 
dag leef soos kinders van Jesus, gee Hy vir ons die ewige lewe. Dan hoef ons NOOIT weer na 
Hom te verlang nie… Want as ons vir Jesus ken, dan weet ons mos Hy is ALTYD by ons. En 
ons kan nie iets soek of na verlang as dit naby ons is en ons weet waar Hy is nie. 
 
Vertel bietjie vir mekaar wat julle vandag geleer het. Kan ‘n mens dors wees vir Jesus? En hoe 
kan ons mekaar help om Jesus  beter te leer ken? 
 
 
Kom ons bid saam... 
Here, baie dankie dat U vir my die ewige lewe wil gee.  
 
Riglyne vir die opvoeder 



 
 

Benodighede: 
• Botteltjie water 
• Energade 
 
Slotaktiwiteit: Voltooi die doolhof. 
 
Tuisopdrag:  
Gaan maak ‘n lys van die dinge wat ons soms weghou van die water van Jesus vir ons wil gee, 
en ‘n tweede lys van maniere hoe ONS met ander hierdie water kan deel. 
 
GEBRUIK DIE PRENTJIE, EN WYS VIR DIE MANNETJIE DIE PAD TOT BY DIE PUT. 

 
  



 
 

Les  12 |  Ouers 
 
Kernboodskap 
 
Ouer is belangrik, want hulle leer ons baie.  
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Wat is julle mooiste herrinnering as jy dink aan iets wat jy saam met jou ma of pa gedoen het… 
Wat is vir jou die moeilikste by die huis? 
 
Hoekom dink julle het ons ouers, en hoekom moet ons by hulle bly en vir hulle luister? 
 
Sou jy vir jouself kon sorg? Dink jy dis altyd vir jou ma of pa maklik? Is dit vir hulle lekker om 
met jou te raas of om jou te straf vir wat jy verkeerd gedoen het? 
 
Dink jy jou pa of ma doen ALTYD alles reg? Nee, hulle is ook maar net sondige mense soos 
ons is, nê? Ons moet besef dat hulle ook soms foute maak… Maar dat hulle ook al geleer het 
uit foute wat hulle gemaak het toe hulle so oud soos jy was. So hulle doen soms goed wat vir 
ons baie sleg is en wat ons dink is onregverdig… Maar eintlik wil hulle ons beskerm. 
 
Ons gaan ‘n stukkie lees wat vandag vir ons gaan laat verstaan… 
 
Skriflesing 
 
Prediker 4:1-13 
 
Wat kan ons hieruit leer?  
 
Hierdie is ‘n brief wat ‘n ouer vir sy kind geskryf het! Ons dink baie keer dat ons ouers 
onregverdig is, nê? Nou ja, mens kry wel ouers wat glad nie hulle kinders leer wat hulle moet 
nie… Dit is baie onregverdig!  God het ons ouers vir ons gegee om ons groot te maak volgens 
sy wil… 
Wie van julle is gedoop? Kan julle onthou toe julle gedoop is? Meeste van julle kan seker nie 
onthou nie, want julle was nog klein babatjies. Daardie dag toe jy gedoop is, het jou pappa en 
mamma, of net jou pappa of net jou mamma, ‘n belofte gemaak aan God. Hulle het belowe dat 
hulle ons sal grootmaak en vir ons sal leer en wys hoe dit is om ‘n kind van God te wees. 
 
As ons ouers partykeer vir ons sê, nee… jy gaan nie by daardie maatjie speel nie, of nee, jy 
gaan nie nou buite speel nie, jy moet jou groente eet, jy mag nie hierdie speelding kry nie, en jy 
mag nie die hele sjokolade opeet op jou eie nie… Klink dit vir julle onregverdig? Ek is seker ons 
almal was al kwaad as pappa of mamma hierdie goed gesê het. Dis gewone huisreëls. Maar dis 
nie net om die lewe vir ons sleg te maak nie… dis om jou te beskerm.  
As jy die hele sjokolade gaan opeet gaan jy maagpyn hê of vet word ☺  OF! Jy moet jou 
groente eet want dis goed vir jou liggaam, dit gee jou die nodige krag om jou sport te doen. Of 
as jy elke keer kry wat jy wil hê soos die beste speelgoed, dan gaan jy eendag nie meer die 
lekker dinge waardeer nie. Al hierdie dinge is om ons te beskerm! Al dink ons partykeer ons 
ouers is dom en mislik en wil hê ons mag niks lekkers doen nie… Gaan sit bietjie en dink wat 
dalk die regte rede is agter dit. 
 
Soos God ons hemelse Vader is, en die beste dinge vir ons wil hê… Het hy tog ook vir ons 
reëls gegee… Weet julle wat is daardie reëls? Ja, die 10 Gebooie. Nie eers ons ouers kry al 



 
 

hierdie dinge reg nie… Maar hulle leer ook nog soos ons elke dag die mooi en die sleg van die 
lewe.  
 
Ons hoor in een van hierdie gebooie dat ons ons ouers moet respekteer? Is dit wat ons elke 
dag doen? As ons lelik praat met ons ma of pa, maak dit regtig hulle harte seer. Net soos ons 
ook God se hart seer maak as ons nie lewe soos sy kinders behoort te lewe nie. 
 
Is julle dankbaar dat julle ouers vir julle sorg? Dink jy jou ma en pa is lief vir jou? Is jy vir hulle 
ook lief? Hoe gaan ons maak om vir hulle te wys ons is lief vir hulle en dat ons alles wat hulle vir 
ons doen, waardeer?  
 
 
Kom ons bid saam... 
 
Elkeen doen ‘n gebed waarin hulle vir God dankie sê vir die ouers wat God vir hulle gegee het. 
Vra God om hulle te help met dit waarmee hulle sukkel, en vra God ook om jou te help om 
gehoorsaam te wees. (Maak dit duidelik dat die kinders wat onseker is oor iets, ENIGETYD met 
jou kan kom praat… hierdie dinge oor ouers mag dalk nie vir al die kinders waar wees nie) 
 
Riglyne vir die opvoeder 
 
Benodigheide: 
 
Tuisopdrag en Slotaktiwiteit: 
 
Maak ‘n kaartjie vir jou ma of pa of albei om dankie te sê vir alles wat hulle vir jou doen en leer. 
  



 
 

Les  13 |  Jaïrus se dogtertjie 
 
 
Kernboodskap 
 
Jesus oortref ons verwagtinge. 
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Wie van julle hou daarvan om mense te verras? Mens kry verskillende verrassings, nê… Jy gee 
miskien vir iemand ‘n geskenkie sonder dat hulle dit verwag het… sommer maar net… Maar 
dan kry jy ook die geval waar mense dink jy gaan iets nie regkry nie, of jy’s nie goed genoeg of 
slim genoeg of vinnig genoeg nie… en dan kry bewys jy hulle verkeerd en daar kry jy dit reg. 
Dan voel jy goed en hulle kry skaam omdat hulle te min van jou verwag het.  
 
Wie van julle het al so iets reggekry? Hoe het dit vir jou gevoel… Mens wil graag vir daai mense 
lag en sê, wê-wê-wê. Maar weet julle wat… dit het met Jesus gebeur. Mense het vir Hom gelag 
omdat Hy iets wou doen wat hulle gedink het Hy nie gaan regkry nie… En toe kry hy dit reg, 
natuurlik! 
 
Maar Jesus het nie vir hulle teruggelag nie. Want Hy was nederig, en het net aangegaan om te 
doen wat Hy weet Hy kan, maak nie saak wat ander mense gedink het nie! Kom ons lees saam 
hierdie verhaal. 
 
Skriflesing 
 
Lukas 8: 41-56 
(Laat die kinders dit hardop lees, of laat hulle beurte maak om elkeen ten minste ‘n vers te lees) 
 
Wat kan ons hieruit leer?  
Wat is vir julle interessant van hierdie verhaal? 
 
Dink julle dit is vreemd dat Jesus vir die mense gesê het dat hulle vir niemand mag gaan vertel 
nie…? Hoekom sê jy so? Wat dink julle kan ons uit Jesus se optrede leer uit hierdie verhaal?  
Dink julle Jesus oortref vandag nog mense se verwagtinge? Hoe sou julle sê gebeur dit? 
 
Toepassing: 
Ons almal dink vandag nog partykeer dat God ons vergeet of dat Hy ons nie gaan help nie. Of 
ons sit in ‘n situasie en dink, NIKS of NIEMAND gaan dit regkry om ons hieruit te help nie! Dit is 
wanneer ons nog vir God onderskat of te min van Hom verwag. Maar as ons terugkyk na 
daardie tyd, dan kom ons agter dat God so, sonder dat ons dit agtergekom het, ons tog 
daardeur gehelp het en gedra het. 
 
So ons kan maar net weet dat God vandag nog ons verwagtinge oortref. 
 
Kom ons bid saam... 
Here, dankie dat U my verwagtinge oortref.  
 
  



 
 

Riglyne vir die opvoeder 
Benodighede: Geen 
Slotaktiwiteit: 
 
As jy al ooit in jou lewe ‘n dagboek gehou het, sal jy weet dat as jy gaan lees oor goed wat jy al 
‘n ruk terug neergeskryf het, jy so baie goed sien wat verbygegaan het of selfs jou ‘n beter 
mens aan die ander kant laat uitkom het.  
 
Julle gaan vandag elkeen op ‘n bladsy skryf asof jy besig is met ‘n dagboek! Ons gaan dit in 
koeverte sit en aan die einde van die jaar gaan ons dit weer lees. En ek waarborg julle dat julle 
verwagtinge oortref sal wees teen daardie tyd! So jy gaan vir Jesus ‘n brief skryf oor waarmee jy 
op hierdie stadium sukkel, of oor iets wat jou ongelukkig maak en wat jy wens sal ophou 
gebeur.  
 
Dit kan miskien wees dat iemand jou boelie, of jou ouers baklei of gaan deur ‘n egskeiding, of 
iemand is siek of jy sukkel om jou skoolwerk te doen op so ‘n manier wat jy jouself of jou ouers 
kan trots maak! 
 
 
Tuisopdrag: Vra jou ouers om jou ’n storie te vertel waar Jesus iemand gehelp het.  
 
 
  



 
 

Les 14 |  Die verlamde man 
 
Kernboodskap 
 
Jesus genees mense! 
 
Aanvangsaktiwiteit 
 
Gee ‘n paar van die kinders die kans om “lam” te speel. Hulle mag glad nie hul arms of bene 
gebruik nie. Hulle moet die ander in die klas vra om hulle te dra of te help.  
 
Laat elkeen na die tyd vertel hoe voel dit om lam te wees.  
 
Skriflesing 
 
Markus 2:1-12 
 
Wat kan ons hieruit leer?  
 
Daar is twee lesse uit hierdie gedeelte om te leer: Jesus kan mense genees wat siek is en 
Jesus kan mense sondes vergewe! Watter ene klink die moeilikste? Om mense te genees, 
natuurlik! En dit is presies wat die mense gedink het toe Jesus hulle dieselfde vraag gevra het. 
 
Die mense bring ‘n verlamde man na die plek toe waar Jesus besig was om die mense te leer. 
Daar was so baie mense hulle moes hom deur die dak laat sak om by Jesus uit te kom! Jesus 
was so beïndruk met hulle geloof in Hom! Hulle het vas geglo dat Jesus die man sal kan help! 
En hulle was reg! Jesus genees die man en hy kan weer opstaan en loop. Hy was verlam maar 
omrede Jesus magtig is, kon hy die man genees! 
 
Maar dit is eintlik nie die belangrikste vir Jesus nie. Die belangrikste vir Jesus was dat hierdie 
man ook ‘n verhouding met die Here moes hê: daarom wil Hy ook sy sondes vergewe. Dit was 
die belangrikste manier waarop Jesus hom kon help. Dit was net God wat mense se sondes 
kon vergewe. Daarom was Jesus magtig genoeg om selfs dit te doen! Die ander mense kon dit 
nie glo nie! 
 
Ons dink baie keer dat die belangrikste ding in die lewe is om fisies gesond te wees! Maar vir 
Jesus is die belangrikste ding vir ons ‘n geestelik gesond te wees! 
 
Kom ons bid saam... 
 
Here Jesus, dankie dat U magtig is om ons sondes te vergewe sodat ons U kinders kan wees! 
 
Riglyne vir die opvoeder 
 
Benodighede: 

• Geen 
 
Slotaktiwiteit: Geen 
 
Tuisopdrag: Probeer hierdie week iemand wat dit nodig het help.  
 


