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Kwartaal 2 
 
Hierdie kwartaal gaan ons die volgende lesse met jou behandel: 
 
Datum Tema 
15 April  Les 8- Dankoffers  
22 April Les 9- Aanbidding  
29 April Langnaweek 
6 Mei  Les 10- Doop  
13 Mei Les 11 – Nagmaal  
20 Mei Pinksterfees 
27 Mei Les 12 – Selfbeeld  
3 Junie Les 13- Geestelike groei 
10 Junie  Les 14- Ouers  
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 
 
Dankoffers 
 
Voor jy begin: 
 
Dink aan ‘n paar goed waaroor jy dankbaar in jou lewe is. Bid rustig en sê vir God dankie vir al 
hierdie dinge. 
 
Lees 
 
2 Korintiërs 8:10-15 
 
Dink na oor die volgende vrae: 
 
Wat is dankoffers? 
 
‘n Dankoffer is iets wat jy vir die Here gee om dankie te sê vir alles wat in jou lewe doen en wie 
Hy in jou lewe is. Meestal gee ons geld vir die Here tydens eredienste as ‘n dankoffer, maar dit 
is al nie hoe ons ons dankbaarheid kan wys nie. 
 
Hoekom gee ons dankoffers? 
 
Ons gee dankoffers, omdat ons dankbaar teenoor God staan vir alles wat Hy vir ons gee en 
doen. 
Dankoffers hoef nie baie te wees nie, maar dit moet met ‘n opregte hart wees. 
Ons gee ook dankoffers sodat mense wat behoeftig is daar deur gehelp kan word. 
 
Hoe gee ek my dankoffer? 
 
Die Bybel sê vir ons dat ons moet gee uit wat ons het en met ‘n opregte hart. Dit beteken dat 
ons nie altyd geld hoef te gee nie, maar dalk ons tyd, ons omgee of met ander ons besittings 
deel. 
 
Week se uitdaging: 
 
Bid hierdie week elke dag oor iets waaroor jy dankbaar is. Gee ‘n dankoffer aan God op enige 
manier wat jy hierdie week kan. Skryf in ‘n paragraaf hoe dit vir jou was om iets te gee om te 
wys hoe dankbaar jy teenoor God is. 
  



 
 

Les 9 
 
Aanbidding 
 
Voor jy begin: 
 
Hoekom aanbid jy God? Het jy al ooit gedink hoekom jy God aanbid? Dink gou aan drie redes 
hoekom jy graag God wil aanbid? 
 
Lees 
 
Eksodus 20:1-11 
 
Hier lees ons van die eerste 4 gebooie. Dit handel alles oor ons verhouding met God en hoe Hy 
wil hê ons moet Hom aanbid. 
 
Opsommend is hierdie vier gebooie: 
 
1. Daar is net een God. 
2. Jy mag nie ander gode aanbid nie. 
3. Jy mag nie die Here se naam misbruik nie. 
4. Jy moet die sabbatdag heilig hou. 
 
Wat sê hierdie gebooie vir ons? 
 
Die Here wil hê ons moet Hom met ons hele lewe eer en aanbid. Dit beteken dat ons ‘n 
lewenstyl moet leef wat Hom in alles eer en sodoende aanbid ons Hom met alles wat ons doen. 
Aanbidding gaan dus oor meer as net sing, bid ens. 
 
Aanbidding deur sang: 
 
Alhoewel ons God deur alles moet aanbid, is om saam as gemeente of gelowiges te sing en 
erediens te hou ‘n baie goeie en mooi manier om God te aanbid. Nie alleenlik eer ons God daar 
deur nie, maar kry ons dikwels energie daaruit. Ons moet nooit skaam wees om uit volle bors te 
sing nie, want ons sing vir God en wil vir Hom iets van ons dankbaarheid en liefde vir Hom deur 
die sang oor dra. 
 
Week se uitdaging: 
 
Lees 1 Korintiërs 10:31. 
 
Probeer om in elke oomblik deur alles wat jy doen God te eer. 
 
Skryf in ‘n paar sinne neer hoe dit was om hierdie week God te eer. 
  



 
 

Les 10 
 
Doop 
 
Voor jy begin: 
 
Word rustig en bid tot God oor jou lewe op hierdie stadium. 
 
Wat is die doop? 
 
Het jy al ooit nagedink oor jou doop? Oor wat dit beteken en hoekom jou ouers jou gedoop het? 
(As jy nog nie het nie, gaan praat met hulle daaroor en vra hulle bietjie uit). 
Die Doop is die simbool dat die Here Jesus ons gekies het en ons lief het. Dat ons sy kinders is 
en ons die seël dra van ‘n kind van God. 
 
Hoekom doop ons baba’s? 
 
Ons glo dat God alle kinders alreeds lief het en daarom kan jy as baba gedoop word, want dit is 
die teken dat God vir jou lief is. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Jy hoef dit nie te kan onthou nie, 
maar jy kan dit weet en daarin rus en vrede vind. 
 
Hoekom is daar ander kerke wat groot doop? 
 
Ander kerke glo jy moet eers God se liefde aanvaar voor jy gedoop kan word, maar ons glo dat 
God jou klaar lief het en daarom kan jy gedoop word. Wanneer jy dan hierdie liefde van God 
ervaar kan jy belydenis van geloof aflê om op hierdie liefde te antwoord. 
 
Het jy geweet Jesus is ook gedoop? 
 
Lees Lukas 3:21 
 
God het vir Jesus ook gedoop om te bevestig dat Hy vir Hom lief is en dat Hy sy Seun is. 
Daarom kan ons weet dat die doop vir ons ook beteken dat God ons as sy kinders aanvaar. 
 
Week se uitdaging: 
 
Gesels in die week met ‘n vriend/ vriendin oor die doop en skryf in ‘n paragraaf neer hoe hulle 
die doop verstaan. Indien hulle nie seker is nie kan jy hulle verduidelik wat jy in die klas geleer 
het. 
  



 
 

Sondag 11 
 
Nagmaal 
 
Voor jy begin 
 
Word rustig en bid vir ‘n paar minute tot God. Vra dat Hy deur die Bybel met jou sal praat. 
 
Lees 
 
Lukas 22:14-23 en Markus 15:21-41 
 
Wat sê hierdie gedeelte vir jou? 
 
Wat beteken Jesus se kruisiging vir jou? 
 
Wat is die nagmaal en hoekom gebruik ons dit? 
 
Die nagmaal is ‘n sakrament, dit beteken ‘n heilige simbool soos die doop. Die nagmaal is die 
tekens dat God vir ons sonde gesterf het aan die kruis sodat ons vry kan wees en in ‘n 
verhouding met Hom kan staan. Jesus self het hierdie tekens vir ons gegee sodat ons Hom kan 
onthou. 
 
Die brood- Is die teken van sy liggaam, dat sy liggaam vir ons gebreek is. 
Die wyn- Is die teken dat Jesus se bloed vir ons geloop het en dat ons daardeur rein en skoon 
van sonde is. 
 
Wanneer jy weer nagmaal hou, of selfs net brood eet en druiwesap drink dink aan Jesus wat vir 
jou gesterf het. 
 
Week se uitdaging: 
 
Geen. 
  



 
 

Sondag 12 
 
Selfbeeld 
 
Inleiding: 
 
Laat almal in die groep vertel hoe dit met hulle gaan, hoe die vakansie was en wat hulle 
hoogtepunt van die vakansie was. 
 
Gee 5 min waar elke persoon in die groep hulle self as ‘n dier moet beskryf en hoekom hulle 
daardie spesifieke dier gekies het. 
 
Gesels oor die volgende vraag: 
 
Hoekom is dit belangrik hoe ons onsself sien? 
 
(Die gesprek kan hier lekker vloei. Daar kan gepraat word oor probleme soos mense wat te veel 
van hulle self dink en ander wat nie goed oor hulleself voel nie, omdat hulle afgeknou word deur 
vriende ens). 
 
Kom ons kyk wat sê die Bybel oor ons selfbeeld. 
 
Lees: 
 
Gee ‘n paar persone in die groep geleentheid om die volgende tekste deur te lees. 
 
Psalm 139:13-17, Jesaja 43:1, Efesiërs 1:3-5, Romeine 12:1-3 
 
Wat sê hierdie gedeeltes vir ons? 
 

• Ons is reeds voor ons geboorte uitverkies en gemaak soos God ons wou maak. 
• Hy het ons geroep om as sy kinders te leef 
• Daarom moet ons ons identiteit en selfbeeld hieraan koppel. 
• Ons is kinders van God en elkeen is wonderlik gemaak met ‘n spesifieke doel. 
• Ons moet egter nooit te veel van onsself dink nie, maar altyd nederig bly en afhanklik 

van God leef. 
 
Week se uitdaging: 
 
Skryf hierdie week ‘n gebed/psalm/gedig/brief vir God waarin jy vir Hom dankie sê dat jy Sy kind 
mag wees. Skryf neer watter dinge van jouself pla jou, maar ook die goed waarvan jy hou. Bid 
tot God ook oor hierdie dinge 
  



 
 

Sondag 13 
 
Geestelike groei 
 
Inleiding: 
 
Vra hoe gaan dit met almal se plante wat hulle in die begin van die jaar gekry het. Groei hulle 
nog? 
 
Gesels oor: 
 
Wie het al ooit gekyk hoe baie jy groei? Wie se ouers het merke teen die muur gemaak? Het jy 
al agter gekom jy is nie meer so klein soos toe jy ‘n baba was nie? Jy eet ook nie meer net baba 
kos en drink melk nie? 
 
Net so skryf Paulus vir ons dat ons geestelik ook moet groei: 
 
Lees 
 
1 Korintiërs 3:1-2, 
 
Wat is die verskil tussen geestelik “melk” kos en “vaste” kos? 
 
MELK      VASTE KOS 
Word gevoer     Eet self 
Bly by eenvoudige sake    Oordink moeiliker en dieper geestelike sake, doen  
      selfstudie, redeneer met wysheid 
Onseker, word maklik beïnvloed   Het sekerheid, is standvastig in geloof, kan geestelik  
      onderskeid tref tussen reg en verkeerd 
Ongehoorsaam     Hoor en doen 
Word deur die vlees beheer   Geesvervuld 
Net ingestel op eie behoeftes   Diensbaar, nuttig 
Word nog gelei soos ‘n blinde   Word ‘n leier 
Beheer deur eie begeertes (liefdeloos)  Vrug van die Gees is duidelik 
Gebruik gawes vir eie gewin   Gebruik gawes om die Koninkryk te bou 
 
Watter kos is jy besig om in te kry? 
 
Week se uitdaging: 
 
Probeer hierdie week doelbewus daaraan aandag gee om self geestelik te groei. Skryf 5 dinge 
neer wat jy kan doen om self verantwoordelikheid te neem vir jou eie geloofsgroei. 
  



 
 

Sondag 14 
 
Ouers 
 
Inleiding 
 
Ons gaan vandag bietjie ‘n opvoering hou. Kies ‘n ma, ‘n pa en twee kinders. Hulle kan self 
besluit wat elke kind verkeerd gedoen het en dan moet hulle vir die groep wys hoe hulle die 
situasie sal hanteer. 
 
Ons het die laaste twee weke gesels oor hoe ons onsself sien en hoe ons geestelike groei. Het 
jy al ooit gedink hoe groot rol jou ouers in hierdie proses gespeel het? Ons moet dankbaar wees 
vir ons ouers en die rol wat hulle in ons lewens speel. Die Bybel gee ook vir ons riglyne oor hoe 
ons verhouding met ons ouers moet lyk 
 
Lees 
 
Eksodus 20:12 en Efesiërs 6:1-4 
 
Gesels 
 
In die groep wat hierdie gedeeltes vir julle prakties in julle lewens beteken? 
 
Waar moet jy dalk anders optree? 
 
Waar dink jy tree ouers verkeerd op? (vers 4 sê dat ouers ook reg moet optree) 
 
Week se uitdaging: 
 
Maak tyd hierdie week om met jou ouers te praat. Praat met hulle oor die rol wat hulle in jou 
lewe speel. Sê vir hulle dankie vir iets wat hulle vir jou doen of beteken. Indien jy dit mooi kan 
sê, sê vir hulle watter dinge wat hulle doen jou pla. Bid saam met hulle na die gesprek. Sorg dat 
jy ook in jou stiltetyd hierdie week vir jou ouers en jou verhouding met hulle bid. 
 
Skryf ‘n paragraaf oor hoe hierdie gesprek met jou ouers verloop het. Bring dit kerk toe. 
 
 
 
 


