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Taakspan vir Kinders: Junior Kategese & Kleuterkerk
Sleutels vir Lewe

SLEUTEL 2 - Toewyding aan God
Lukas 9:62 Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is,
is nie geskik vir die koninkryk van God nie
Die wêreld sê:

Jesus sê:

Om te leef sonder Jesus, is makliker.

Om vir Hom te leef, vra toewyding.
Besprekingspunte

Die wêreld sê jy moet vir jouself leef en ander vertrap.
‘n Mens sien gedurig voorbeelde in die media (koerante,
radio, internet) van mense wat ander vertrap of hulle
verlekker in die seerkry van ander, neus in die lug leef en
dink hulle is beter as ander.

Jesus sê dat ons vir Hom moet leef al is dit moeilik, want dit
beskerm jou en ook ander rondom jou.
As jy vir ander omgee en sorg, doen jy wat Jesus van jou
verwag, want dan het jy ‘n Jesus-hart.
Dis nie altyd maklik nie, maar dis ‘n keuse wat jy kan maak
met die regte sleutel.
‘n Sportman wat goed wil wees, moet mos aanhou oefen dink maar aan die Springbokke!

Storie: Die Hoogmoedige Hasie deur Makgobo Makgakela
Iets om huis toe te neem
Gee ‘n kind dik sokkies/kouse om oor sy/haar hande te trek. Gee dan ‘n klein lekkertjie of kougom om oopgemaak te word.
Hy/Sy sal baie sukkel, maar dit uiteindelik regkry - Aanhouer wen!
As jy baie oefen en hard probeer, is die prys iets lekker. Die lewe is nie altyd lekker of maklik nie, maar Jesus se prys maak
alles die moeite werd … Hou aan!
Vat ‘n polistireenglasie en maak ‘n klein gaatjie onderin. As jy water ingooi, bly dit deurloop en uitloop. Jy moet aanhou water ingooi om die glasie vol te hou. Ons kan nie net eenkeer Bybel lees of bid of kerk toe gaan en dink dis klaar nie. Ons moet
Elke week
Sleutels sluit iets oop … Byvoorbeeld: Slotte, deure, kluise, hekke, motors, skatkis, ens.
Dit verteenwoordig keuses waarvoor jy te staan kom in die lewe.
Jy het die keuse watter sleutel jy in die lewe gebruik om wat oop te sluit. Dit bepaal waarheen jy gaan, wat jy ontdek en die
gevolge van jou keuse.
Jesus se Sleutels vir Lewe verskil van die wêreld se sleutels.
Wie is die wêreld?
Dit is nie net onbekendes nie. Dit is ook ons maats of vriende, partykeer grootmense wat ons leer ken. Eintlik is dit almal wat
nie mooi verstaan dat Jesus se Sleutels vir Lewe anders is nie.
Wat is sonde?
Enigiets wat Jesus se hart sal seermaak.
Alles vir God se goedkeuring en glimlag!

