
L A A T  J U L L E
L I G G I E S  S K Y N !

Rympie

https://www.youtube.com/watch?
v=oXkxRNEy8XA&ab_channel=Tra

cyJ001
 

Crep, creep, creep in the dark
fear comes to blow out all your

lights.
It doesn't want you telling

everybody that Jesus rules, all
right!

Let your light shine Whoa
Let your light shine Whoa

Let Your light shine and let Jesus
shine through you

Giant fears are really small when
all you see is God

Don't be afraid to stand up tall
and give a great big shout

I'm not scared, I 'm gonna let my
light shine

You're not scared, you're gonna
let your light shine

We're not scared, we're gonna let
our light shine

Cos Jesus is Lord, and He's gonna
let His light shine

 

Gebed

Liedjie

Liewe Heer, dankie dat
U altyd die lig in ons
lewens is en elke dan

vir ons die donker weg
jaar en ons paadjie
mooi helder maak.

Amen. 

Laat julle liggies skyn,
laat julle liggies skyn. 
Ek sal my lig laat skyn,
ek sal my lig laat skym

Laat dit kyn, laat dit
skyn, laat dit skyn 

x2



God jaag al die donker weg! 
Wys vir jou kleintjie ‘n prentjie van die son en die

maan. In die dag kan ons baie mooi sien want God
is ons sonnetjie, maar in die aand kan ons net so

mooi sien en veilig voel wanneer die maan op ons
skyn, want God is ook soos die maan wat elke aand

skyn. 

Teksvers: Psalm 27:1
Die Here is my lig en my redder,

vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,

vir wie sou ek vrees?
 

 

Kan jy se wat die volgende voorwerpe is? 

God is soos al hierdie goedjies en nog meer. Hy jaag al die
donker weg. 

Week 1



Ons het verlede week mooi geleer dat God die lig in
ons lewe is en dat Hy al die donker weg jaag, maar
het jy geweet dat hy ‘n liggie binne in elke een van

ons gesit het?  Hierdie liggie kan gesien word
wanneer ons gelukkig is en groot glimlag. 

Ons moet hierdie liggie gebruik om mense se dag
baie beter te maak. 

Deur mense te maak lag, liefde te gee…hoe gee ons
nou weer liefde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mense te help. 
 

 

 

Teksvers: Psalm 27:1
Die Here is my lig en my redder,

vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,

vir wie sou ek vrees?
 

 

Week 2

Soentjies Drukkies Speel



Teken van skaduwee prente. Plaas verskillende
voorwepe buite neer op die grond. Jou kleintjie
gebruik dan bordkruit om die prentjie te trys. 

6-9 maande

12-15 maande

Waar daar nie lig is nie, is daar skaduwee. Speel
met 'n flits en jou hande en speel skaduwee

diere. Jou kleintjie kan al die diertjies opnoem
wat jy met jou hande maak. 

God se liggie moet deur ons skyn. Gebruik 'n
papier koppie en 'n klein kersie. Maak gaatjies in

die papier koppie en plaas dan 'n kersie onder
die koppie. kyk hoe mooi skyn God se liggie deur

ons.

16-24 maande

2-3 Jaar

Soek van verskillende voorwerpe. God se liggie
maak alles helder waar dit skyn. Maak die vertrek

donker en steek dan voorwerpe weg. Jou
kleintjie moet dan die voorwerpe soek deur 'n

flits te gebruik. 

Aktiwiteite

Liggies in 'n boks. Neem 'n ou boks kers liggies.
Plaas die boks so dar baba binne die boks kan le.
plak dan die kers liggies binne in die boks. Baba

kan vir die liggies kyk. 

10-12 maande


