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Kyk die oulike
mini’s wat ons
gaan versamel.

UIT DIE JEUGKANTOOR
Welkom aan almal wat deel is van die KIX-familie... by kerke, skole,

en hulle leer hoe God wêreldwyd vir sy kinders sorg. Kry al die

Kinderbondtakke, kleuterskole, nasorg, kategesegroepe en nog baie

inligting oor hierdie deel van die projek vanaf bl. 3.

meer!

B. Die plaaslike been

DIE KIX-DROOM

Dit sal goed wees om egter ook in jou eie gemeenskap (of naby aan
julle) 'n plaaslike inisiatief te ondersteun. Wat kan julle doen?

Die Kix-droom is dat daar in elke gemeenskap 'n KIX-groep sal

Stap 1: Dink aan 'n plek wat babas of klein kinders in jul

wees, hetsy by die kerk, skool, kleuterskool of nasorg, waarin elke

gemeenskap versorg. (Kliniek, hospitaal, kinderhuis, sopkombuis,

kind Jesus kan ontmoet en saam die Bybel kan leer ken. Dankie dat

plek van veilige bewaring, pleegouers, kango-ouers, ens.)

jy deel is hiervan!

Stap 2: Identifiseer 'n behoefte waarmee jul kan help (dalk

KIX 2017

speelgoed of klere insamel, kaartjies maak, speel met kinders of

ONTMOETINGS

gebed).

Daar is 6 - 8 lesse (ons noem dit eerder ontmoetings) in elke

Stap 3: Deel inligting en foto’s met jou KIX-groep en bid vir hulle.

uitgawe van die Kix.Kom-kwartaalblad. Ses of sewe ontmoetings

(Onthou om ook terselfdertyd vir die kindertjies van die Malawi-

gaan oor die Bybel. Ons is hierdie jaar opgewonde om chronologies

been van ons projek te bid.)

deur die Nuwe Testament te reis! Daar is elke kwartaal ook 'n

Stap 4: Reël 'n KIX-uitstappie om hulle te gaan besoek.

spesiale les oor of idees vir die kerkjaar (byvoorbeeld Paasfees,

Miskien kan jul as groep die eerste deel van die jaar fokus op die

Kersfees, ens.). Daar is selfs iets vir spesiale geleenthede soos

sendingbeen en daarna op die plaaslike been. Ons sal in die derde

Moederdag en Lentedag.

kwartaal idees en inligting gee om plaaslik betrokke te wees.

KIX-PIRASIE

KIX OP DIE INTERNET

Elke KIX-groep het vrywillige leiers nodig. Dit is tieners of

Al die KIX-ontmoetings is ook op die internet beskikbaar. Op die

volwassenes met 'n liefde vir Jesus en kinders wat kan help met

internet kan jy ook beter kwaliteit prente en hulpmiddels vir die

groepwerk en om verhoudings te bou. Gebruik die begin van die

ontmoetings in kleur aflaai. Daar is ook videogrepe en bykomende

jaar om genoeg leiers te werf deur die KIX-droom met hulle te

stof.

deel. Die KIX-aanbieder het ook die verantwoordelikheid om die

Gaan na www.kixkinders.co.za of na www.communitas.co.za en kyk

leiers te versorg. Gebruik die KIX-pirasie om jou leiers geestelik

regs onder "KIX".

op te bou.

Jy kan ook KIX op pinterest volg: www.pinterest.com/k_kom/ en

DIE KIX-PROJEK

op

KIX moedig kinders deurentyd aan om ook 'n omgee vir die wêreld

facebook

onder

www.facebook.com/KixKinderbediening/

of www.facebook.com/groups/475678379142624/.

te ontwikkel. Daarom is daar ook elke jaar 'n na-buite gerigte

Ons bid vir julle in dankbaarheid (volgens Paulus se gebed in

projek wat deur al die KIX-groepe saam ondersteun word. Die KIX

Efesiërs

-projek fokus hierdie jaar op die ondersteuning van vroeë

1:

15-23)

dat

julle

hierdie jaar Jesus se geskenke

kinderontwikkeling (VKO) en word genoem “KIX Koester Kinders”.

van wysheid, hoop, rykdom en

Daar is twee bene - 'n sendingbeen en 'n plaaslike been.

krag deur Sy Gees sal ontvang!

A. Die sendingbeen

KIX-groete

Die idee is dat julle as groep deur die jaar geld insamel vir

Jeugkantoor info:
e-pos: jeug@sun.ac.za
telefoon: 021 808 9050

Ds Anriëtte de Ridder

hulpmiddels vir kleuterskole in Malawi. Die kinders in jou KIX-

Jeugkantoor

groep raak op dié manier bewus van 'n ander land, kultuur en taal

Welkom by ‘n nuwe jaar! Neem ‘n foto van julle as groep... ‘n
groep-“selfie”. Skryf daaronder: “God se geskenk aan ons dorp/stad
se kinders.” Mens kan selfs op sekere “apps” ‘n raam om die foto
sit.
Het jy al aan jouself gedink as ‘n spesiale geskenk vir die mense om jou? Ons droom
drome en werk aan projekte en dit bring ons in kontak met ander mense. Hierdie
kontak is God se “droom”, God se “projek”.
Wy julle aan die Here toe in gebed:
Dank Hom vir elke leier en Sy insette in sy/haar lewe.
Verklaar julle bereidheid om vanjaar saam met Hom te werk.
Lees uit die Woord Johannes 4. Jesus se “projek” om in Galilea te kom (vers 1-4)
het Hom in kontak gebring met die Samaritaanse vrou. Lees sy gesprek met die
dissipels en die Samaritane daarna: Joh 4:27-42.
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Dink so daaroor na:
 Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal.
 Ek wonder wat was vir jou belangrik in die verhaal.
 Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees.
 Ek wonder hoe gaan dit wat julle uit Johannes 4 gehoor het die manier waarop julle 2017 wil aanpak beïnvloed?
Kix se projekte vir 2009 (Meters vir Malingunde Kleuters) en 2010 (Malingunde Maats
of M&M) het gefokus op die vestiging van kleuterskole en die opleiding en toerusting
van kleuterskoolonderwysers in Malawi, veral in die Malingunde omgewing. AnnaMarie de
Klerk was die dryfveer agter die “KIX NURSERY SCHOOL PROJECT”. Met behulp van
die fondsinsamelings oor 2 jaar is die grondslag gelê vir ‘n suksesvolle opleidingskool en
“model kleuterskool” (KIX Malingunde!) waar honderde vrywilligers al die afgelope paar
jaar opgelei is in kinderevangelisasie en onderrigmetodiek. Onderwysers kom op gereelde
grondslag terug vir gevorderde opleiding en praktiese toepassing.
Kids in Christ Malingunde het ook in 2016 geld ingesamel vir ons Otjiekos Projek! Hulle
het plaaslik uitgereik na die skool vir blindes en na die hospitaal se kraamafdeling.
Om hierdie geseënde projek te help om nog ‘n groter inpak te hê, het ons besluit om vanjaar as deel van ons projek KIX
Koester Kinders weer hier betrokke te wees. Ons werk weer nóú saam met AnnaMarie en wil graag hulpmiddels (soos kryte,
papier, klei, boontjiesakkies, ens.) vir ‘n paar kleuterskole borg.
Omdat die “mini groceries” wat ‘n mens onlangs by ‘n kettingwinkel kon kry, so gewild was, het ons besluit om mini skryfbehoeftes te gebruik om die kinders aan te moedig om geld in te samel vir hierdie verdienstelike saak. (Die fondse gaan nie
noodwendig gebruik word om daardie spesifieke skryfbehoeftes aan te koop vir die kleuterskole nie; dis net ‘n praktiese manier om aan te dui hoeveel elke groep ingesamel het.)
Ek besef dit gaan ‘n bietjie moeite (en ‘n klein bietjie onkoste) verg om die mini’s te maak, maar dis die ideale geleentheid om
gemeentelede en belangstellendes in te span. Ek het probeer om dit so maklik en goedkoop as moontlik te hou; julle is welkom
om ander maniere ook uit te dink – en sommer vir ons ander ook daarvan te laat weet.
Besluit vooraf min of meer hoeveel geld julle beplan om deur die jaar in te samel. Moenie hierdie projek onderskat nie! Daar is
10 verskillende soorte mini’s.
Ek gee ‘n paar moontlike scenario’s:
As ‘n groep van 20 gesamentlik R200 ingesamel het, kan elkeen hul eerste mini kry. Dan sal hulle elkeen ‘n volledige stel miniature hê as die groep gesamentlik R2000 ingesamel het en julle sou tussen 20 en 30 van elke soort skryfbehoefte moes maak.
Net so kan ‘n groep van 10 besluit om vir elke R100 vir elkeen ‘n mini skryfbehoefte uit te deel.
Dis logies dat ‘n mens vir ‘n groep van 50 ‘n doelwit van R500 vir elke mini kan stel, want julle sal meer as 50 van elke miniatuurtjie moet maak!
Probeer om as leiers ‘n realistise doelwit te stel met inagneming van jul groep se
finansiële vermoëns. Ek wil my verstout deur te sê dat gemeentelede ook sal wil
bydra (veral as hulle vir hul eie kleinkinders kan begin miniature versamel!). Ons
is glad nie voorskriftelik oor die praktiese reëlings vir jul fondsinsameling nie.
Ons verskaf al die “patrone” en idees en julle motiveer, inspireer en hou die momentum aan die gang!
Stap 1: Maak die kinders bewus van die projek en opgewonde om 'n verskil te
maak.
Stap 2: Deel gereeld inligting (foto’s en stories) oor die Malawi kleuterskole.
Stap 3: Leer saam die woordjies in Chichewa wat in die mini-boekie is. Op facebook gaan ons mp3’s laai waarop ‘n man van Malawi die woorde en sinnetjies sê
sodat julle kan weet hoe om die woorde uit te spreek.
Stap 4: Besluit hoeveel jul wil insamel en gebruik die mini skryfbehoeftes as
motivering. Maak dit 'n groeppoging en hou die kinders weekliks op hoogte. Julle
kan selfs jul gemeentes motiveer om ook by te dra.
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PROJEKLES: KIX KOESTER KINDERS

Welkom
Speel “kat en muis” met die groep. (Dit herinner die kinders daaraan dat die dissipels die kinders wou weghou van Jesus af.)
Die groep staan in ‘n sirkel en hou hande vas. Twee van die kinders speel die rolle van kat en muis. Die muis begin binne en die
kat is buite. Die kat moet probeer om onder die hande van die kinders in die sirkel in te glip om by die muis uit te kom. Die muis
moet dan na die buitekant van die sirkel hardloop. Wanneer die kat die muis gevang het, word die kat weer die muis en word ‘n
nuwe kat gekies.
Baie van ons Kix-maats het seker al die fliek “Horton hears a who” gesien. Dit is die storie van die olifant Horton wat ‘n stofdeeltjie red deur dit met ‘n blom te vang voordat dit in die water val. Dan hoor hy “iemand”, maar hy kan hom nie sien nie. Dit is
toe al die tyd die burgemeester van Whoville wat hy hoor. Whoville is ‘n baie klein wêreldjie wat heeltemal inpas op ‘n stofdeeltjie! Heel aan die einde van die storie probeer Horton om die ander diere te oorreed om te glo dat daar ‘n hele wêreld op die
stofdeeltjie inpas. Hy sê dan: “Even though you can’t hear or see them at all, a person’s a person no matter how small.”
Hierdie fliek het my laat dink aan hoe Jesus oor mense gedink het toe Hy op aarde geleef het.

Wyding

Woord

Om die kinders te help om hierdie teksgedeelte te beleef, lei hulle in die volgende verbeeldingstyd. Gee genoeg tyd vir elke sin
sodat hulle kan dink. Vra almal om hul oë toe te maak. “Sien hoe staan jy langs Jesus... Ruik die stowwerigheid van die grond...
en voel hoe Sy klere teen jou wang skuur... Neem nou jou regterhand... en plaas dit op jou kop... Vryf jou kop met jou hand...
Verbeel jou dis Jesus se hand op jou kop... Hy is lief vir kinders en is bly dat jy vandag by Hom kom staan het... (Lees nou
Markus 10:13-16 uit Die Bybel@kinders terwyl hulle hul hande op hul koppe hou.) “Mense het hulle kindertjies na Jesus toe
gebring sodat Hy hulle kon seën. Die dissipels het hulle gekeer. Toe Jesus dit sien, sê Hy vir hulle: ‘Moenie die kindertjies keer
om na My toe te kom nie. Hulle is altyd welkom by My. God se nuwe wêreld is juis bedoel vir mense soos hulle. Wie nie in God
glo soos wat ‘n klein kindjie sy pappa vertrou nie, sal nooit ‘n plek in God se nuwe wêreld kry nie.’ Toe het Jesus sy arms om die
kindertjies gesit. Hy het hulle geseën.”
Sien hoe Jesus afkyk na jou toe en vir jou glimlag.... Haal nou jou hand van jou kop af en maak jou oë oop.
Jesus het hier vir die dissipels en vir die ander mense wat daar rondgestaan het, gewys dat Hy lief is vir kindertjies. Al is
kindertjies klein en al dink grootmense dalk min van hulle, het Jesus tyd gemaak om met die kindertjies te kuier en Hy het
hulle geseën.
Kom ons lees Lukas 18: 16, 17 ook uit Die Bybel@kinders: “Jesus het die kindertjies geroep: ‘Laat hulle na My toe kom. God se
nuwe wêreld is vir almal bedoel wat soos hulle is. By Hom is daar plek vir almal wat soos klein kindertjies opkyk na hulle hemelse
Vader. As julle nie verander en soos kinders word nie, sal julle nooit die binnekant van sy nuwe wêreld sien nie.’”
‘n Mens hoef nie groot en belangrik te wees voordat jy iets of iemand in Jesus se oë is nie. Ons moet onthou dat Jesus almal
ewe lief het en dat almal ewe belangrik in God se oë is.
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder van watter deel van die storie het jy die meeste gehou.
2. Ek wonder wie jy is in die storie.
3. Ek wonder wat Jesus sou doen as Hy nou hier was.
Gaan voort om die projek aan die kinders bekend te stel.
Indien moontlik, gebruik die PowerPoint wat op die webtuiste beskikbaar is om die kaart en foto’s mooi vir die kinders te wys.
Gebruik andersins die foto’s op die voor- en agterblaaie om die leefwêreld van die kinders in Malawi aan die plaaslike kinders
bekend te stel.

Werskaf
Die kinders kry kans om elkeen hul eie potloodsakkies te versier. Voorsien koki’s, knopies, borduurgare, “glitter glue” en enigiets anders wat hulle kan gebruik. Hulle kan die sakkies huis toe vat om hulle te herinner om geld saam te bring vir ons projek.
Sodra hulle gesamentlik die bepaalde bedrag ingesamel het, kry elkeen ‘n “mini” om hul versameling te begin.
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Op die laaste woorde word die boog (arms) gesak en ’n deelnemer
word vasgekeer. Al die deelnemers moet so vinnig as moontlik beweeg

Die intertestamentêre tyd

sodat hulle “korrels nie afgepluk” word nie. Elkeen wat “gevang” word,

Wanneer kom Hy dan?

kies tussen twee woorde en gaan staan agter die een wat daardie
woord het. So vorm twee rye totdat almal gevang is. Elke ry hou vas
aanmekaar en die twee rye trek dan om die wenry te bepaal. Die ry wat

Teks: Lukas 2; Maleagi 3; Miga 5:2; Jesaja 9:6 / 7:14; Sagaria 9:9

eerste “breek”, verloor. Dit kan groot pret wees en ‘n gevallery afgee.

Benodigdhede:

Indien daar meer as 20 kinders is, verdeel in twee groepe en brei die

Vier prente en iets soos maskeerband waarmee dit op die grond

kompetisie uit.

vasgeplak kan word.

Groep 1 kies tussen: Skrywer of padbouer

Opgerolde sokkie en plastiekkolf

Groep 2 kies tussen: Vegters en rebelle

4 Besempoppe (of trek 4 kinders so aan):

Wenner van groep 1 trek teen wenner van groep 2 en die ander twee

 ‘n Balling wat terugkeer – vaal en eenvoudig

groepe trek ook vir oulaas teenmekaar.

 Een wat herinner aan die Griekse tydperk
 Een met klere stukkend geskeur – asof hy uit ‘n geveg kom

Wyding

 Een wat armoedig aangetrek is – moet wys hy kry swaar

Sing ‘n opgewekte lied of twee, bv. “Die Welkomliedjie” en

(Jy kan 1 besempop gebruik en net elke keer sy voorkoms verander.)

“Stapsoldaatjie”.

‘n Boodskap in die vorm van ‘n boekrol waarin die volgende verse

Aanbiddingslied: “Jesus, groot bo almal”

staan: Miga 5:1; Jesaja 7:14; Jesaja 9:1,5 en 6

Temalied: “Jesus be the centre” (Vind die videoclip met bewegings op

ons webtuiste by die eerste ontmoeting.)
Bid saam: Noem elke kind se naam in ‘n seëngebed.
Stilword-ritueel:
Gebed: Die leier bid elke keer ‘n sinnetjie en die groep herhaal dit
saam:
“Dankie Heer vir hierdie dag.”
“Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet.”
“Dankie dat U mens geword en vir ons die pad kom loop het.”
“Help ons om U ook te volg…”
“…soos ons nou in die gebed ons leier gevolg het.”
Grieke

Perse

Makabeërs

“Amen”

Romeine

Woord

Welkom

Inleiding: Hier is ‘n man wat vir ons nuus bring. Hy is ‘n Israeliet, maar

Kenmekaar: Speel “mens tot mens”:

hy is nie in Israel gebore nie. Hy was in ballingskap in Babel. (Vra vrae

Die kinders verdeel in pare. Roep uit: “Duim teen duim” – doen aksie
“Knie teen knie”

oor verlede jaar se reeks, bv. “Hoekom was Israel in ballingskap?”;
“Wat het Nehemia kom opbou na die ballingskap?”, ens.) Kom ons hoor

“Rug teen rug”

Roep dan: “Mens tot mens” – Almal ruil maats.

wat vertel hy:

Herhaal dit ‘n paar keer. Vra met elke ruiling wat die maatjie se naam

(Bring besempop in wat soos ‘n arm man aangetrek is. Hy het die boekrol by hom.)

is en waar hy skoolgaan.
Speletjie 1: Rounders:

“My hart is baie bly, want ek is vry. Ek het my lewe lank gewag vir die

Bof 1: Perse; bof 2: Grieke; bof 3: Makabeërs; bof 4: Romeine

dag dat ons kon terugkeer na ons eie land. Nou is ons hier in Jerusalem

Kopieer die 4 prente en plak dit stewig op die vloer met maskeerband

en die muur en die tempel is weer opgebou. Ons het ons les geleer en

of kleeflint vas. Gebruik ‘n opgerolde sokkie vir ‘n bal en ‘n plastiek-

niemand in Israel aanbid nou afgode nie. Ons het ook nie ‘n koning nie.

kolf.

Die hoëpriester is verantwoordelik vir groot besluite. Dit was Koning

Speletjie 2: Aljander/ koljander so deur die bos.

Kores van Persië wat ons gehelp het om terug te kom na ons eie land.

Twee (grootste) kinders staan oorkant mekaar en maak ’n boog met

Die Perse het die grote Babel ingeneem en ons gehelp om ons tempel te

hulle arms. Al die ander moet onder die boog deurbeweeg terwyl daar
gesing word:

versorg. Ons voel nou veilig. Ek sien uit daarna dat my kinders en

“Aljander, aljander so deur die bos

My Mamma en Pappa kook lekker kos
Die kinders kry elkeen ‘n druiwetros
Die laaste korrel word afgepluk!”

kleinkinders hier kan grootword en van God kan leer.”
(Bring die besempop met “griekse kleed” in. Hy hou die boekrol ook

vas.)
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Ons het nog ‘n besoeker. Kom ons hoor wat hy vertel:

“Ai, maar die wêreld het darem vreeslik verander vandat ek ‘n kind

boekrol.)

was. Dis nou 200 jaar gelede dat my voorouers uit Babel teruggekeer

Vertel vir die kinders dat na al hierdie jare alles gereed was dat Jesus

het. Ek hoor my agter-agter oupagrootjie was netnou hier. Hy sou julle

kon kom en die boodskap in die wêreld kon versprei. Die Griekse taal is

vertel het van die goeie dae toe hulle die muur en die tempel reggemaak

oral verstaan, die Romeine het goeie paaie gebou waarmee mense tus-

het. Intussen het daar baie dinge in die wêreld gebeur. “Alexander die

sen lande kon beweeg en die Romeinse regstelstel was so goed ontwik-

Grote – die Griek van Masedonië – het die Perse oorwin en hy regeer

kel dat ons vandag nog daarvan gebruik maak.

nou oor al die lande wat ons ken. Dit het so erg geword dat ons glad nie

Lees Lukas 2. Augustus die Romein regeer. Hy laat almal inskryf in hul

eers meer ons eie taal praat nie. Almal praat nou Grieks en die Grieke

eie geboorte dorpe.

het hulle gode oral ingebring. Selfs in ons tempel. Ons mag nie meer vir

 In die tyd is Jesus gebore

God aanbid nie. Hulle doen net wat hulle wil in ons tempel. Wat my die

 Hy is die Redder vir alle volke

seerste maak, is dat my eie mense die Grieke se gewoontes so interes-

 Alles is gereed vir die uitdra van die boodskap van Sy Verlossings-

sant vind dat hulle nie meer vir hulle eie geloof, taal of kultuur omgee

werk (o.a. paaie, taal, regstelsel, ens.)

nie. Wat gaan tog van ons word? Wat van al die beloftes van die pro-

Tyd vir wonder:

fete? Sal daar vir ons ‘n Verlosser kom? O, Here help ons.”

1. Ek wonder wat was vir jou interessant / mooi in die verhaal.

(Besempop, die “Makabeër”, lyk of hy uit ‘n geveg kom. Hy het nou die
boekrol.)

2. Ek wonder watter deel van die verhaal sal jy onthou.

“Ons kon dit net nie meer uithou nie. Ons het genoeg gehad van die

4. Ek wonder watter van God se beloftes is vir jou spesiaal.

3. Ek wonder in watter van die tye sou jy wou leef.

Grieke wat in ons tempel maak net wat hulle wil. Ons het saamgestaan

Werskaf

en in opstand gekom. Dit was ‘n lang stryd en baie gevegte, maar na 20
jaar het ons gewen. Die tempel is nou weer onder ons beheer en ons

 Teken vrylik wat jy kan onthou uit die vertelling.
 Padbou met koekies en lekkers. Gee ook botterversiering om die
koekies en lekkers aanmekaar te las.
 Elke kind kry ‘n koevert met die profesieë wat in die boekrol
geskryf was.
 Hou ‘n rollespel met die besempoppe.

het ‘n nuwe altaar gebou. Ons mense praat nog steeds Grieks en die
boeke van Moses en die profete is in Grieks vertaal. Ons kan uiteindelik
na meer as 500 jaar onsself regeer. Ons eie priesters regeer die land.
Ons het nie ‘n koning nie. Nou wag ons net dat die profesieë van die
Messias moet waar word.”

(Bring die besempop wat armoedig aangetrek is.)

Sluit af met die seëngroet:

“Dink julle dit gaan goed in my land? Moenie glo nie. Vir 200 jaar het
dit heel goed gegaan het, maar daardie tyd is verby. Die Romeine het

Hou almal hande vas in ‘n kring. Die kinders herhaal agter die aanbieder aan:

sterker geword as al die ander volke en ons is ook nou onder hulle

“Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons;

beheer. Hulle het ‘n kamma koning vir ons aangestel. Sy naam is

Dankie, Heer, vir die maatjies langs ons;

Herodes, maar eintlik doen die Romeine net wat hulle wil. Ons is soos

Dankie, Heer, vir die liefde tussen ons.

slawe in ons eie land. Ons het net een hoop en dit is dat die Messias

Amen.”

moet kom. Dit is wat die profete voorspel het”: (Lees die verse in die

met water

God sien jou raak; sien jy Hom?

 Blinddoek raai: sak vol van ‘n verskeidenheid voorwerpe en ‘n

Die voorspelling van Jesus se geboorte aan Maria

 Aanbieding: Groot bril met die woorde “Jesus sien my raak” aan

blinddoek vir elke groepie
die binnekant van die bril en “Sien jy vir Jesus raak?”aan die

en Simeon se verhaal

buitekant van die bril geplak.
 Werskaf:

In hierdie ontmoeting gaan die kinders na twee stories luister. Hulle

Die patroon van die bril vir elke kind gekopieer op karton, in-

gaan eerstens ontdek dat God hulle raaksien en liefhet en tweedens

kleurkryte, skêre, gom, “staplers”, versierings vir die brille

gaan hulle ontdek dat Hy hulle nooi en help om Jesus elke dag raak te

Stukkies gekleurde sellofaan

sien.

Verskillende helder gekleurde voorwerpe (bv. geel suurlemoene,

Teks: Lukas 1:26-38, 42, 46-48; Lukas 2: 25-33

‘n rooi serp, blou skoene, oranje lemoene, groen appels, ens.)

Hulpmiddels:

Afskrifte van die “Voorspelling van Jesus se geboorte” vir elke

 4-hoeke-speletjie: 4 gekleurde papiere of lappe

kind wat kan lees, asook die klein prentjies wat daarop geplak

 Water-aangee-speletjie: 2 koppies, verkieslik van papier; vul een
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moet word.

waardevol. Kom ons groet mekaar op hierdie manier. (Almal loop rond

Welkom

en groet mekaar met die woorde “Sawubona” met nog iets by.)

Hoë energie speletjies:

Kan julle onthou wat ‘n voorspelling is? Watter belangrike gebeurtenis

4 hoeke:

word in die Ou Testament voorspel en gaan gebeur? (Gee geleentheid

Merk 4 hoeke van ‘n saal met 4 kleure (blou, geel, rooi en groen). Die

vir terugvoer oor verlede keer se ontmoeting.) Vandag gaan ons luister

fasiliteerder se rug is weggedraai en almal hardloop na die hoek van hul

na twee verhale wat afspeel in die tyd waarin Jesus gebore is.

keuse. Sonder om te kyk, roep die fasiliteerder ‘n kleur uit. Almal in

Vra die vraag “Hoekom gebruik ‘n mens ‘n BRIL?” en laat die kinders

daardie kleur is dan “uit”. Herhaal die proses tot daar net een oorbly.

antwoord. Laat iemand wat bril dra, vertel watter verskil die bril maak.

(Toepassing: Die aanbieder kan nie sien waar die kinders is nie. Die
kinders weet ook nie wat sy gaan kies nie.)

Haal die bril uit ‘n tas of sak. Dit moet baie groot wees. Aan die
binnekant moet daar geskryf staan “Jesus sien my raak” en aan die

Water-aangee-speletjie:

buitekant “Sien jy vir Jesus?” Hierdie bril herinner ons vandag aan

Almal staan in ‘n ry. Die speletjie benodig 2 papier

twee stories in die Bybel. Die eerste verhaal is die storie van hoe God

koppies. Die voorste persoon kry ‘n papier koppie

iemand raaksien en gebruik. Die tweede verhaal is ‘n storie waarin

vol water. Die tweede een staan met die leë koppie.

iemand Jesus raaksien en herken.

Die voorste een moet dit oorgooi in die tweede

Wys die kant van die bril waarop staan “Jesus sien my raak” en laat ‘n

persoon se koppie sonder om hom om te draai of agtertoe te kyk. Die

kind dit lees. Lees nou die Bybelverhaal oor die Voorspelling van Jesus

voorste persoon moet dus die koppie water oor sy/haar kop gooi. Nou

se geboorte aan Maria in Lukas 1:26-38 (uit die Bybel@Kinders):

kry die derde een weer die voorste een se leë koppie en die tweede

“Toe Elisabet 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na
Nasaret toe gestuur. Dit is ‘n dorp in Galilea. Hy moes met ‘n jongmeisie
gaan praat wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy was verloof aan
Josef, ‘n man uit koning Dawid se familie. Toe Gabriël by Maria kom, sê hy:
‘Goeiedag. Ek het goeie nuus vir jou: die Here is by jou!’ Maria het groot
geskrik. ‘Wat is aan die gang?’ het sy gewonder. Die engel sê vir haar:
’Moenie bang wees nie. God is goed vir jou. Jy sal binnekort ‘n seun hê. Jy
moet Hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die Seun van
die Allerhoogste God genoem word. Hy sal vir altyd Koning wees oor die
mense van Israel.’ Maria sê toe vir Gabriël: ‘Hoe kan so iets gebeur? Ek is
nog nie getroud nie.’ Toe sê Gabriël: ‘Die Heilige Gees sal sorg dat jy ‘n
Kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal jou laat verwag.. Hierdie Kind van
jou sal die Seun van God genoem word.’ ‘Ek het nog goeie nuus vir jou,’ sê
Gabriël. ‘Elisabet, ‘n familielid van jou, verwag ook. Sy is al oud. Maar sy sal
een van die dae ‘n seun hê. Sy verwag nou al 6 maande lank. God kan
enigiets doen.’ Toe sê Maria: ‘My lewe is in die Here se hand. Dit wat Hy wil
hê, moet met my gebeur.’ Hierna het Gabriël weggegaan.”

een moet die water daarin gooi sonder om te kyk. Herhaal totdat almal
‘n beurt gehad het om die water oor sy kop te gooi of totdat daar niks
water in die koppie oor is nie! (Toepassing: Dis baie moeilik om water

aan te gee as jy nie kan sien nie.)
Rustige speletjies:
My klein ogie sien (“I spy with my little eye”):
Speel “My klein ogies sien… “ òf met kleure òf met die eerste letter
van die woord wat jy wil hê die ander moet raai.
Bv. “My klein ogies sien… iets wat groen is.” Almal raai dan goed wat
hulle kan sien wat groen is totdat hulle reg raai.
Blinddoek raai:
Sit verskillende artikels in ‘n sak. Elkeen in die groepie kry ‘n beurt om
geblinddoek in die sak te voel en dan ‘n artikel uit te haal. Hy/sy moet
dan raai wat dit is deur net daaraan te voel.

Neem weer die bril en verduidelik dat ons somtyds mekaar nie raaksien
nie. Jy voel soms alleen of onbelangrik. Dalk dink jy jy is nie goed ge-

Wyding

noeg nie. Of jy dink jy is nog te jonk om vir God te werk. Dit is presies

Temalied: “Jesus be the centre”
“Twee ogies”: Twee ogies om Gods werk te sien,
Twee handjies om die Heer te dien,
Twee oortjies om Sy Woord op te vang,
Twee lippies wat Hom loof met sang,
Twee voetjies wat Sy pad betree
En een lewe om aan Hom te gee.”

hoe Maria gevoel het. Maar God het anders na haar gekyk. Hy het ‘n
bril van liefde. Hy sien jou raak vir wie jy regtig is. Hy het vir Maria
gekies om die belangrikste vrou in die Bybel te word, al was sy jonk,
arm en onbelangrik. Ek wonder hoe Maria gevoel het toe sy hoor dat
God haar gekies het om hierdie baie belangrike werk te doen om Jesus
se mamma te wees! Maria se niggie, Elizabeth, sê ook vir haar die

“Jesus loves me, this I know.”

volgende: “Maria, jy is die gelukkigste vrou op aarde. Jy is gekies vir

“God hou van kindertjies, Hy het almal lief.”

‘n baie spesiale werk. Jy gaan die ma van ‘n baie belangrike Kind

“Al was ek nie daar nie”

wees.” (Lukas 1:42, Die Bybel@Kinders)

Gebed: Gebruik die liedjie “Twee ogies” as ‘n gebed. Kinders moet hul

En daarna sing Maria ‘n lied oor wat gebeur het (in vers 46-48).

oë toemaak en dan raak aan die liggaamsdeel wanneer die aanbieder

“Ek maak die Naam van die Here groot. Ek juig oor God. Hy is my Red-

daaroor bid.

der. Ek is glad nie belangrik nie, ek is maar een van God se
diensmeisies; tog het Hy my raakgesien. Van nou af sal my naam op

Woord

almal se lippe wees. Alle geslagte sal sê dat ek die gelukkigste vrou op

Die Zoeloes groet mekaar met die woorde “Sawubona” wat beteken

die aarde is.” (Lukas 1:46-48 - Die Boodskap)

“Ek sien jou.” Wanneer hulle dit vir mekaar sê, beteken dit: ek sien

Laat al die kinders met hul vingers denkbeeldige brilletjies maak en

jou raak; jy het waarde; jy is spesiaal; ek dink jy is belangrik en
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voor hul oë hou. Laat hulle agter jou aan herhaal: “Ek is die gelukkigste

kind op aarde, want God sien my raak en ek is belangrik vir Hom.”

lief te hê. Jy kan ook met ‘n bril van liefde kyk.

Hulle kan dit dan ook vir mekaar herhaal: “Jy is die….”

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

Nou word die groot bril omgedraai sodat die woorde “Sien jy vir Je-

1. Ek wonder van watter deel van die verhale het jy die meeste

sus?” wys. Laat ‘n kind die woorde lees.

gehou.

Jesus se ouers, Maria en Josef, neem die babatjie Jesus na die tempel

2. Ek wonder watter deel van die verhaal dink jy is die belangrikste.

in Jerusalem om Hom aan God te wy. En daar ontmoet hulle vir Sime-

3. Ek wonder wie jy in die verhaal sou wou wees.

on… Simeon is ‘n verrimpelde stokou man met ‘n droom in sy hart. Hy

4. Ek wonder waar jy vir Jesus elke dag raaksien.

ken die Ou Testament se voorspellings dat daar ‘n Verlosser gebore
gaan word. Hy kan nie wag om Hom te ontmoet nie. En God belowe aan

Werskaf

Simeon dat hy beslis nie sal sterf voordat hy die Messias, Jesus,

 Verskillende kleure sellofaan

gesien het nie.
Lees die verhaal van Simeon in Lukas 2: 25-33 (uit die Bybel@kinders).
Lees dit ‘n tweede keer deur en verduidelik vooraf dat die kinders elke
keer as hulle “uitgesien”, “gesien” of “oë” hoor, hulle die denkbeeldige
brilletjies met hulle vingers voor hul oë moet maak.

Antwoorde: vers 25 (uitgesien), vers 26 (gesien), vers 30 (oë), vers
30 (gesien), vers 31 (oë).
Die bril herinner ons aan hierdie 2 stories. Die een kant van die bril
(binnekant) herinner jou dat God jou raaksien, net soos met Maria. Hy
het jou lief en Hy kies jou.
Hy kyk na jou met ‘n bril
van liefde.
Die ander kant van die bril
(buitekant) herinner jou
aan die storie van Simeon,
wat Jesus raakgesien het.
Net so word jy genooi om
Jesus raak te sien en Hom
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 Gee vir die kinders verskillende kleure sellofaan. Laat hulle
daardeur kyk. Hoe verander die kleure van voorwerpe (stal voorwerpe van verskillende kleure uit)? Hoe lyk ‘n geel voorwerp as jy
deur blou daarna kyk? Hoe lyk ‘n groen appel as jy deur rooi daarna kyk? Hoe lyk ‘n blou voorwerp as jy deur rooi daarna kyk? Hoe
lyk die wêreld anders….? (Boodskap: Jesus help ons om anders te

kyk na die wêreld. Hy gee vir ons geloofsoë. Jesus help jou om die
wêreld anders raak te sien.)
 Maak ‘n bril: Maak ‘n afskrif van die patroon vir elke kind om ‘n
bril mee te maak en te versier. Laat hulle dit gebruik om die
boodskap vas te lê.

Jesus sien my raak.
Sien jy vir Jesus?

 Werkkaart (Voorspelling van die Engel aan Maria): Maak ‘n afskrif
van die werkkaart vir elke kind (wat al maklik kan lees). Laat hulle
die storie lees. Of laai die woorde en prentjies afsonderlik van ons
webtuiste af en kopieer dit vir elkeen. Laat hulle die prentjies
uitknip en op die regte plekke plak.
Sluit af met die seënbede.

Na ’n lang gesoek kry Josef en Maria die volgende dag vir Jesus in die
tempel. Hy het tussen die geleerdes gesit, na hulle geluister en hulle

JESUS WAS
12 JAAR OUD

uitgevra. Almal was verbaas oor hoeveel Hy geweet het en oor Sy antwoorde. Toe Maria en Josef vir Jesus daar sien, was hulle omgekrap.
Maria sê dadelik vir Hom: “Hoekom het jy dit aan ons gedoen? Ons is
al dood van bekommernis oor jou. Ons soek oral na jou.” Maar Jesus
sê: “Hoekom soek julle na my? Julle weet mos ek moet in die huis van

Jesus bly agter in Jerusalem.

my Vader wees.” Josef en Maria het nie verstaan wat Jesus vir hulle

Teks: Luk 2:41 – 51

sê nie.

Hulpmiddels:

Hierna is Jesus saam met hulle terug na Nasaret toe en Hy was aan

 Sandbak

hulle gehoorsaam.“

 Houtblokkies

(‘n Video van hierdie sandboks kan van ons webtuiste afgelaai word.)
Die kinders dink na oor die verhaal:

 Klein karakters soos papierpoppies, houtfiguurtjies e.a. om Josef,
Maria en die seuntjie Jesus voor te stel.

1. Ek wonder van watter deel van die storie jy die meeste gehou het.

 A4-papier en sosatiestokkies

2. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as jy soos Jesus tussen die slim

 Kopieë van doolhof

mense gesit het.

 Papier en kryt

3. Ek wonder wie jy graag in die storie wou wees.

Welkom

Werskaf

Speletjie:

 Kinders kan self in die sandbak weer die hele storie uitspeel.

Steek ’n klomp klein items op moeilike plekke weg en laat die kinders

 Gee kryte en papier om te teken.

daarna soek sonder enige leidrade. Hulle moet aanhou soek totdat al

 Maak voor die tyd ’n boekrol (hulle het in Jesus se tyd op boekrolle

die goed gevind is. Die idee is dat hulle amper moedeloos raak.

geskryf) om as voorbeeld neer te sit. Plak die kort kante van ’n

Liedere:

A4-papier vas aan twee sosatiestokkies en rol dit na die middel toe

Jesus leer in die tempel – Jan de Wet en die Lofkleuters: Lofliedjies

op. Voorsien papier, gom en sosatiestokkies sodat hulle vir hulself

2, snit 32

boekrolle kan maak as hulle wil. Hulle kan ook daarin skryf of

Weet jy nie, weet jy nie jy’s ’n tempel?

teken.
 Sit ’n paar kopieë neer van die doolhof onderaan die bladsy.

Wyding

 Kopieer die prente op die volgende bladsye en laat die kinders die

“Maak julle oë toe.” (Bly ’n oomblik stil en lees stadig.) “Verbeel jou

storie onder elke blokkie inskryf.

jy gaan saam met ‘n baie spesiale grootmens winkel toe… Julle loop by

Sluit af met die seëngroet.

die speelgoedrak verby en jy sien ’n oulike nuwe speeding… Jy gaan
sit op die grond en speel daarmee… Na ’n rukkie hoor jy hoe die
spesiale persoon bekommerd na jou roep en jy hardloop na haar toe…
Sy raas met jou omdat jy nie by haar gebly het nie ... Daarna sê sy sy’s
nog steeds lief vir jou en sy gee vir jou ’n stywe drukkie … Voel hoe
jy nou weer veilig voel in haar arms.”
Temalied: “Jesus be the centre”

Woord

Help Maria om na Jesus te soek op die teëls van die tempelvloer. Onthou: Jy moenie tussen die teëls loop nie, maar op

Berei die sandbak voor: Gebruik houtblokkies om die tempel en ’n paar
ander geboue in Jerusalem voor te stel. Sit nog ’n houtblokkie ver van
die eerstes neer. Ander belangrike karakters: Josef, Maria en die
seuntjie Jesus. Vertel die verhaal terwyl jy die figuurtjies in die sand
beweeg:

die blokkies en diamante wat die vloerteëls vorm.

“Jesus se ouers het elke jaar Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees.
Na die fees is hulle terug na Nasaret toe, maar Jesus het in die tempel
agtergebly. Josef en Maria het dit nie agtergekom nie. Hulle het gedink
Hy is by ander familielede wat ook op pad terug was. Eers ’n dag later
kom hulle agter Jesus is nie by hulle nie. Maria en Josef moes omdraai
en teruggaan na Jerusalem.
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www.lambsongs.co.nz

Andreas, Jakobus en Johannes. Ons deel in 4 groepe en noem die
groepe: ‘Petrus’, ‘Andreas’, ‘Jakobus’ en ‘Johannes’.

DIE ROEPING VAN
DIE DISSIPELS

Om te beleef hoe voel dit om iemand blindelings te volg, laat die kinders
hulle oë toemaak en lei ’n groepie op ’n slag op ’n eenvoudige roete
deur die vertrek. Laat almal hul oë toehou totdat almal deur die vertrek
gelei is. Lees nou Matteus 4:18-22:
Jesus het langs die See van Galilea geloop. Hy sien toe twee broers,

Jesus se dissipels was gewone mense.

Simon en Andreas. Simon se ander naam was Petrus. Hulle was visser-

Teks: Matt 4:18-23

manne en hulle het hulle visnet in die see gegooi. Jesus sê toe vir hulle:

Hulpmiddels:

“Kom hier, kom saam met My, Ek sal julle lewens verander: Julle sal

 Babapoeier en ’n plat bak

nog vissermanne wees, maar julle sal nie meer visse vang nie, julle sal

 Skryfbehoeftes en skoon papier

mense bymekaarmaak vir God.” Simon en Andreas het dadelik hulle

 Afdrukke van die geboue

visnette gelos en hulle het saam met Jesus gegaan. Jesus het verder
gegaan en toe sien Hy twee ander broers, Jakobus en Johannes. Hulle

Welkom

was die seuns van Sebedeus. Hulle was in die boot saam met hulle pa
en hulle was besig om hulle visnette reg te maak. Jesus het hulle

1. Groepies maak: Speel ’n speletjie waar groepe van verskillende

geroep om saam met Hom te kom. Hulle het dadelik die boot en hulle pa

hoeveelhede gemaak word. Die leier roep uit: “Maak groepe van 3”;

daar gelos en hulle het saam met Jesus gegaan .

wag tot almal in groepe is en roep ’n volgende nommer uit. Stop by

Lees ook Markus 3:16 - 19:

12. Jesus het vir Hom ’n groep van 12 dissipels gekies.

Jesus het twaalf apostels gekies en aangestel. Hy het vir Simon die

2. Babapoeier voetspore: Gooi babapoeier in ’n plat bak en trap

naam Petrus gegee, en Hy het vir Jakobus en Johannes, die twee seuns

voetspore in ’n lokaal. Laat die kinders presies in jou voetspore loop

van Sebedeus, die naam “manne van die donderweer” gegee. Die ander

en by jou bestemming uitkom. Gee soms kort treetjies en soms

apostels was: Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus

langer treë.

seun van Alfeus, Taddeus, Simon die patriot en Judas Iskariot wat later

Liedere: “Visvang vir Jesus”

vir Jesus verraai het.

“Ek maak jul tot vissers van mense”

Die kinders dink oor die verhaal:

“I have decided to follow Jesus”

1. Ek wonder van watter deel van die storie het jy die meeste gehou?
2. Ek wonder watter deel van die storie dink jy is die belangrikste?

Wyding

3. Ek wonder wie is jy in die storie?

Stilword-ritueel: soos by ontmoeting 1.

4. Ek wonder of daar ’n gedeelte van die storie is waarvan jy glad nie

Temalied: “Jesus be the centre”

hou nie?

Woord

Werskaf

In Jesus se tyd was daar Rabbi’s en dissipels. Rabbi’s was die slim,

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede wat ge-

geleerde mense wat alles van die Ou Testament en die lewe geweet

noem word, te kies en kreatief tyd daaraan te spandeer.

het. Hulle het elke 2 jaar vir hulle jongmanne gekies wat vir die vol-

 Miskien wil jy jou voet afteken op papier en versier.

gende 2 jaar saam met hulle sou leef sodat hulle alles wat die Rabbi

 Miskien wil jy iets of iemand teken wat vandag vir jou belangrik is.

weet, kon leer. Die wat gekies is, was net die heel slimstes en die heel

 Kleur die prente in: Twaalf dissipels volg vir Jesus.

soetstes. Dit was ’n baie groot eer om deur ’n rabbi gekies te word.

(www.lambsong.co.nz)

Enige jong kind wat daarom deur ’n Rabbi gevra sou word, sou hom

Sluit af met die seëngroet.

blindelings gevolg het. Blindelings beteken dat jy alles net so sou los en
iemand sal volg, sonder dat jy weet waarheen julle gaan of wat gaan

ONTHOU:

gebeur.
As jy nie deur ’n Rabbi gekies word nie, moes jy maar dieselfde werk

Al die ontmoetings kan gratis van ons webwerf afgelaai word met volgrootte prente in kleur (waar
toepaslik).

gaan doen het as jou pa, soos om houtwerk te doen of om ’n visserman
te word of te gaan boer. Jesus was baie slimmer as die Rabbi’s. Hy het
vir Hom dissipels gekies het. Jesus het nie die slimstes of die soetstes

Redaktrise: Pauline Matthee
044-272 3356
084 593 0700
paulinematthee@webmail.co.za

gekies nie. Hy het gewone mense gekies. Meeste van Jesus se dissipels was vissermanne en die ander Rabbi’s het nie gedink hulle is
goed genoeg nie.
Die eerste vier dissipels wat Jesus geroep het, was Simon Petrus,
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Twaalf dissipels volg vir Jesus

1. Simon Petrus en Andreas

4. Matteus

2. Jakobus en Johannes

5. Tomas en Jakobus, die seun van Alfeus

3. Filippus en Bartolomeus

6. Taddeus, Simon (die patriot) en Judas Iskariot

Hulpmiddels:

Jesus gee Sy beste
Jesus se eerste wonderwerk

Tafel voor in vertrek
8 ondeursigtige glasies gevul met water (2), suurlemoensap (2), appelsap (2) en druiwesap (2) onderskeidelik
2 blinddoeke
Blou en rooi stukkies lap vir vlaggies

Kinders leer dat Jesus altyd op die beste manier vir sy kinders sorg,

Karakters wat ons nodig het (pas dit aan by die grootte van die groep):

nie op ‘n tweedehandse manier nie.

Bruid:

(Vir die aanbieder: Hierdie ontmoeting mag in sekere omstandighede
moeilik wees om aan te bied as gevolg van drankmisbruik in gemeenskappe. Dit is belangrik om die konteks van Jesus se wonderwerk te
verstaan. Hy verander nie water in wyn om goedkeuring te verleen aan
alkohol misbruik nie, net soos Hy nie ‘n ooretery goedkeur met die
vermeerdering van die broodjies en die vissies nie. Indien hierdie inhoud problematies kan wees, is u welkom om ‘n ander wonderwerk te
behandel.)

Bruidegom: strikdas / kruisbande

Teks: Johannes 2:1-12, Matteus 4:23

Beker wat as leë beker wyn gebruik kan word; fles met rooi kleursel

plastiek bomme / net oor kop

Ma:

lappie oor kop

Jesus:

lap oor Jesus gebind

3 kelners: elkeen ‘n lap oor hulle arms gevou
Hoofkelner: hoofhoed / “chef”-hoed (“staple” ‘n wit karton aanmekaar vas as “chef”-hoed)
Skinker: baadjies; strikdas; beker
Gaste:

vere; gesigmaskers; krale; dasse

12 wat as nuwe wyn gebruik kan word. 6 Waterkanne vir die 6 watervate

Voorbereiding: Gebruik ‘n ander deurskynende bak/fles met rooi

Hom gesê: “Die wyn is op.” Jesus het vir haar gesê: “Mevrou, hoekom

kleursel wat droog geword het of ingegooi is sodat die kinders dit nie

sê jy dit vir My? Dit is nog nie my tyd nie.”

sien nie. Hierdie fles gaan gebruik word vir die nuwe wyn.

Jesus se ma sê toe vir die kelners: “Julle moet doen wat Jesus vir julle

Afdrukke van inkleurprent en waterkruik

sê.” Daar was ses watervate van klip. Die Jode het die water in die

Skryfbehoeftes

vate gebruik om hulle te reinig. Daar was 90 tot 100 liter water in elke

A4-papier

klipvat. Jesus het vir die kelners gesê: “Maak die vate vol wa-

Skêre

ter!” (Gooi water in die fles wat dan rooi sal verander as teken van die

nuwe wyn wat Jesus gemaak het.) Hulle het die vate heeltemal volge-

Welkom

maak. Toe sê Jesus vir hulle: “Skep nou van die water en gee dit vir

Kies-speletjie:

die hoofkelner!” Hulle het die water vir die hoofkelner gegee. Die

Gebruik 2 vrywilligers en plaas hulle op teenoorstaande plekke in die

hoofkelner het geproe dat die water wyn geword het. Hy het nie

vertrek. Hulle kan op ‘n stoel staan of ‘n blou en rooi vlaggie bo hul kop

geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die kelners wat die water

vashou sodat hulle maklik sigbaar is. Roep nou elke keer 2 teenoor-

geskep het, het geweet. Die hoofkelner het die bruidegom geroep en vir

staande produkte of disse uit, en wys met elke item na die 2 vrywil-

hom gesê: “’n Mens moet eers die goeie wyn vir jou gaste gee. Later,

ligers. Die groep “kies” wat hulle dink die beste is deur na die vrywil-

wanneer die mense baie gedrink het, gee ’n mens die wyn wat nie so

liger te beweeg wat die item verteenwoordig.

goed is nie. Maar jy het die beste wyn gebêre tot nou toe!”

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

Voorbeelde: Sonskyn vs Donderstorm
Sjokolade vs Slap tjips

Ek wonder hoe jy sou voel as jy ‘n gas by die troue was.

Oros vs Crème Soda

Ek wonder wat was vir jou die belangrikste in die verhaal.

Popcorn vs Smarties

Ek wonder hoekom Jesus hierdie wonderteken gedoen het.

Pizza vs pasta

Hierdie was die eerste wonderteken wat Jesus gedoen het. Hy het dit
in die stad Kana in Galilea gedoen. So het Jesus vir die mense gewys

Speel ‘n “Fear Factor”-speletjie met die groep en vra vir 2 vrywil-

dat Hy God is en daarom het sy dissipels in Hom geglo. (Wat is ‘n won-

ligers. Bind elke vrywilliger se oë toe en laat hulle gelyk aan dieselfde

derteken? Dit is ’n wonderwerk wat wys Jesus is God. God is heeltyd
aan die werk, maar ‘n wonderwerk wil ons aandag daarop vestig dat Hy
in beheer is.)

vloeistof proe. Bepaal ‘n fynproe-wenner deurdat hulle elke keer so gou
as moontlik moet raai wat hulle geproe het!

Wyding

Ek het by my ‘n paar leidrade van ander wonderwerke wat Jesus gedoen het terwyl Hy op aarde was. Kan julle raai wat die wonderwerk

Stilword-ritueel: soos by ontmoeting 1.

is? (marshmallow vissie – broodjies en vissies; bietjie sand – blinde

Temalied: “Jesus be the centre”

genees; stukkie lap – melaatses genees)

Woord

Werskaf

Vra die groep wie kan onthou wat die vorige keer gebeur het? Ons het

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede wat

na die verhaal geluister van Jesus wat sy dissipels roep om Hom te

genoem word, te kies en kreatief tyd daaraan te spandeer:

volg. Wie kan die naam van een van die dissipels onthou? (Gee kans vir

 Verskaf aan elkeen 2 papierborde of 2 papier sirkels met die kruik

antwoorde.) Verlede keer het ons geëindig (Matt 4:23) waar Jesus

afgedruk op een. Laat hulle die kruik inkleur en die etiket blokkie

deur die hele provinsie Galilea gegaan het. Hy het vir die mense geleer

in die middel daarvan uitknip. Hulle moet ook ‘n blokkie rooi en blou

in die sinagoges en hulle vertel van die Goeie Boodskap dat God Koning

inkleur op die 2e papier en met ‘n “splitpin” aanmekaar heg. Soos

is oor almal. Hy het ook al die mense gesond gemaak wat siek was.

die agterste papier draai, verander die blou water dan in rooi wyn.

Vandag gaan ons deel wees van die eerste wonderwerk wat Jesus ge-

 Gee aan elkeen ‘n stukkie handdoek rol of ‘n A4-grootte wit pa-

doen het. Ons lees daarvan in Johannes 2. Miskien kan julle raai wat

pier. Verdun rooi en blou kleursel en gebruik strootjies om “water

dit was. Dit was ‘n troue. Wat gebeur alles by ‘n troue? (Kies ‘n paar

en wyn” kunsskeppings te maak. (Plaas eenkant om droog te word

vrywilligers soos die kinders antwoord en gee aan hulle die hulpmiddels
wat hulle nodig het om jou te help om die storie te vertel.)

voordat dit huis toe geneem word.)
 Verskaf aan elkeen ‘n inkleurprent om in te kleur of ‘n skoon A4-

Teks: Johannes 2: 1-12

papier waarop hulle die belangrikste deel van die storie kan teken.

(Die karakters beeld die storie uit soos jy dit voorlees.)

 Verskaf klei aan die kinders waarmee hulle ‘n waterkruik kan

’n Man en ’n vrou het getrou in die stad Kana in Galilea. Jesus se ma

maak.

was ook daar. Die mense het vir Jesus en sy dissipels ook na die troue

Sluit af met die seënbede.

genooi. (Wat is dissipels nou weer? Dis mense wat iemand gevolg het

en by hom geleer het.) Toe die wyn op was (die kind wat kelner is, kan
die beker omdop en vir die ander wys dit is op), het Jesus se ma vir
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net ‘n paar kinders oorbly. Die aksies is:
1.”Volg My” – hou hande oop agtermekaar, met linkerhand se duim teen
regterhand se pinkie en maak ‘n “volg”-beweging.
2. “Ry donkie” – Maak 2 vuiste met die duime teenmekaar asof leisels
vasgehou word.
3. “Help mekaar” – Hou vas aan jou eie hand.
4. “Praat met My” – vou hande soos in gebed.

Wyding
Stilword-ritueel: soos by ontmoeting 1.
Temalied: “Jesus be the centre”

Jesus is ons Koning

Woord
Maak A3-afdrukke van elke prent en plak dit teen die muur of hang dit
aan ‘n gespande wasgoeddraad om die volgorde van die storie reg te
hou.

Die einde van Jesus se aardse lewe

Almal sit doodstil en maak hulle oë toe. Luister na al die geluide wat jy

Teks: Mat 21:1-11

kan hoor, bv. ‘n voëltjie wat sing, motors wat ry, jou eie asemhaling,

Hulpmiddels:

ens. Ek wonder watter geluide vir julle mooi was en watter geluide julle

Prente: Afdrukke van intog in Jerusalem

gepla het. Kom ons maak elkeen die geluid van ‘n motor.

Wondergom of wasgoedlyn met wasgoedpennetjies om die prente aan

Ons het nou na verskillende geluide geluister en self soos motors ge-

op te hang

maak. Ek wonder watter tipe motor Jesus gery het? (Gee vir hulle kans

om te reageer.)

Welkom

In Jesus se tyd was daar nie motors soos ons vandag ken nie en hulle

“Jesus sê”:

het meestal gestap waar hulle wou wees. Ryk mense het met kamele

Die aanbieder sê: “Jesus sê … (en noem dan een van die ondergeno-

gery wanneer hulle ver gery het en die soldate het met waentjies gery

emde aksies wat saam met die gepaste handgebare gaan.) Die aanbied-

wat deur perde getrek is.

er moet probeer om die groep uit te vang, deur bv. te sê: “Josua

Jesus het na baie plekke gestap waar Hy baie wonderwerke gedoen het

sê…” of noem net die aksie en sê nie “Jesus sê” vooraf nie, ens.
Wanneer iemand in die groep dan ‘n fout maak, gaan sit hy/sy tot daar

en mense van God geleer het. Ek wonder wie van julle kan vir my sê
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van watter wonderwerk(e) het ons by die vorige geleentheid gehoor.

(Gee kans vir reaksie.) Ek wonder wie kan vir my enige storie noem
wat Jesus vertel het. (Gee kans vir reaksie.)

die donkie se hoewe gestrooi en hulle het die palmtakke geswaai wan-

Nadat Jesus eendag so ‘n storie vertel het, het Hy sy dissipels geroep
en vir hulle gesê: (Matt 20:17-19 - Bybel@kinders) “Ons gaan nou

takke swaai.)
Plak prent 6 op.

Jerusalem toe. In Jerusalem gaan die godsdienstige leiers My vang.

Matt 21:9: “Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom

Hulle gaan sê dat Ek doodgemaak moet word. Dan sal hulle My oorgee

aan gekom het, het begin uitroep: ‘Prys die Seun van Dawid! Loof Hom

aan die Romeine. Die Romeinse soldate sal My voor almal spot en slaan.

wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!’”

Uiteindelik sal hulle My aan ‘n kruis ophang waar Ek sal doodgaan.

Matt 21:10,11: “Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in

Maar Ek sal op die derde dag weer lewendig word.”

beroering gekom en gevra: ‘Wie is hierdie man?’ Die skare het geant-

Sjoe, ek wonder wat die dissipels gedink het toe hulle hoor wat Jesus

woord: ‘Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!’”

sê. Jesus wat ons hemelse Koning is, moet soos ‘n skelm aan ‘n kruis

Plak prent 7 op.

doodgaan! (Gee kans om te reageer.) Ek wonder wat ek sou gedoen het

Matt 21:12a: “Jesus het tempel toe gegaan...”

as ek moes hoor ek moet saam met my leier en vriend êrens heen gaan

Jesus het sowaar op ‘n donkie kerk toe gery!

waar ek weet Hy doodgemaak sal word.

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

Maar Jesus het presies geweet wat gaan gebeur. Op pad na Jerusalem

1. Ek wonder wat is vir julle spesiaal in hierdie verhaal.

het hulle by ‘n dorpie met die naam Betfage kom. Betfage was nie ver

2. Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal.

van Jerusalem af nie. Daar het Hy vir twee van sy dissipels ‘n snaakse

3. Ek wonder wie jy graag in die verhaal sou wou wees.

opdrag gegee:

4. Ek wonder wat sou jy vir jou familie gaan vertel het as jy daar

neer Jesus verbygekom het. (Laat die kinders maak of hulle ook palm-

Plak prent 1 op.

was.

Matt 21:1 – 3: “Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyf-

Werskaf

berg bereik, het Jesus twee dissipels vooruit gestuur en vir hulle gesê:
‘Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal



julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar

Kinders maak hul eie boekies van dieselfde prente as wat vir
verhaal gebruik is. Ouer kinders moet vir elke prentjie ‘n byskrif

los en bring hulle vir My. En as iemand vir julle iets daaroor sê, ant-

gee. Jonger kinders kan los prentjies kry met die opdrag om die

woord dan: Die Here het hulle nodig en Hy sal hulle gou weer terug-

prente in die regte volgorde agtermekaar te sit of te plak en vir

stuur.’” Ek wonder wat Jesus met hierdie donkies wou maak? Hy wil

‘n maatjie dan die storie te vertel.

seker nie op hulle ry nie, want Hy is dan ‘n koning en ‘n koning ry mos
in ‘n koets, nie waar nie? Kom ons kyk wat staan in Sag 9:9b: “Jou
koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is



Inkleurprent vir klein kindertjies.



Maak ‘n donkie papierpop en laat die kinders dan vir mekaar die
storie vertel soos wat die donkie die storie sou vertel het.

nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie.” Dit lyk my



Jesus is regtig van plan om op die donkie te ry!

Gebruik die blaar-patroon sodat die kinders vir hulle blare kan
uitknip om te waai of laat hulle hul handpalms in verf druk om

Plak nou prent 2 op.

palmtakke op papier af te druk.

Matt 21:6: Die twee dissipels het toe vooruit gegaan en gedoen wat

Sluit af met die seënbede

Jesus hulle beveel het.”

Gebruik die seënbede, maar vandag mag daar nie woorde hardop gesê

Plak prent 3 op.

word nie. Net gebare taal mag gebruik word. (Kyk op die internet vir

Matt 21:7: “Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op

die videogreep hiervoor.)

die diere gesit, en Jesus het opgeklim.”
Daar was nie ‘n lekker sagte kombersie of ‘n saal of ‘n kussing
om op die donkie te sit nie.

Plak prent 4 op.
Matt 21:8: “Die grootste deel van die skare het van hulle klere op
die pad oopgegooi.” Die mense was vreeslik bly om vir Jesus te
sien, want hulle het geglo dat Hy die volgende koning sou word
wat hulle van die Romeine sou bevry. Hulle het Hom soos ‘n koning
behandel en hul klere op die pad gegooi as bewys dat Hy hulle
koning is.

Plak prent 5 op.
Matt 21:8b: “... ander het takkies van die bome afgebreek en dit
op die pad gestrooi.”
Hulle het palmtakke van die bome afgepluk en ook op die pad voor
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Bo  is ‘n voorbeeld van ‘n donkie wat maklik is om te maak.
(Gaan kyk by “Crafting the Word
of God” op die internet vir die
patroon.)
Regs  is die patroondele om ‘n
donkie te maak wat op ‘n
bruinpapiersak vasgeplak word.
Heel bo regs in die hoek is die
monddeel wat onder die flap van
die sak geplak word. Kleur die
dele in sodat die donkie soos die
een op die skets lyk.

16

Die rede vir die speletjie is dat die gebeure rondom die kruisiging en
opstanding van Jesus soveel uiteenlopende emosies uitlok.

Jesus lewe!

Wyding
Gebed:

Kruisiging en opstanding

Kom ons sit doodstil en maak ons oë toe. Ons dink aan die lekkerste
plek waar ons nog ooit was of waar ons graag sal wil wees. En dan dink

Teks: Mat 21:1-11 en Joh 3:16

ons aan al die mooi goed wat Hy elke dag vir ons gee. Sê vir Jesus

Hulpmiddels:

dankie daarvoor.

 3 stelle van 3 bordjies wat elkeen ‘n gesigsuitdrukking het: ‘n bly

Stilword-ritueel: soos by ontmoeting 1.

gesiggie, ‘n hartseer gesiggie en ‘n bang gesiggie

Temalied: “Jesus be the centre”

 2 Handskoenpoppe
 ‘n Boksie met die volgende items in:

Woord

 Hoefyster of ‘n plastiekdonkie of ‘n prent van ‘n donkie of ‘n

2 handskoenpoppe (C en B) en die aanbieder (A) voer die volgende

(palm)tak

gesprek:

 Koringkorrels/stukkies brood en wingerdstok/wingerdblaar/

C: (Sê vir die gehoor!) Dis amper Paasfees! Ek kan skaars wag om al

houer met bietjie druiwesap

daai paaseiers te eet!

 Doring en/of stukkie pers lap
 Papier met ‘n kruisie (“X”) op

B: Haai en hoekom is jy so opgewonde?

 Kruis (soos Jesus se kruis) of ‘n spyker

C: Ek het nou net aan Paasfees gedink wat een van die dae is. Ek kan
nie wag nie!

 Swart papiertjie

B: Dis nie regtig so opwindend soos byvoorbeeld Kersfees nie. Ek weet

 Wit lappie

nie regtig waaroor Paasfees eintlik gaan nie.

 ‘n Klippie

C: Weet jy regtig nie? Dit gaan mos oor paaseiers en sjokolade hasies.

 2 Paaseiers – die een hol van binne en een met die wit en geel

Ek wens ek kon die grootste sjokolade paashaas in die wêreld kry

marsmallow in.


Klei vir die aktiwiteit



Afgedrukte blokkiesraaisel vir die aktiwiteit

om te eet!
B: Nou wat presies het paashase en paaseiers met Paasfees te doen?
Wat ís Paasfees?
C: Ek weet net dat dit skoolvakansie is.

Welkom

B: Ja, maar hoekom?

Drie kinders word vorentoe geroep. Vra hulle moet die gesiggie ophou

C: Nee, ek weet nie. Kom ons vra vir … (die aanbieder se naam).

wat hulle dink pas by die stelling wat die aanbieder gaan maak.

B: …(aanbieder se naam), wat is Paasfees regtig? Waaroor gaan

Voorbeelde van stellings vir die aanbieder:

Paasfees? Die winkels wil hê ons moet paashase en paaseiers koop

 Jy het ‘n groot prys gewen.

en vir ander mense is dit net ‘n lekker vakansietyd. Maar daar moet

 Jy weet jy het iets verkeerd gedoen en moet dit vir jou ouers

tog seker meer wees as net dit?

vertel.

A: Jy is heeltemal reg. Paasfees gaan oor baie meer as paashase en

 Jy hoor ouma is baie siek in die hospitaal.

paaseiers.

 Jy hoor julle gaan see toe vir die vakansie.

B: Kyk vir C en sê: Sien, ek het jou mos gesê.

 Jy het sleg gedoen in jou laaste toets by die skool.

A: Paasfees is die tyd wanneer ons dink aan hoe Jesus aan die kruis

 Pappa gee vir jou ‘n present wat jy lankal wou hê.

gesterf het. Ken julle twee die verhaal van Jesus se kruisiging?

 Jou troeteldier is dood.

C: Ek dink ek het al daarvan gehoor, maar ek ken nie eintlik die hele

 Jy is gekies as klasleier of vir ‘n sportspan of vir die koor.

storie nie. Sal Tannie asb. vir ons vertel?

 Jy het ‘n ruit gebreek toe jy met ‘n bal in die huis gespeel het.

A: Nou kom ek vertel vir julle, maar daarvoor moet ek eers my storie

 Jou boetie gaan klik by jou ouers oor iets wat jy gedoen het.

boksie in die hande kry.

(Haal elke keer een van die volgende items uit en vertel waaroor dit
gaan. Gee die item vir iemand om vas te hou.)
Hoefyster, plastiekdonkie, prentjie van ‘n donkie of ‘n stukkie
(palm)tak. Dit laat dink ons aan die dag toe Jesus op die rug van ‘n
donkie in Jerusalem ingery het en al die mense geskree het:
“Hosanna vir die seun van Dawid! Hosanna! Hosanna!” (Mat 21:1-11)
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Koringkorrels/stukkie brood en wingerdstok/wingerdblaar/bietjie

druiwesap. Dit laat ons dink aan die laaste ete wat Jesus saam met

terug al dood is?

sy dissipels gehad het en waar Hy toe vir hulle gesê het dat Hy

A: Nee, jy het nog nie die hele storie gehoor nie. Luister eers klaar.

doodgemaak gaan word. Hulle moet in die toekoms aan Sy dood dink

Stukkie wit lap – Na Jesus se dood het hulle Hom in wit lappe

wanneer hulle die brood (‘n teken van sy liggaam wat gekruisig sou

toegedraai en in ‘n graf gaan neersit.

word) en die nagmaalwyn (‘n teken van sy bloed wat sou vloei) sou

Klippie – Die Romeine het ‘n groot klip voor die graf laat rol, omdat

gebruik. Daar het Hy met ander woorde die nagmaal ingestel.(Mat

hulle die stories gehoor het dat Jesus uit die dood sou opstaan. Hulle

26:26-30)

was bang dat die dissipels Jesus se liggaam sou steel. Hulle het ook

Doring en/of stukkie pers lap. Dit laat dink ons aan die lyding van

wagte by die graf gesit sodat niemand naby die graf kon kom nie.

Jesus toe hulle Hom gespot het, geslaan het en ‘n doringkroon op sy

B: En toe Tannie, wat het toe gebeur? Het iemand toe probeer om Je-

kop gedruk het.

sus se liggaam te steel?

B: Eina! Vir wat doen hulle nou dit? Het Jesus ‘n baie groot sonde
gedoen dat hulle Hom so straf?
A: (Haal ‘n papier met ‘n kruisie [soos ‘n verkeerdmerkie] daarop uit

en wys dit vir B.)
B: O, ek kry ook sulke verkeerdmerkies wanneer my somme in die
skool verkeerd is!
A: Het jy al ‘n briefie gesien of ‘n sms of whatsapp gekry waar iemand
onderaan die briefie ‘n paar kruisies gemaak het?
B: Ja, Ouma maak altyd sulke kruisies aan die einde van haar briefies.
Maar ek weet nie wat sy so verkeerd doen om sommer drie verkeerde merke te kry nie!

A: Nee, niemand het dit gewaag nie. Maar weet julle, drie dae later toe
Maria Magdalena en ander vroue by die graf kom, kom daar ‘n groot
aardbewing en die klip het voor die graf weggerol. Toe gaan sit daar
‘n engel op die klip en hy sê vir die vroue: “Julle moet nie bang
wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier
nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader
en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.”
C: WOW! Dis ‘n fantastiese storie. Maar wat het paaseiers dan nou
met die hele storie te doene?
A: Net mooi niks! Paashase en paaseiers het niks met Jesus se storie
te doen nie. Maar weet julle wat, wanneer ek na ‘n eier kyk, dink

A: Sien, daardie kruisies beteken nie iets is verkeerd nie, maar dit be-

ek aan die lewe wat nog binne-in ’n regte eier is – daardie deel wat

teken liefde. Dis hoekom Jesus al hierdie dinge moes deurgemaak

nog eendag ‘n kuikentjie gaan word. (Haal nou paaseiers uit die

het. Hy het absoluut niks verkeerds gedoen nie, maar omdat Hy vir

boks.) In die toekoms kan ons daaraan dink dat Jesus se graf soos

my en vir jou lief is, het Hy in ons plek aan die kruis gesterf vir al

‘n leë paaseier is – daar is niks meer in nie. Jesus het opgestaan en

die verkeerde goed wat ons doen. Maar kom ons kyk wat is nog in

die graf is leeg. Die paaseiers met die wit en geel Marshmallow

ons boksie:

binne in laat ons dink aan die nuwe lewe wat Jesus vir ons gegee

Kruis (soos Jesus se kruis)/spyker. Die soldate het toe vir Jesus

het deur aan die kruis te sterf vir ons sondes.

aan die kruis gespyker soos wat Hy vooraf vir sy dissipels gesê het

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

gaan gebeur.

1. Ek wonder hoe julle gevoel het oor die deel van die storie toe Je-

Swart papiertjie – Dit het vir 3 ure baie donker geword en toe het
Jesus gesterf.
C: Wil jy vir my sê dat hierdie Jesus waarvan almal praat en wat julle
sê ons koning is, is DOOD!? Bid julle vir iemand wat duisende jare

sus gekruisig is.
2. Ek wonder hoe julle gevoel het oor die deel van die storie toe Jesus opgestaan het.
3. Ek wonder watter deel van die storie is vir julle die heel mooiste.

Werskaf
 Maak ‘n A4 met al die hoogtepunte van die les op die een helfte van die bladsy en laat die kinders die simbole langsaan teken.
 Druk ‘n vel uit met die hoogtepunte en ‘n vel met prentjies van die simbole op ‘n ander bladsy en laat die kinders die regte prentjie by die beskrywing plak.
 Maak die verskillende simbole met klei en sit dit in die regte volg-orde om die storie van Jesus se kruisiging en opstanding te vertel.
 Blokkiesraaisel.
Sluit af met die seënbede.

Jesus se Lyding

DWARS:
2. Dit is deur Jesus se hande en voete geslaan
om Hom aan die kruis vas te maak.
4. Nadat Hy dood is, is Jesus se liggaam in
doeke toegedraai en in ‘n …. neergelê.
7. Jesus is nie dood nie, Hy …
10. Jesus moet hieraan sterf soos ‘n gewone
skelm/misdadiger.
11. Laat dink ons aan Jesus se lyding toe dit op
sy kop gedruk is.
AF:
1. Jesus het dit vir ons sonde gedoen.
3. Die tyd van die jaar wanneer ons aan Jesus
se kruisiging dink.
5. Die rede waarom Jesus dit alles gedoen het,
is uit … vir my en jou.
6. Jesus het op hom in Jerusalem ingery.
8. By die nagmaal kyk ons na die wyn en dink
aan Jesus se … wat vir ons sonde gevloei het.

9. Jesus het gesê wanneer ons hierdie teken by die nagmaal gebruik, moet ons dink aan Sy liggaam wat vir ons gebreek is.
12. Dit is voor die graf gerol om seker te maak niemand steel Jesus se liggaam nie.
INSTRUKSIES OM DIE MINIATUUR
SKRYFBEHOEFTES TE MAAK:

Al die patrone is op ons webwerk
beskikbaar (vol grootte.)
Potloodsakkie:
Vra vir gemeentetannies om julle hiermee te help. Gebruik die patroon en sny
2 lae materiaal of een laag vilt uit vir
elke sakkie. Stik die 2 lae materiaal met
verkeerde kante teenmekaar vas, maar
laat ‘n klein openinkie aan een sykant.
Dop om en dop die hoekies uit. Nou kan
die materiaal sakkies net soos die
viltsakkie verder gestik word. Besluit of
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Potloodsakkie
patroon

 12 cm

 8 cm

4 cm

julle die sakkies met knope of met
girtsrits (“velcro) wil toemaak. Dis
makliker om die “velcro” vas te stik
voordat die synate toegestik word.
(Naaldwerktannies sal weet hoe om
“velcro” vas te sit en hoe om
knoopsgate te maak. Dalk kan julle
later sommer vir die kinders leer om hul eie knopies aan te
werk.) Sakkies van vilt het nie knoopsgate nodig nie. Sny net ‘n
gleufie (maar oppas dat dit nie te groot is vir die knoop nie). Stik
dan die synate toe. Let op: die boonste deel wat effens skeef loop,
is die oorvou-gedeelte. Dit word nie vasgestik nie. Nou kan die
kinders elkeen hul mini-sakkies versier: “glitter”, borduur, teken
met permanente koki’s, knopies, ens.
Boekie:
Kopieer die boekie op wit papier. Daar kom 2 boekies
uit op een A4-papier. Vou op al die stippellyne. Gebruik
die agterkant van ‘n mes en ‘n liniaal om oor die stippellyne te trek sodat die voulyne maklik en netjies gevou kan word. Vou die boekie in die helfte in die
breedte. Sny nou die klein gedeelte wat met ‘n soliede
lyn aangedui word met ‘n skêr. Vou oop en vou nou die
papier sodat dit ‘n boekie vorm. (Kyk na die video op
ons webtuiste of op facebook hoe om dit te doen.)
Skerpmaker:
Sny oorskiet “foamalite” met ‘n skerp mes in blokkies
om soos skerpmakers te lyk. (Myne het net so groot
uitgekom soos ‘n skerpmaker, maar dis mos die gedagte
wat tel!) Trek die blokkie met ‘n stukkie foelie oor. Druk
‘n sosatiestokkie versigtig op die een kop in sodat dit
lyk of ‘n potlood daar skerpgemaak kan word. Jy kan
ook met ‘n koki die skerpmaker se lemmetjie aan die
bokant inteken.
Potlood:
Sny ‘n sosatiestokkie korter sodat omtrent 6 cm oorbly.
Gebruik rooi en swart koki’s en teken lyne in die lengte.
Teken die punt ook in met ‘n swart koki.
Liniaal:
Kopieer die liniale op wit dun karton en lamineer dit
(of plak “contact” daarop). Sny die liniale op die buitelyne uit.
Uitveër:
Gebruik groter goedkoop uitveërs en sny dit in kleiner
dele. (Dis die heel maklikste mini!)
Skêrtjie:
Buig albei punte van ‘n pypskoonmaker om en terug
teen die pypskoonmaker sodat dit punte nie die kinders
seermaak nie. Hou met jou linkerhand net links van die
middel vas en buig die stukkie net regs van die middel
in ‘n sirkel om een handvatsel te vorm. Versit die klaar
handvatsel na jou linkerhand en buig die ander deel om
ook ‘n sirkel te vorm. Sorg dat die een “lem” voor en
die ander een agter die middel lê. “Twist” nou die
handvatsels terwyl jy die lemme vashou. En daar het jy
jou skêr! (Of kyk op die webtuiste of op facebook na die

video waar ek wys hoe om dit te doen.)
Gomstiffie:
Saag ‘n “dowel” met ‘n deursnee van 10 mm in 2
cm stukke. Skuur die punte met skuurpapier sodat dit
niemand seermaak nie. Gebruik koki’s om die een
punt rooi en die ander punt swart in te kleur. Kopieer
die patroon in kleur op wit papier. Knip die prentjies
uit en plak rondom die hout-“gomstiffies” vas.
Klei:
Maak enige kleiresep gaar en laat afkoel. Sit in “zip
locks”-sakkies of in klein plastiekbakkies. Die kinders
kan die klei uit die bakkies of sakkies haal en daarmee
speel.
Inkleurkryte:
Sny 6 tandestokkies korter sodat hulle omtrent 45
mm lank is. “Kleur” die stokkies met koki’s of
koekkleursel in 6 verskillende kleure in. Kopieer die
patroon van die “Colouring mapensulas” se boksie op
gekleurde karton. Knip uit op die soliede lyne. Trek op
die stippellyne met die agterkant van ‘n mes. (Kyk by
die boekie se instruksies.) Vou die korter lyne eerste,
die een op en die ander een af sodat die woorde aan
die buitekant is. Vou nou die twee lang sye agtertoe
om en plak vas met kleeflint. Sit die “inkleurkryte” in
die houertjie en plak liggies vas met ‘n klein stukkie
wondergom.
Vetkryt boksie:
Kopieer die patroon in kleur op dun karton. Knip op
die buitelyne uit en vou op die binneste dun lyntjies.
Trek op die stippellyne met die agterkant van ‘n mes.
(Kyk by die boekie se instruksies.) Plak die sykante vas
met “double sided tape” of ander gom.

