
Ontmoeting 12 

Hand 2:1 - 41 

Hulpmiddels: 

 viltbord  

 klompie viltfiguurtjies om op die viltbord 

te gebruik  

 “tonge” van vuur met wondergom agterop  

 kers in blaker  

 vrugte  

 broodjies  

 prente van lammertjies 

 laken 

 verskillende kleure ballonne (opgeblaas) 

Wyding 

Welkom 

Woord 

Speletjies: 

Ballonspeletjies: Blaas vooraf ‘n klomp ballonne 

op, bind dit vas met ŉ stukkie tou wat lank 

genoeg is om aan vas te hou ook en hou dit in ŉ 

boks. Laat die kinders rondom ŉ ou groot laken, 

wat op die grond oopgegooi is, staan. Elkeen 

neem nou ŉ stukkie van die laken se kant en 

hou daaraan vas. Hulle hou die laken styf 

uitgesprei en lig stadig en gelyk op. Gooi eers 

net een ballon op die laken en vermeerder 

mettertyd. Die doel is om die ballonne so lank 

as moontlik op en af te skud en in die lug te hou 

met die laken sonder dat een ballon afval. Die 

geheim is dat almal moet saamwerk. As die 

kinders ŉ rukkie lank gespeel en dit geniet het, 

laat hulle ophou skud en die laken versigtig 

grond toe laat sak en neersit. 

Nou staan almal teen die mure ver van die 

laken af. Verduidelik aan die kinders: “Wanneer 

ek ŉ kleur noem, moet julle probeer om daardie 

kleur ballon te gryp en daarmee rond te 

hardloop. As jy nie ŉ ballon kry nie, moet jy 

Stilword-ritueel 

Kersie-gebed: Deel die kinders in groepies van 4 

tot 10 en elke groep kry ŉ brandende 

gebedskersie. Die kersie word in die rondte 

gestuur en die kind wat die kersie vashou, mag 

hardop bid. 

Temalied: “Ek hef my hande op” van Luidkidz. 

 Heer Jesus, my Redder (FLAM 6) 

 Vader, Seun, Heil’ge Gees (Lied 450) 

agter iemand aan hardloop wat wel so ŉ kleur 

ballon het. Wees versigtig om nie die ballonne 

te bars nie! As ek ŉ ander kleur uitroep, los 

dadelik die ballon wat jy het en gryp die nuwe 

kleur ballon. Speel die speletjie vir ŉ paar 

minute. Laat hulle dan die ballonne weer in die 

boks bêre en belowe dat hulle elkeen ŉ ballon 

huis toe kan neem wanneer julle verdaag. 

Liedjie: “God hou van kindertjies” (Soekie) 

In die Bybelse tyd het die mense vyftig dae na 

paasfees die pinkster gevier. Pinkster was aan die 

begin ŉ manier om dankie te sê vir die oeste. Van 

die eerste meel van hul koring is twee brode 

gebak. Die eerste lammers en ander diere is, net 

soos die brood, aan die Here as offergawes 

gegee. 

Op die eerste dag van die eerste pinksterfees 

nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, was 

al die dissipels bymekaar. Skielik was daar ŉ 

geluid uit die hemel wat soos ŉ sterk stormwind 

geklink het. ŉ Mens kon die geluid deur die hele 

gebou hoor. Hulle het iets soos vuur gesien wat 

uit die hemel kom, in kleiner dele verdeel en op 

die kop van elkeen gaan sit. 

Die mense is almal met die Heilige Gees vervul. 



Van toe af het hulle geweet dat die Heilige Gees 

hulle sal help en krag gee. Hulle het onder die 

leiding van die Heilige Gees in verskillende tale 

begin praat.  

Die ander mense in Jerusalem het die geluide 

gehoor. Hulle hardloop toe vinnig na die gebou 

waar Jesus se vriende was. Almal het deurmekaar 

en in verskillende tale gepraat sodat die mense van 

ander tale ook kon verstaan. Hulle het aanhou 

praat oor die groot dinge wat God gedoen het. 

Sommige van die mense het gespot en gesê hulle 

is dronk, maar Petrus het opgestaan en aan hulle 

verduidelik deur te sê: “Hierdie mense is nie dronk 

soos julle dink nie, want dit is nou maar nege uur 

in die oggend! Dit wat hier gebeur, is soos wat die 

profeet Joël voorspel het. God het gesê dat Hy Sy 

Gees sal neerstort op alle mense. Elkeen wat die 

naam van die Here roep, sal gered word.” Daarna 

het Petrus begin vertel wat alles met Jesus vanaf 

Sy kruisiging tot nou gebeur het. 

Baie mense (3 000) het hulle daardie dag bekeer 

en is gedoop is. Dit was die dag waarop die nuwe 

tyd, die tyd dat daar mense op die aarde is wat in 

Jesus glo en getuig van Hom, begin het.  

Kinders dink na oor die verhaal: 

 Ek wonder van watter deel van die storie het 

jy die meeste gehou. 

 Ek wonder watter deel van die storie dink jy is 

die belangrikste. 

 Ek wonder wie is jy in die storie. 
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Werskaf 

 Teken (papier en kryte) 

 Speel met die viltbord 

 Sit papier en potlode neer. Opdrag: Maak 

sommer jou eie taal op en skryf kastig ŉ 

boodskappie in daardie taal. 

 Sit die geheime kode neer - letters met 

simbole wat dit voorstel. Die kinders kan 

daarmee hulle eie brief skryf. 

Sluit af met die seëngroet. 

 Ek wonder hoe het die dissipels gevoel toe die 

ander mense gedink het hulle is dronk. 



Vlamme (regs) om 

saam met  mense 

(onder) te gebruik vir 

Pinkster. 


