Die geleentheid fokus op die wonderwerk wat
Jesus gedoen het en ons reaksie daarop.
Johannes 6:1-15

Wyding

Hulpmiddels:

Temalied: “Jesus be the centre” (soos in

 genoeg beskuitjies vir jou groep

kwartaal 1)

(indien jy hierdie aktiwiteit gaan doen)

Stilword-ritueel: Soos by ontmoeting 22

 2 uitdeelstukke (aangeheg)
 Potlode en inkleurkryte

Bid die handjiegebed: Gee die kinders kans om

 ± 3m tou

hulle hand te gebruik vir gebedsonderwerpe.
Duim = God is groot en sterk

Welkom

Wysvinger = bely jou sonde

Vir kleingroep: Laat die kinders in ‘n kring sit en
gee vir hulle een Mariebeskuitjie om tussen hulle
almal te verdeel en te eet. Gee na die tyd vir
hulle elkeen ‘n heel beskuitjie. Laat hulle gesels
oor hulle ervaring van die twee etes.

Middelvinger = dank God
Ringvinger = bid vir ander
Kleinvingertjie = bid vir jouself
Maak hand toe = toewyding aan God

Woord

Vir grootgroep: Speel ‘n variasie van “Rock,

Lees en vertel Joh. 6:1-15

paper,

Die kinders dink na oor die verhaal:

scissors”

deur

die

woorde

“brood,

mandjie en vissie” te gebruik. Die tekens is soos
volg: Brood = vuis, Mandjie = maak jou hand
bak, Vissie = hou hande bymekaar en maak
soos vis wat swem. Brood wen die vissie,

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

Mandjie wen die brood en Vissie wen die

3. Ek wonder wie is jy in die verhaal.

mandjie. Kies ‘n maatjie. Kyk na mekaar met

4. Ek wonder of daar ‘n gedeelte in die verhaal is

hande langs die sye. Op die telling van 3 steek

wat jy sou wou uithaal. Sal die verhaal nog

elkeen sy hande uit. Die wenner word bepaal.

dieselfde bly?

Speel ‘n paar rondtes.

5. Waaroor wonder jy in die verhaal?

Werskaf
Verbind die getalle om te sien wat die seuntjie in
sy mandjie het.
Sing:

“Vyf brode en twee vissies”
(Lofliedjies vir Jesus 1 snit 27)

Watter lyn sal die seuntjie met die vissies en
broodjies na Jesus toe neem?
Sluit af met die seënbede.

