VADERSDAG
Teks: Markus 5:22–24, 35-42
Hulpmiddels:


Sirkel en sirkel met vyfde uitgesny om saam met die verhaal te gebruik



“Split pin”



A4-kartonne



A4-papier om hemp-kaartjies te vou



Inkleurkryte en ander versierings
Welkom

Sing “Father Abraham” / “Vader Abraham” met alle bewegings.
Praat-fees: Maak groepe van 2. Die kinders staan rug aan rug. Wanneer die aanbieder ‘n sein gee, dan draai die twee na
mekaar toe en begin gelyktydig, onophoudelik te praat deur enigiets te sê vir 30 sekondes lank. Sodra die 30 sekondes verby
is, blaas die aanbieder weer die fluitjie en hulle draai dadelik weer om sodat hulle weer rug aan rug staan en niks sê nie.
Wyding
Sing: “Hy leef, Hy leef”
“My Pa is die Koning”
“Jesus loves me”
Stilword ritueel: Almal staan net waar hulle is. Die aanbieder verduidelik aan die kinders dat hy/sy ‘n stelling gaan maak en as
daardie stelling waar is in hulle lewe, moet hulle net daar waar hulle is, gaan sit. As hulle klaar sit en hulle hoor nog ‘n stelling
wat waar is in hulle lewe, kan hulle net hulle kop rustig “ja” knik. Stellings wat die aanbieder kan gebruik:
(Jy is welkom om jou eie stellings te maak.)

Ek het blou oë;
 Ek het kort hare;
 Ek het ‘n groen broek aan;
 Ek hou van groente;
 Ek is lief vir Jesus (Eindig met hierdie stelling, of ‘n soortgeyke stelling om die fokus na Jesus te bring.
Almal sit en sing: “Weet jy dat Jesus jou lief het”, of die liedjie kan net gespeel word terwyl die kinders met toe oë daarna
luister.


Woord
Vandag is Vadersdag! Daar is baie soorte pappas en vaders in die wêreld, en daar is ook kinders wat sonder ’n pappa of vader
grootword. Daar is ook mans wat pappas wil wees, maar nie kinders het nie, of nie kinders kan kry nie. Almal verskil.
Daar was ook eendag ’n pa wat baie hartseer was oor sy dogter wat aan die sterf was. Hy het na Jesus toe gegaan om te hoor
of Jesus iets kon doen. Sy naam was Jaïrus. Kom ons luister na sy verhaal.

(Gebruik die sirkel wat in 5 dele opgedeel is om die verhaal te vertel. Elke vyfde van die sirkel vertel ’n deel van die verhaal.
Sit die sirkel waarvan ’n vyfde uitgeknip is bo-op die ander een vas met ’n “split pin”. Draai dit elke keer om die volgende deel
van die verhaal te vertel.)
(Jy kan Markus 5:22–24 direk uit die Bybel lees, of hieronder. Die Bybel-stukkies is skuinsgedruk.)
Deel 1 – Jaïrus vertel Jesus van sy dogter.

“Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jaïrus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy
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knieë voor Hom en smeek Hom dringend: “My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond
word en lewe.” (Verwys na die prentjie in die sirkel/wiel.)
Deel 2 – Jesus en Jaïrus sit in die skare vas.
Toe Jesus en Jaïrus probeer het om na die huis toe te gaan waar die dogter is, kon hulle nie! Vers 24 sê: “'n Groot menigte

het agter Hom aan gegaan en hulle het van alle kante af teen Hom gedruk.” (Verwys na die prentjie in die sirkel/wiel.)
Hulle wou baie graag by Jaïrus se dogter uitkom, maar hulle kon nie! Te veel mense het om Jesus gedrom en het probeer om by
Hom uit te kom, en om deur Hom gesond gemaak te word! Dit het Jesus so lank gevat om daar weg te kom dat... (Draai die

sirkel/wiel na die volgende prent.)
Deel 3 – Jaïrus se dogter sterf.

“Die mense het van Jaïrus se huis af gekom en vir hulle vertel het dat die dogtertjie gesterf het! Hulle het gesê: ‘U dogter het
gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?’ Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en Hy sê
toe vir die raadslid van die sinagoge: ‘Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!’” (Verwys na die prentjie in die sirkel/wiel.)
Deel 4 – Dit lyk of Jesus te laat is.

“Niemand het Jesus geglo nie, maar het hom uitgelag. Jesus het net die pa en die ma van die kindjie en die drie dissipels wat
by Hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was.”
Deel 5 - Jaïrus se dogter staan weer op.

“Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: ‘Talita, koem!’ Dit beteken: ‘Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!’ Dadelik het die
dogtertjie opgestaan en begin loop; sy was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van verbasing.” (Verwys na die prentjie in
die sirkel/wiel.)
Ja, Jesus het gesien hoe lief Jaïrus vir sy dogter was, en het hulle gehelp, en die dogter weer laat opstaan. Jaïrus was ’n goeie
pa en was lief vir sy kind. Op ’n baie beter en groter wyse is God lief vir ons, sy kinders!
Die 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 hoe die pappa gevoel het terwyl hy en Jesus op pad is na sy dogtertjie.
3. Ek wonder hoe die dogtertjie gevoel het toe sy haar ouers en Jesus by haar sien staan.
4. Ek wonder hoe jy vir Jesus kan dankie sê dat Hy jou so oneindig liefhet.
Werskaf


Vadersdagkaartjie wat soos ‘n das lyk:
Sny elke A4-karton in 4 lang kaartjies en vou elkeen dubbeld (soos op die skets regs van die das-patroon). Knip dasse uit
bont of effekleurige (teenstellende kleure) papier. Plak die das se bokant op die kaartjie se vou. Laat die kinders die kaartjie verder versier en binne-in iets vir hul pappas skryf.



Kaartjie wat soos ‘n hemp lyk:
Vou die papier dubbeld in albei rigtings en vou weer oop. Vou links en regs in tot by die middel. Vou die twee onderste
punte tot by die middelste voulyne uit na buite. Vou die boonste punte net gedeeltelik om na buite (soos op die skets). Vou
die onderste helfte van die kaartjie om na agtertoe sodat die grootste omgevoude punte die moue vorm. Vou nou klein stukkies aan die bokant ook agtertoe (skets 5) om die kaartjie te voltooi. Laat die kinders self binne in iets skryf vir hul pappas.

Sluit af met die seënbede.
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