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UIT DIE JEUGKANTOOR
Ons het ‘n baie bedrywige en geseënde jaar by Kix agter die rug! In 2018 het die eerste Engelse vertalings van die Kixontmoetings die lig gesien. (Dit is op ons webtuiste www.kix.bybelmedia.org.za beskikbaar). Die “Jesus vir Japan”-projek
het gesorg vir wonderlike kreatiewe ontmoetings en fondsinsamelings asook verdiepte verhoudings met ons vennote by
Missie Japan. En by die opwindende Kinderbediening Konferensie in September 2018 is ons Kix-leiers en baie ander
kinderbediening-leiers “Toegerus vir die Toekoms”. Ons is die Here baie dankbaar vir al die Kix-leiers wat getroue kinders
van Jesus is en beter toegerus is vir hul bediening.
Mag jy hierdie kwartaal ook soos Paulus in 1 Timoteus 1:12 getuig: “Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy
het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel.”
Ons verwelkom Maryke Fourie in die Jeugkantoor. As ‘n jong oud-onderwyseres en langafstandatleet is ons seker sy het
oorgenoeg kreatiwiteit, ervaring en energie vir die Jeugkantoor. Maryke, ons bid vir jou ‘n geseënde tyd toe in jou nuwe
werksomgewing.
Waarna sien ons uit in 2019? ‘n Splinternuwe projek word aangepak, naamlik Kix na Kenia. Ontmoetings in Afrikaans en
Engels word op die oomblik geskryf oor die dissipels, oor Petrus se lewe en oor Jesus se gelykenisse en wonderwerke.
Ons visie is dat al hoe meer gemeentes en individue Kix.Kom sal gebruik om kinders in kerke, skole, nasorgsentrums en
gemeenskapsale te bereik vir Jesus!
Vriendelike groete, Anriëtte de Ridder

Gee aan elke leier/leidster ‘n stukkie tou en laat hulle die een kant vasmaak aan iets (bv. ‘n potlood,
tafelpoot, of enigiets wat naby hulle is). Hulle moet die ander punt van die tou bly vashou.
Die Bybel herinner ons aan twee goed: In Filippense 4:6-7: “Moet oor niks bekommerd wees nie,
maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy
doen. As julle bid, sal julle God se vrede beleef.”
En in Psalm 46:11 word ons herinner: “Wees stil en weet Ek is God.”
Terwyl jy die toutjie vashou, bly jy vas aan daardie ander item waaraan dit vasgemaak is. Dit gaan
saam met jou waar jy ookal gaan. Soms is daardie ding so groot dat jy nie verder kan vorentoe
beweeg nie. Jy gaan altyd bewus wees van daardie ding wat vas is aan jou. Die enigste manier hoe
jy dit nie meer gaan saam dra nie, is om die toutjie te los.
In ons lewens is daar goed wat ons sukkel om te los, goed waaraan ons toutjies vas is. Goed wat
ons net nie 100% vir die Here wil oorgee nie. Ons weet God is daar, maar ons probeer dit self
hanteer. (Gee geleentheid dat die leiers/leidsters dink aan goed in hulle lewe wat hulle sukkel om
oor te gee.)
Daar is ‘n spreekwoord wat sê: “Let go & let God.”
Die wonderlike ding van om die toutjie te los, is dat jy vir die Here plek gee om in te kom. Terwyl die
toutjie tussen jou en daardie ding staan, is daar nie plek vir die Here om in te kom nie. Sodra jy jou
kant laat los, maak jy ‘n deur vir die Here oop om in te kom en beheer te neem oor daardie situasie
en struikelblok oor jou lewe. Hoe los ons die tou? Om te bid, is om te laat los en God te laat
oorneem.
Wat is die een ding waarvan jy die tou moet los? Word stil by die Here hieroor terwyl jy die woorde
van Psalm 46:11 oordink:
“Wees stil en weet Ek is God.”
Sluit af met gebed.
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...

UIT ‘n
ander
hoek

Oud en jonk is broodnodig in Japan se kerke
deur Stéphan Van der Watt (Missie Japan-sendeling)
Japan is ‘n snel-veranderende land. ‘n Veerkragtige nasie met uitstaande ambisie én vermoëns,
‘n eeue-oue beskawing, in pas met die nuutste tegnologie. Maar, alhoewel Japan die derde sterkste ekonomie in die wêreld het, bly dit ‘n brose supermag. Natuurrampe het die afgelope jare

reuse verwoesting gesaai en diep ontwrigtings veroorsaak. Ons beleef dit nou weer hierdie maand met die
groot vloede in Wes-Japan …
Verder het Japan ook ‘n supersnel-verouderende bevolking. Meer as ‘n derde daarvan is ouer as 60 jaar. Lae
geboortesyfers, hoë aborsiesyfers én die feit dat bykans 80% van die 127 miljoen inwoners in stede woon,
dra alles by tot dié uitdagende realiteit. Voeg daarby die stres van ‘n gemiddelde bevolkingsdigtheid wat
nege keer hoër is as in Suid-Afrika, en mens begin verstaan waarom ekonome en politici hewig kopkrap oor
Japan se ekonomiese vooruitsigte. Die probleem van gapings tussen sosiale groepe wat al groter word, maak
die probleme nog meer akuut.
Dié kopseer tref egter nie net die sosio-ekonomiese aspekte van Japan nie, maar ook die kerk, swaar. Die
gemiddelde ouderdom van lidmate is hoog. Jonger generasies se betrokkenheid word bemoeilik deur oorvol
programme en min ruimte en genade vir dié wat nie goed genoeg presteer nie. Tyd vir rus en ontspan is
skaars en selfdood syfers baie hoog, verál ook onder jongmense. Dit ontbloot die donker kant van Japan.
Christene word op allerlei fronte uitgedaag as gevolg van dié realiteite wat die kerk lamlê. In kort: daar is
bitter min ruimte, tyd en kapasiteit om die kerk se rol meer sigbaar en voelbaar te maak in ‘n samelewing,
met ‘n 1% Christen bevolking.
MAAR, moenie die baba – of eerder die ouma en oupa – met die badwater uitgooi nie! Ouer mense het baie
om te bied en kerke moet opnuut leer om hulle potensiaal te ontsluit en te laat blom. Ek was die afgelope
paar maande met ‘n hele paar “bejaardes” in kontak wat een ding duidelik laat bly het: dié koeël is nóg nie
deur die kerk in Japan nie!
Een só ‘n persoon is me. Imanishi van Marugame gemeente, met wie ek ‘n ruk gelede ná ‘n erediens gesels
het. Op 81-jarige ouderdom het sy sleg geval, en haar been, hand, skouer, en 7 ribbes gebreek, én haar gesig
was stukkend. Sy het vir God geskree: “Vat my eerder, Here!” Maar in haar nood het sy aan haar man gedink.
Hy het ‘n beroerte gehad, en sy moet hom versorg. “Ek kan nie my man alleen agterlaat nie”, het sy gedink.
Sy vertel verder hoedat die klein gemeente (ongeveer 10 mense) se ondersteuning haar maande lank (terwyl
sy in die hospitaal was) gedra het en hoe sy net eenvoudig geweier het om handdoek in te gooi, al was die
herstelpad steil en swaar. “Die Here en my broers en susters sal my mos deurdra,” herhaal sy.
‘n Ander tannie het nou die dag op 86-jarige ouderdom saam met twee ander vroue ‘n koevert, met baie
kontant in, in China ingeneem as bydrae vir ‘n kinderhuis wat ons kerk (Reformed Church in Japan) daar
ondersteun. Haar seun - ‘n predikantekollega van my - is enkele weke voor dit gestop deur Chinese polisieoffisiere toe hy dieselfde probeer doen het. Maar sy ma het nie een oomblik geskrik om die uitdaging wat
haar seun nie kon voltooi nie, te gaan afhandel nie. Ek sou ek nog baie stories kon deel van leraars wat op 80of selfs 90-jarige ouderdom nog aktief in die kerklike bediening is in Japan. Sommige van hulle plant selfs
nuwe kerke … dié verhale getuig van dapperheid en vasbyt, kom wat wil!
Die skadukant van dié inspirerende verhale is egter: Hierdie generasie ouer mense is aan die uitsterf. Die kerk
in Japan se voortbestaan is op die spel. En dáárom is die fokus op jong mense en kinders nou net so ontsettend belangrik vir die kerk van môre in hierdie uitdagende konteks. Bid saam met ons vir Japan se jong
Christene. Én vertrou saam dat die Here nog jongmense sal roep en stuur uit Suid-Afrika na Japan… wie
weet… dalk nog uit KIX-geledere!
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Spioenwenk: A = F
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoe ‘n das tot mense se redding gekom het.
Geheime kode: Y V N (DAS)
Inligting in die koevert: (Julle kan die foto ook op ‘n skerm gooi of uitdruk.)
Wes-Japan het weer groot vloede beleef en baie skade is aangerig. Terwyl Oom Stephan saam met ‘n ander predikant van
Okayama die rampgebied in Japan besoek het, het hulle by ‘n vrou gehoor hoe die middernagtelike vloed haar heeltemal
onkant gevang het. Sy het gedink sy en haar bejaarde ma is veilig en hoef nie te ontruim nie. Maar die water het aanhou
styg en die bure het kom waarsku. Uiteindelik moes sy met groot moeite haar ma, hulle hond, en enkele kosbare besittings,
tot op die dak van die huis help kry. En dit wat tot haar redding gekom het, glo dit of nie, was ‘n das! Met dié het sy hulle een
vir een opgetrek… totdat ‘n reddingsboot uiteindelik lánk daarna by
hulle (op dakvlak) kon uitkom. Die foto wys hoe haar hele huis verwoes
is.”
Bid vir Japan: Ons bid vir almal wat steeds help met die opruiming en
herstel van huise en geboue in die onderskeie rampgebiede.

Josua
- van jongs af ‘n leier
Teks: Numeri 11:28, Josua 1:1–6, Josua 3:14-17 en Josua

bly jy ‘n volwassene. Wanneer jy dan weer wen (as jy ‘n

24:15

tiener is), vorder jy na die laaste vlak en word ‘n kind. Dit

Hulpmiddels:

is die finale vlak. As jy tot by vlak 3 (‘n kind) gevorder



Sandboks met rivier (foelie), figure en ’n verbondsark

het, is jy klaar. Sodra almal op vlak 3 is, is die speletjie



Klere vir die drama

klaar.



Kopieë van die huis



Kopieë van die deurknophanger



Kopieë van die inkleurprent



Inkleurkryte, koki’s, lint of tou, skêre, roomysstokkies,

“Dis so lekker om die Here te dien”

gom

“Jesus het my mooi gemaak”

Wyding
Sing: “Altyd by my” – Luidkidz

“Ek wil vir U sing” – Mighty kids

Welkom

“Every move I make”

“Rock, paper, scissors”: (Hierdie speletjie werk beter met

Temalied: Kinders sit met toe oë en sing die lied “Trust in the

‘n groter groep en het geen voorbereiding nodig nie.) Speel

Lord” (https://www.youtube.com/watch?v=XPZJtZzQBB0).

‘n variasie op die speletjie. Laat die kinders twee-twee

Stilword-ritueel:

saam speel en na elke rondte moet hulle saam met iemand

Stuur die sensoriese bottel in die rondte om terwyl die kinders

anders speel. Die speletjie het egter ‘n kinkel in die kabel:

die volgende verse sê: “Die Here is my herder, ek kom niks kort

met die eerste rondte begin jy as ‘n volwassene. As jy dan

nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters
waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte

wen, vorder jy na vlak 2 en word ‘n tiener. As jy verloor,
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paaie tot die eer van sy Naam.” (Ps 23:1-3)

Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het regoor Jerigo
deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die
Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding
gaan staan terwyl die hele Israel oor die droë bedding
deurgaan tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan
is.”

Woord
Hierdie kwartaal gaan ons “crazy” en brawe kinderstories
hoor. Ek wonder of jy ‘n “crazy” of brawe storie het.
Vandag gaan ons luister na Josua se brawe storie.
Nadat die Israliete deur die Rooisee gegaan het, was hulle
vir 40 jaar in die woestyn. Die tyd het nader gekom dat

Hierdie gebeurtenis was vir Josua en die Israliete ‘n teken

hulle die land Kanaän kon binnegaan en in besit neem soos

dat God by hulle is. Hulle kon bang wees vir die water in die

die Here belowe het. Moses het baie oud geword en

Jordaanrivier, maar hulle het op God vertrou toe Hy vir

gesterf. Na Moses se dood het ‘n jong man wie se naam

hulle gesê het om dapper en sterk te wees.

Josua was, die nuwe leier van die Israeliete geword.

Omdat Josua die Here kon vertrou, het hy in Josua 24:15b

Ons lees in Numeri 11:28 dat Josua van jongs af Moses se

gesê: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here

assistent was. Hy is van jongs af gekies om die leier van

dien.”

die Israliete te word.

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

(Vertel die verhaal uit Josua 1:1-6 en 3:14-17. Gebruik ‘n
sandboks om die verhaal te illustreer, dramatiseer dit of
laat die kinders die verhaal dramatiseer.)
Josua 1:1-6: “Na die dood van Moses, die dienaar van die
Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent
van Moses, gesê: “Moses, my dienaar, is dood. Maak jy
nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie
hele volk. Gaan na die land toe wat Ek aan hulle, die
Israeliete, gee. Soos Ek vir Moses gesê het, gee Ek aan
julle elke plek waar julle kom: van die woestyn af en van
die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele
gebied van die Hetiete tot aan die Groot See in die weste,
alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal
niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was,
so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie,
jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy
moet hierdie volk die land in besit laat neem wat Ek met 'n
eed* aan hulle voorvaders beloof het.”
(* eed = belofte)

1. Ek wonder waarom God vir Josua gekies het.
2. Ek wonder hoe Josua gevoel het daaroor dat God hom
gekies het om die Israeliete te lei.
3. Ek wonder hoe ek sou voel as God vir my, al is ek baie
jonk, ’n baie belangrike taak gee.
4. Ek wonder hoe ek ook getrou kan wees aan die taak wat
God vir my gee om te doen.

(As julle nog meer oor Joshua wil uitbrei in die les, gaan
laai gerus die les http://kix.bybelmedia.org.za/wp-content/
uploads/sites/65/2015/09/Ontmoeting-23-Die-val-vanJerigo.pdf af waar Joshua en die volk die stad Jerigo in-

neem.)
Werskaf


- Josua 24:15: Kopieer die prent van die huis op karton. Laat die kinders dit uitknip en met roomysstokkies plak.


Josua 3: 14-17

“Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die
Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra
het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die
Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die
Jordaan gewoonlik vol, oor al sy oewers. Toe die voete van
die priesters wat die ark dra, in die vlakwater kom, het die
water wat afkom, gaan staan. Dit het op een hoop gaan
staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan. Die
water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die

“Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

Deurknophanger: Laat die kinders die deurknophanger
uitknip en daarop teken hoe hul huise en huisgesinne
lyk.



Inkleurprent



Gebruik die prente as inspirasie om ‘n “verbondsark”
te maak.
(Of laai ’n patroon af by http://kix.bybelmedia.org.za/
wp-content/uploads/sites/65/2015/09/Ontmoeting22-Intog-in-Kanaan.pdf)
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Sluit af met die seënbede:
Die kinders sit of staan in ‘n sirkel. Hulle hou hul hande uitgestrek na die kante toe met albei palms
na bo. Elkeen se regterhand se palm is bo die ander kind se linkerhand se palm. Laat hulle oefen om ‘n
“blessing” aan te gee: Iemand begin om sy regterhand oor te beweeg na links en dan liggies in sy maat
aan die linkerkant se hand te tik. Daardie maat doen dan dieselfde met sy regterhand na die maat aan
sy linkerkant se hand toe. Stuur so die bede aan in die rondte. Sodra die kinders dit regkry, sê almal
die seënbede saam terwyl hulle dit in die rondte “stuur”:
Die Here is VOOR jou om jou pad gelyk te maak;
Die Here is AGTER jou om jou teen slegte dinge te beskerm;
Die Here is LANGS jou om jou in sy arms toe te vou;
Die Here is ONDER jou om jou te dra as jy mag val;
Die Here is BOKANT jou om jou te seën;
En die Here is BINNE jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

Josua 24:15b:
“Wat my en my
familie betref, ons
Sal die Here dien.”
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Spioenwenk: S = E
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Leer ‘n liedjie.
Geheime kode: Z W S R X W S (LIEDJIE)
Inligting in die koevert: Dis tyd om ‘n Japannese liedjie te leer. (‘n MP3 van die liedjie is op die
webtuiste beskikbaar.)
Saa sanbi shiyoo sukuinushi yesu ni (x2)
Hozanna tatae yo oh sanbi shiyo sukui no iwa
Hozanna tatae yo oh sanbi shiyo sukui no iwa ni
Saa sanbi shiyoo sukuinushi yesu ni (x2)
(Vry vertaal: Kom ons prys Jesus, ons Verlosser. Hosanna! Loof Hom, prys Hom, die Rots van ons verlossing.)

Kyk gerus deur God se bril na jouself en na ander.



Kopieë van die klein hartjies

Teks: 1 Samuel 16: 1 – 13



Groot wit harte gevou soos koeverte

Hulpmiddels:



Kopieë van die krone



Maatband



Pons, lint/tou/wol, kreatiewe versiermiddels, gom



Twee deurskynende glase, deursigtige koeldrank,



Verskeidenheid pasta, gom, verf, kwaste, karton

sodawater, koekkleursel


hondekos



Welkom

Twee blikkies kos wat dieselfde grootte is – die een
en

die

ander

ingemaakte

Ons gaan vandag ‘n speletjie speel. Die speletjie is: “Wie is

vrugte,

blikoopmaker

die grootste Christen hier tussen ons?” Laat die kinders in

Moderne prente van Samuel, Isai, sy 7 seuns en

‘n ry staan en neem ‘n sagte maatband. Meet nou elke kind

Dawid

se kop. Gee hulle mate vir hulle. Kondig nou aan wie die

Viltbord, wasgoedlyn of muur en wondergom

grootste Christen is na aanleiding van hulle kopmate. Kyk
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na hulle reaksie en vra: “Dink julle die grootste Christen

kan so bepaal word? Goed, staan dan gou vir my van kort

moet sit om vir hom te wys hy gaan die koning wees. Sa-

na lank…” Kondig dan aan dat die langste een die grootste

muel was ‘n profeet. (Die kinders kies een van die prente.)

Christen is. “Dink julle die grootste Christen kan so bepaal

God stuur vir Samuel na Isai toe, want hy het baie seuns.

word? Wie is dan die grootste Christen? Hoe weet julle

God sê vir Samuel dat Hy hom mooi sal wys watter een om

dit? Nee ons kan dit glad nie meet nie!”

te kies. (Die kinders kies ‘n prent vir Isai.)

Lekker koeldrank: Neem 2 bekers met koeldrank: die een

Heel eerste kom die oudste seun met die naam Eliab; hy

moet baie deursigtig wees en soos doodgewone water lyk,

was lank en baie sterk. Samuel het gedink dit is die een.

maar dit moet lekker sap of sprite wees. Die ander een

(Kies die prent.) Hoe dink julle: Lyk hy soos die perfekte

moet heerlik lyk, maar dit moet baie bitter wees, soos

koning? God het nee gesê.

byvoorbeeld sodawater met voedselkleursel. Vra vir 2

Toe kom Abinadab. Hy was baie, baie slim. (Kies ‘n prent.)

kinders om te kom proe. Gee die kinders ‘n keuse van wat-

Dink julle hy is die koning? Nee, ook nie.

ter een hulle eerder wil proe. Voordat hulle proe, moet

Toe kom Samma. Hy was baie aantreklik. (Kies ‘n prent.)

hulle vir die groep vertel hoekom hulle daardie bepaalde

Hoe dink julle: Is hy die nuwe koning? Nee.

een kies. Kyk na hulle reaksie wanneer hulle dit proe. Was

So het daar nog 3 van die seuns verbygegaan en nie een

dit wat julle gedink het? Dit wat ons sien, is nie nood-

was God se keuse nie. Ag nee! Nou was Samuel baie deur-

wendig wat dit is nie.

mekaar, want nou sien hy nie nog seuns nie.

Blikkies kos: (Koop twee blikkies kos wat dieselfde grootte

Maar toe sê Isai hy het nog een seun. (Haal die prent van

is. Die een moet iets smaakliks wees, byvoorbeeld ingemaakte vrugte en die ander iets totaal onsmaaklik soos
hondekos. Haal vooraf versigtig die buitenste etikette af en
ruil dit om.) Kinders kies een om oop te maak. Hulle kan

Dawid uit en plak dit op.) Hierdie seun was die jongste,

stem daaroor en daar kan ook gevra word hoekom hulle

Wat dink julle van hierdie seun? Lyk hy soos die perfekte

spesifiek vir die bepaalde een stem. Nadat jy dit oopge-

koning? Wie dink julle was hy?

maak het, vra wat hulle nou daarvan dink? Dit wat ons sien,

Sy naam was Dawid. God kies hom as Koning; nie die sterk-

is nie noodwendig wat dit is nie.

ste of slimste of mooiste nie, maar die perfekte een in God

maar hy is ‘n klein outjie; hy is die onbelangrikste van al
die seuns. Maar God sê vir Samuel om tog na hom ook te
kyk.

se oë.

Wyding

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

Sing “Open the eyes of my heart”

1. Ek wonder hoe het Samuel gevoel toe hy deur al 7 van

Luister na “More than Gold” deur Britt Nicole (https://
www.youtube.com/watch?v=p9PjrtcHJPo)
Sing die temalied en doen die stilword-ritueel.

Isai se seuns gaan en God kies nie een nie.
2. Ek wonder wie sou jy gekies het as jy moet eerlik
wees.
3. Ek wonder wat sien mense nie van jou raak nie.

Woord

4. Ek wonder waarna kyk jy as jy maats kies.

(Die aanbieder kry die prente reg. Dit is moderne weergawes van die oorsponklike beskrywings van Samuel, Isai,
al Dawid se broers en van Dawid. Hang hulle reeds almal op
‘n wasgoed draad, of plak dit teen ‘n viltbord of ‘n muur,
BEHALWE vir Dawid. Terwyl die aanbieder die verhaal lees,
kry die kinders die kans om te raai watter karakter die
beste by die beskrywing pas.)

Luister na “Shepherd Boy” van Ray Boltz (https://
www.youtube.com/watch?v=mkNhPboI-5Y)
Werskaf


Harte: Sny die twee harte uit, sit hulle bo-op mekaar en
pons ‘n gaatjie in die een hoekie. Druk nou ‘n mooi lintjie/toutjie/stukkie wol deur die twee gaatjies en maak

God het vir Samuel gevra om ‘n nuwe koning te gaan salf.

die hartjies aanmekaar vas. Let daarop dat die een met

Dit beteken dat hy spesiale olie op die nuwe koning se kop

die teksvers die onderste een moet wees. Die kinders
8



kan rondom die teksvers kwaliteite van hulleself skryf

mense in ons storie vandag nou weer? Gesels oor hoe

wat ander nie raaksien nie. Versier die boonste hartjie

die karakters verskil het van mekaar. Gesels oor wat

mooi met enige interessante items.

God raaksien as Hy na jou kyk en wat mense raaksien

Maak koevertjies uit hartvorms: Sny vooraf vir elke

as hulle na jou kyk.

kind die hartvorm uit wit papier en vou op die stippel-





Maak krone: Voorop staan “_________ (plek vir die

lyne sodat dit ‘n koevert vorm. Maak die koeverte weer

kind se naam) is ‘n Koningskind!” Agterop kan die

oop en draai die harte onderstebo. Die kinders skryf op

groter kinders kwaliteite neerskryf wat ander nie altyd

die buitekant kenmerke neer wat ander van hulle sien.

raak sien nie. Laat die kinders die krone mooi met

Aan die binnekant moet dit pragtig versier word met

blinkers versier. Daar kan selfs knope op geplak word.

helder kleure. Die kinders kan hier neerskryf wat God

Sluit af met die seënbede:

van hulle sien. Vou die hart toe en plak vas waar die

Laat die kinders in een lang ry staan. Trek ‘n klein strepie

punte bymekaarkom om ‘n koevert te vorm.

op elkeen se voorkop met enige olie terwyl jy die seën

Pasta mense: Gee vir elke kind ‘n stuk papier en ‘n pot-

uitspreek: “Mag God jou vandag seën; mag jy besef hoe

lood om mee te teken. Kinders moet nou hulself teken.

kosbaar jy vir God is; jy is ‘n Koningskind. God sal jou help

Gee vir die groep gom en pasta. Die kinders plak die

om dit wat jou spesiaal maak, na buite uit te leef. Jy sal ‘n

hele tekening vol pasta. (Verskillende vorms van pasta

lekker reuk, God se reuk, na buite uitstraal. God sal jou

werk lekker.) Die pasta kan nou geverf word ook. Ge-

seën om ook die mooi in ander raak te sien!”

bruik die tyd terwyl die kinders lekker werk om met

Almal sê nou agter die aanbieder aan: “EK IS MEER WERD

hulle te gesels oor: “Wie het mense gemaak? Wie is die

AS GOUD; EK IS ‘N KONINGSKIND!”
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Spioenwenk: B = Y
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit wat die van der Watt gesin die afgelope paar
maande gedoen het.
Geheime kode: Y L G H R (VIDEO)
Inligting in die koevert: Kyk na die “summer snippets video clip” (op ons webtuiste).
Bid vir Japan: Bid vir die Van der Watt-gesin en dank die Here dat Hy hulle as gesin gebruik in Japan onder die
Japannese mense en maats.

‘n Seuntjie deel sy kos
Teks: Johannes 6: 1-14

tema van die storie, kan daar vissies op die bal of boontjie-

Hulpmiddels:

sakkie geteken word. As die item wat gegooi word in die

Iets wat gegooi kan word (soos ‘n bal - hoe groter, hoe

vorm van ‘n vis is, kan dit bydra tot die pret van die spele-

beter - of ’n boontjiesakkie, skoen of hondespeelding in

tjie.

die vorm van ‘n vis)

Inleiding: In Alaska speel die mense op ‘n interessante ma-

‘n Klein klippie (wat ‘n broodjie voorstel) om in die sen-

nier bofbal (baseball). Hulle speel dit gewoonlik nie met ‘n

soriese bottel te sit

bal nie, maar met ‘n vis wat hulle in die yswater gevang



Viltbord met prente om daarop te gebruik

het. Ons het egter nie vandag ‘n vis om te gebruik nie en



Kopieë van die vissie-doolhof

gaan dus ‘n gewone bal (noem item waarmee julle speel)



Kopieë van “Soek die vissies en broodjies”

gebruik. Deel die groep in 2 spanne. Een kind kry die bal.



Macaroni

Sy span moet dan ‘n klein sirkeltjie vorm (skouer teen



Vissies uit spons of karton geknip of vis-kraletjies

skouer). Sodra die sirkel gevorm is, moet die persoon die



Veters, tou of lint

bal sover as wat hy kan in enige rigting gooi, en dan om die



Bordspeletjie







(http://catholicblogger1.blogspot.

sirkel begin hardloop. Elke keer wat die persoon weer by

com/2010/02/loaves-fishes-game.html)

sy/haar beginpunt kom, tel dit as ‘n lopie. Die hele span

‘n Man wat die storie kom vertel

moet die lopie getal hardop uitskree. Die ander span doen

Welkom

dan veldwerk. Hulle moet hardloop tot by die bal wat gegooi
is en dadelik ‘n reguit ry maak agter die persoon wat

Alaska bofbal (Alaskan Baseball):

eerste by die bal was. Hulle moet dan die bal van voor na

(Video wat speletjie verduidelik: https://www.youtube.

agter in die ry aangee deur dit bo-oor die eerste een se

com/watch?v=UwK-KPlIAzY)

kop en onderdeur die volgende persoon se bene aan te gee.

Vir hierdie speletjie is daar baie spasie nodig in ‘n groot

Die patroon moet tot aan die einde herhaal word. Bo-oor,

oop saal of buite. Om in te skakel by die vissie-en-broodjie- 10 onderdeur, bo-oor, onderdeur. Sodra dit by die laaste per-

soon kom, skree die laaste person: “Jy’s uit!” Gooi die

(Plaas die prentjie van die seuntjie op die viltbord.)

item dan sover as moontlik. Sy span maak dadelik ‘n sirkel

Ek het Oom Filippus geken. Hy was ook van my tuisdorpie

en begin lopies hardloop. Die span wat nou net lopies gema-

Betsaida. ‘n Paar van Jesus se dissipels het ook in dié dor-

ak het, moet nou veldwerk doen: die bal gaan haal, ‘n ry

pie gewoon.

maak en die bal bo-oor en onderdeur aangee tot agter.

Op ‘n mooi sonskyn dag het die twee ooms, julle ken hulle

Speel die speletjie vir ongeveer 5 - 10 minute. Moenie dit

as dissipels, Oom Filippus en Oom Andreas saam met Jesus

te lank uitrek nie. Dit kan weer aan die einde gespeel

die dorpie besoek. (Sit die twee mans en Jesus op die vilt-

word.

bord). Die inwoners van die dorpie het gehoor dat Jesus,

Balle/skoene (enige voorwerp wat aangegee kan word):

die Man wat siekes gesond maak, hulle dorpie gaan besoek.

Indien die groep te groot is vir die eerste speletjie of die

Daar was groot opgewondenheid, en almal wou dié Man

spasie te min is, kan die volgende speletjie as ‘n alter-

sien. (Sit ‘n groot skare mense op die viltbord). Toe Jesus

natief gespeel word. Laat die kinders in rye agter mekaar

en sy dissipels al die mense sien, het hulle besluit om teen

staan en gee vir elke voorste kind ‘n bal. Skets vir die

die berg op te loop. Die mense het Jesus gevolg. Hulle wou

kinders die prentjie van hoeveel mense om Jesus was en

almal van Jesus se wonderwerke beleef. Terwyl ek so tus-

dat hulle moet help om die mandjie met broodjies en

sen die skare mense gestaan het, het ek gesien hoe Jesus

vissies agtertoe aan te gee sodat almal kos kan kry. Hulle

‘n oom van ons dorpie wat al vir jare blind was, gesond

moet hulle verbeelding gebruik dat die balle mandjies kos is

gemaak het. Die oom kon weer sien.

wat aangegee word. Die bal moet bo-oor die eerste een se

Later het dit begin skemer word. Teen daardie tyd was

kop en onderdeur die volgende persoon se bene na agter

daar al só baie mense dat ek versigtig probeer deurdruk

aangegee word. Die patroon moet tot aan die einde herhaal

het tot heel voor. Terwyl ek daar naby Jesus sit, vra Jesus

word. Bo-oor, onderdeur, bo-oor, onderdeur. Die span wat

vir Oom Filippus: “Waar gaan ons brood koop vir al hierdie

hulle bal eerste agter het en plat sit, is die wenner!

mense om te eet?” Oom Fillipus sê toe vir Jesus dat dit
hopeloos te veel geld gaan kos om vir al hierdie mense

Wyding

brood te gee. Weet julle wat, Oom Fillipus het al soveel

Sing die temalied en doen die stilword-ritueel.

wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Miskien wou
Jesus Oom Fillipus se geloof in Hom toets deur te vra of hy

Woord

kan gaan brood koop. Jesus het geweet Oom Fillipus gaan

Aanbieder: Vandag is ons baie bevoorreg om die seuntjie

nie genoeg geld hê nie. Oom Fillipus het dadelik getwyfel en

wat sy kosblik met die skare gedeel het, kastig hier saam

gesê dat nie eers 200 mense se dagloon genoeg sal wees

met ons te hê. Welkom welkom!

om die mense te voed nie.

Man: Môre maats. Van julle sal my seker nie herken nie,

Ek gaan toe na Oom Andreas toe en sê vir hom dat my ma

aangesien ek nog baie jonk was toe ek vir Jesus ontmoet

vir my vyf garsbroodjies en twee gedroogde vissies ingepak

en my kosblik gedeel het. Vandag is ek al ‘n ou man, maar

het, en dat hy dit maar kan kry en gee vir die mense wat

ek wil julle graag vertel van daardie dag langs die see van

die hongerste is. (Plak die broodjies en vissies op die vilt-

Galilea toe iets ongeloofliks voor my oë gebeur het. Ek ont-

bord. Indien bokkoms beskikbaar is, laat die kinders proe.)

hou dit nog soos gister.

Oom Andreas het my net aangekyk. Ek dink ek en hy het

Daar was nie kameras in daai tyd nie, so ek kon ongelukkig

geweet dat my kossies nie naastenby genoeg gaan wees om

nie foto’s neem nie. Ek het wel ‘n paar prentjies saamge-

al hierdie mense se hongerpyne te stil nie. Oom Fillipus het

bring om vir julle ‘n idee te gee van wat daardie dag gebeur

later jare vir my gesê dat daar meer as 5000 mans was,

het.

en dan is dit nie die vrouens en kinders bygetel nie. Weet

Aanbieder: Hier is vir jou ‘n bord waarop jy jou prentjies

julle hoe baie mense is dit? Sjoe!

kan sit terwyl jy vir ons die storie vertel.
Man: Baie dankie. Laat ek begin.

Jesus sê toe vir die mense hulle moet op die gras gaan sit.
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hul polse vasmaak.

Toe het Jesus die brood geneem. Hy het gebid en vir God

Bordspeletjie: Gaan laai gerus ’n oulike bordspeletjie af

dankie gesê vir die brood. Jesus en sy dissipels het my



broodjies en vissies vir die mense begin uitdeel. En julle

by http://catholicblogger1.blogspot.com/2010/02/
loaves-fishes-game.html.
Sluit af met die seënbede.

sal nie raai wat gebeur het nie… die broodjies en vissies
het net heeltyd meer geword. Dit het nie opgeraak nie.
Almal het oorgenoeg geëet. Toe almal versadig was, het
Jesus vir Oom Andreas en sy vriende gevra om al die orige
kos bymekaar te maak sodat daar geen kos gemors word
nie. Daar was 12 mandjies vol garsbroodjies oor! (Plak 12

mandjies op die viltbord). Noudat ek terugdink aan daardie
dag, besef ek dat Jesus ‘n baie groot wonderwerk laat
gebeur het om vir sóveel mense genoeg kos te gee met my
vyf broodjies en twee vissies!
Nou gaan julle seker vir my vra wat ek daardie dag geleer
het en hoekom die storie so belangrik was dat dit in die
Bybel geskryf staan. Wel, Jesus het daardie dag ‘n
ongelooflike wonderwerk laat gebeur. Hy het ‘n magdom
mense gevoed met my vyf broodjies en twee vissies. Ons
moet vir God alles gee wat Hy van ons vra, al is dit hoe min.
Jesus sal jou goedhartigheid gebruik om ander mense se
lewens te verryk.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as jy daar was.
2. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as dit jou broodjies en
vissies was.
3. Ek wonder of jy kan dink aan ‘n geleentheid waar jy
goedhartig kon wees teenoor ‘n ander mens.
4. Ek wonder waar Jesus jou al gebruik het om ‘n wonderwerk te verrig.
Werskaf


Piekniek op die gras/saal: Vra die kinders om ‘n
piekniekmandjie en kombers per groep te bring. Die
Bordspeletjie:

maats deel hulle piekniekkos met mekaar.


Vissie-doolhof



Soek die vyf broodjies en twee vissies: Kinders moet 5
broodjies en 2 vissies soek wat weggesteek is in die
prent (soos “Where’s Wally?”).



Pasta-en-vissies-armbandjie: Gee vir elke kind ‘n veter,
5 stukkies macaroni (om die broodjies voor te stel) en
2 spons- of kartonvissies (of krale in die vorm van
vissies). Laat hulle dit inryg soos op die foto en dit om
12
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Spioenwenk: E = K
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Wat is die verskil in bevolkingsdigtheid (die hoeveelheid mense in ‘n land/area) tussen Japan en Suid-Afrika?
Geheime kode: H Y A Y (NEGE)
Inligting in die koevert: Japan se gemiddelde bevolkingsdigtheid is nege keer hoër as Suid-Afrika s’n. Uit daardie
groot bevolking is maar net omtrent 1% Christene.
Bid vir Japan: Bid vir al ons Japannese Christen-maats en vra dat die Here mense sal roep om vir meer Japannese maats van Hom te vertel sodat hulle gered sal word.

Woord

Rodé

Gebruik ‘n sak ou klere of los lappe om die verhaal te

Die kinders word aangemoedig om met vreugde die Goeie

Dit was ‘n baie belangrike gebedsbyeenkoms, en dit was in

Nuus van Jesus te gaan vertel.

die boonste vertrek van die huis waar Rodé gewerk het.

Teks: Handelinge 12:1-19, Openbaring 3:20

Rodé (haar naam beteken roos) was ‘n jong meisie wat as

Hulpmiddels:

diensmeisie gewerk het in die huis van Maria. Die kerk-

dramatiseer: Petrus; Rodé, ‘n jong diensmeisie wat geglo
het; ‘n klomp mense wat saam bid.



Los items wat interessante geluide maak

byeenkoms op die boonste vloer was laataand nog steeds



‘n Kombers

aan die gang, want Petrus, die bekende dissipel en nou



‘n Roos of ‘n prentjie van ‘n roos (vir Rodé)

sendeling, was in die tronk. Nie net was hy in die tronk



Los lappe of serpe vir die toneelstuk

omdat hy vir almal die Goeie Nuus van Jesus vertel het nie,



Kopieë van die deur

maar Koning Herodes wou hom laat doodmaak.



Karton, gom, skêre, ponsdrukker

Wat die gemeente nie geweet het nie, was dat hulle gebede



Stukkies lint, wol of tou en ander versierings

eintlik klaar verhoor was. Deur ‘n wonderwerk het die
tronkdeure oopgegaan in die middel van die nag en Petrus

Welkom

was in die donker strate van Jerusalem op pad na Maria se

Watter geluid is agter die deur? Vir hierdie speletjie gaan

huis. Dit was nie die normale tyd om aan iemand se huis se

ons met geluide werk. Kies vooraf ‘n paar goed om te ge-

deur te klop nie en die Christene was maar skrikkerig dat

bruik wat ‘n bekende geluid maak, bv. ‘n krammasjien

hulle ook in die tronk gegooi sou word.

(“stapler”), skêr en papier, teelepel in ‘n koppie, waspapier wat frommel, ritsluiter en ’n telefoon se knoppies.

Ons weet nie of almal gehoor het toe hy aan die deur klop

Maak ‘n deur uit karton. Al jou geluide word agter die

gaan luister wie by die deur was. “Wie is daar,” het sy

deur gehou... Die kinders kan dan raai wat die geluid is en

gevra. “Dit is ek, Petrus!” Sy het die stem herken wat van

die deur kom oopmaak om te sien of hulle reg was.

anderkant die toe deur met haar gepraat het! Dit was

Wie is agter die kombers: Deel die kinders op in 2 spanne.

Petrus! Sy het self na sy preke geluister en het geweet dit

Die kombers word gespan tussen die 2 spanne en een kind

is hy. Sy was so opgewonde oor die goeie nuus dat sy ver-

van elke span kom voorentoe en maak ‘n geluid. Die ander

geet het sy moet die deur oopmaak! Sy moes die nuus gaan

een moet raai wie se stem dit is.

vertel!!

nie en of dit net die diensmeisie Rodé was nie, maar sy het

So vinnig as wat haar beentjies haar kon dra, is sy die
trappe op na waar die gemeentelede steeds gebid het.

Wyding
Sing die temalied en doen die stilword-ritueel.
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“Julle, Petrus... Petrus is hier! Hier onder by die deur!” het sy

Jesus vertel. God het Jesus aarde toe gestuur

geroep.

omdat Hy so lief was vir ons om ons te red

“Ag nee, jy is mal!” het die manne in die bovertrek vir haar gesê.

van sonde. Openbaring 3 sê vir ons dat God wil

Hulle was steeds besig om te bid vir Petrus. “Maar dit ís so, hy is

hê ons moet ‘n keuse maak om sy kinders te

rêrig hier!” het sy aanhou vertel. Sy kon nie stilbly oor die goeie nuus

wees, net soos ‘n mens ‘n deur sal oopmaak

nie! “Wel,” het hulle geantwoord, “dan is dit verseker sy gees wat vir

wanneer iemand klop. Indien daar enigiemand

ons kom vertel dat Petrus dood is; dan is dit te laat.” Rodé wou nie

is wat nog nie ‘n besluit gemaak het om Jesus

opgee nie. Deur die gestryery kon almal toe ook hoor dat daar steeds

te volg nie, kan hulle na die tyd met hul

‘n aanhoudende geklop aan die deur was.

groepleier gesels.)

Groot was hulle verbasing toe hulle uiteindelik die deur oopmaak en



Kinders kan die lappe/klere gebruik en weer
die storie opvoer.

Petrus werklik daar sien staan. Petrus het met sy hand vir hulle

Sluit af met die seënbede.

gewys om stil te bly. Toe het hy vir hulle vertel hoe hy uit die tronk
gered is terwyl hulle besig was om vir hom te bid. Hy het die gemeentelede opdrag gegee om dit wat gebeur het vir ander te gaan vertel.
Toe het hy vertrek.
Ons weet nie wat verder met Rodé gebeur het nie. Maar ons weet dat
sy baie dapper was om sommer by die gebedsbyeenkoms te gaan in-

Openbaring 3:20:
“Kyk, ek staan by
die deur en Ek
klop. As
iemand my
stem hoor en die
deur oopmaak,
sal Ek by hom
ingaan...”

storm met die goeie nuus. Haar geloof was sterk genoeg om vas te
hou aan die waarheid, al het die ander volwassenes daar gedink en
gesê sy is mal. Sy bly vir ons ‘n goeie voorbeeld van ‘n dapper jong
meisie.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder watter deel van Rodé se storie staan vir jou uit.
2. Ek wonder of jy kan vertel van iets wat gebeur het wat jou so opgewonde gemaak het dat jy nie daaroor kon stilbly nie.
3. Ek wonder of jy kan vertel van ‘n keer wat jou of jou gesin se
gebede verhoor is.
Werskaf


Die kinders kry geleentheid om ‘n gebedsboekie te maak: Die
kinders maak ‘n afdruk van hul hand op karton. Hulle maak ook ‘n
afdruk daarvan op nog ‘n paar papiere om die binnekant van die
boekie te vorm. Dit word alles uitgeknip en bymekaar gehou. Pons
nou gaatjies deur al die lagies en bind dit met ‘n

toutjie

aanmekaar vas. Vra die kinders om te dink aan ‘n gebed/gebede
wat hul reeds in hul boekies kan skryf.


Deel die kopieë van die deur uit. Sny versigtig op die binnerand 3
sye van die deur oop. Los die linkerkant vas aan die kosyn.



Gebruik die voorbereide deur om ‘n eenvoudige uitnodiging te rig
aan kinders wat nog nie die “deur” oopgemaak het nie. (Gesels oor
die goeie nuus wat Rodé vir die gelowiges gaan vertel het. Ons het
ook Goeie Nuus om te vertel; ons kan vir mense die storie van
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Spioenwenk: L = Y
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Luister wat het gebeur.
Geheime kode: O R X R E V A T (BEKERING)
Inligting in die koevert: Twee jaar gelede was Oom Stephan en studente van die Kobe kweekskool betrokke by die ondersteuning van mense wie se lewens ontwrig is deur ‘n groot aardbewing by Kumamoto (Suid-Wes Japan). Een van die mense wat hy daar ontmoet het, was Hiromi (skuilnaam), ‘n ma van drie kleuters. Sy het die afgelope tyd tot bekering gekom (haar lewe vir die Here gegee). Dit is ‘n groot vreugde en seën!
Bid vir Hiromi: Bid vir Hiromi se nuwe lewe as Christen en haar getuienis teenoor haar gesin en haar drie
kinders.

Jesus as Kind
Teks: Matteus 2, 13: 55-56, Lukas 2

Wyding

Hulpmiddels:


Sing: “Al was ek nie daar nie”
Enige ander Kersfeesliedjies
Steek daarna ‘n kers aan en raak rustig terwyl almal na die
kers kyk. Bid die woorde: “Dankie Jesus dat U hier by my
is”.

Bordspeletjie: Laai af by http://www.livingwaterbible
games.com/christmas-board-game.htm



Drukker, papier, gom, skêr, dobbelsteentjies, kleeflint



Karton

met

plekname:

“Bethlehem”,

“Egipte”,

“Nasaret” en “Jerusalem”


Prente vir die tydlyn van Jesus as Kind



Kopieë van die werkkaart en prentjies vir elke kind

Woord
Vandag hoor ons van ‘n besondere “crazy Kind”. Hy het op
al hierdie plekke gewoon. (Verwys weer na die plekke op
die kaart van speletjie 1.) Hy was baie spesiaal en is die

Welkom

heel belangrikste Kind wat ooit op aarde gebore is... Kan

Skattejag: (Hierdie speletjie werk beter met ‘n groter

julle raai wie Hy is? Ja, dit is natuurlik Jesus. Kom ons

groep en benodig voorbereiding en hulpmiddels.) Steek

onthou die storie van Jesus saam....

vooraf 4 Bybelse plekname weg vir elke groep:

Hierdie gedeelte kan in groepe voltooi word en dan in die

“Bethlehem”, “Egipte”, “Nasaret” en “Jerusalem”. As daar

groot groep vasgelê word. Die prentjies word geplak in die

heelwat groepe is, kan daar meer as een kopie van elke

oop spasies in elke storie. Lees en bespreek daarna weer

pleknaam versteek word per groep. Daarna kan ‘n kaart

elke storie.

gewys word sodat almal weet waar elke plek is.

Bethlehem - Jesus se geboorte (Matt 2, Lukas 1 en 2)

Speel Aan Aan: Verdeel die kinders in 5 groepe. Elke groep

‘n Engel het vir Maria vertel dat sy ‘n baba gaan kry, wat

kry ‘n naam (moenie verduidelik hoekom hierdie name nie):

die Seun van God is en Jesus (Verlosser) genoem moet

Jakobus, Josef, Simon, Judas en Sussies. Elke keer roep jy

word. Sy en Josef (haar verloofde) is na Betlehem toe

een van die 5 name uit. Hulle is dan “aan” en moet soveel

waar die baba Jesus in ‘n stal gebore is. Herders wat oor

ander vang totdat ‘n nuwe groep aan die beurt kom. As jy

hulle skape wag gehou het en wyse manne uit die ooste het

gevang is, moet jy vries tot iemand jou kom “ontvries”

vir Jesus kom besoek. Hulle was baie bly om die Koning en

deur aan jou skouer te raak.

Verlosser, Jesus, te ontmoet.

Kersfees bordspeletjie (vir kleiner groepe): Die speletjie

Egipte – Josef, Maria en Jesus moet vlug! (Matt 2)

by “Werkskaf” kan ook gebruik word as ‘n welkom
speletjie.

Herodus was koning van daardie deel van die land en hy
16

was baie kwaad en ontsteld dat daar ‘n baba gebore is wat

Paasfees na Jerusalem gegaan. Een jaar, toe Jesus 12 jaar

ook Koning genoem is. Hy wou Hom doodmaak (swaard),

oud was, het hy weggeraak en kon sy ouers hom nie kry

maar ‘n engel het vir Josef gewaarsku, en hy en Maria het

tussen die baie mense wat saam teruggereis het nie. Hulle

die Kindjie Jesus geneem en op ‘n donkie gevlug na Egipte

het uiteindelik na 3 dae vir Jesus in die tempel gekry waar

toe, waar hulle gebly het tot die engel vir hulle gesê het dat

hy by mense was wat baie slim was. Hy het na hulle

dit weer veilig was vir hulle om terug te keer.

geluister en met hulle gesels. Hulle was baie verbaas oor

Jesus bly saam met sy familie in Nasaret (Matt 2, Matt

sy insig en antwoorde en hoeveel Hy van God geweet het.

13:55-56)

Jesus se ma het alles onthou en sy het oor al hierdie dinge

Toe hulle teruggekom het in hulle eie land, Israel, het hulle

bly nadink.

in Nasaret gebly. Jesus se pa op aarde, Josef, was ‘n

“Jesus het groot geword en nog meer wysheid gekry. God

skrynwerker of timmerman. ‘n Skrynwerker is iemand wat
met hout meubels en ander dinge gemaak het. Jesus het

en die mense was lief vir Hom.” (Lukas 2: 52 - Die Bybel

moontlik baie van houtwerk by Josef geleer. Jesus het ook

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

nog boeties en sussies gehad. Ons weet wat 4 van die

1. Ek wonder van watter deel van Jesus se verhaal as Kind

vir Almal)

broers se name was: Jakobus, Josef, Simon en Judas.

hou jy die meeste: sy geboorte in Bethlehem, sy vlug na

Jesus in Jerusalem (Lukas 2)

Egipte, sy bly saam met sy gesin in Nasaret of sy be-

Jesus se ouers, Maria en Josef, het elke jaar vir die

soek aan die tempel in Jerusalem.

Soek 7 items wat nie pas in hierdie prent van Jesus as Kind nie:

2. Ek wonder hoekom Jesus as
‘n Kind gebore is.
3. Ek wonder hoe dit jou laat
voel as jy daaraan dink dat
Jesus ook ‘n kind soos jy
was.
4. Ek wonder of Jesus anders
was as gewone kinders.
5. Ek wonder wat jy nou vir
Jesus wil sê of vra.
Werskaf


Soek watter items in die
prent nie “pas” nie.



Maak ‘n wasgoedlyn “tydlyn”
van Jesus as Kind - elkeen
kry een prent om in te
kleur.



Hierdie verhale kan ook met
‘n sandboks uitgespeel word.



Bordspeletjie (http://
www.livingwaterbible
games.com/christmasboard-game.htm)

Sluit af met die seënbede.
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Jesus as Kind
‘n

het vir

vertel dat sy ‘n baba gaan kry, wat die Seun van God is en Jesus (Verlosser)

genoem moet word. Sy en
is.

(haar verloofde) is na Betlehem toe waar die

wat oor hulle skape wag gehou het en

in ‘n

gebore

uit die ooste het vir Jesus kom besoek. Hulle

was baie bly om die Koning en Verlosser, Jesus, te ontmoet.
was koning van daardie deel van die land en hy was baie kwaad en ontsteld dat daar ‘n baba gebore is
wat ook Koning genoem is. Hy wou Hom
het die Kindjie Jesus geneem en op ‘n

maar ‘n

het vir

gewaarsku, en hy en

gevlug na Egipte toe, waar hulle gebly het tot die engel vir

hulle gesê het dat dit weer veilig was vir hulle om terug te keer.
Toe hulle teruggekom het in hulle eie land, Israel, het hulle in Nasaret gebly. Jesus se pa op aarde,
‘n
het.

of timmerman. ‘n Skrynwerker is iemand wat met hout

, was

en ander dinge gemaak

het moontlik baie van houtwerk by Josef geleer. Jesus het ook nog

gehad. Ons weet

wat 4 van die broers se name was: Jakobus, Josef, Simon en Judas.
Jesus se ouers,

, het elke jaar vir die Paasfees na Jerusalem gegaan. Een jaar, toe Jesus

jaar oud was, het hy weggeraak en kon sy ouers hom nie kry tussen die
het nie. Hulle het uiteindelik na 3 dae vir Jesus in die

gekry waar hy by

wat saam teruggereis
was wat baie

slim was. Hy het na hulle geluister en met hulle gesels. Hulle was baie verbaas oor sy insig en antwoorde en
hoeveel Hy van God geweet het. Jesus se ma het alles onthou en sy het oor al hierdie dinge bly nadink.
“Jesus het groot geword en nog meer wysheid gekry. God en die mense was lief vir Hom.”
(Lukas 2: 52 - Die Bybel vir Almal)
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