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Woord 

Na Jesus se opstanding het Hy nog 40 dae lank saam met die dissipels gebly en vir hulle geleer. Ons lees nou wat gebeur het 

op die laaste dag wat Hy saam met hulle was. Lees Matteus 28:16-20: “Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg 

waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom 
toe nader en sê vir hulle: ‘Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die 

mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou 

wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.’” 

Ons lees in Handelinge 1: 8 dat Hy ook vir hulle gesê het: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, 

en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 

Vers 9 sê vir ons wat daarna gebeur het: “Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het Hom 

weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.” 

Ons gaan hierdie kwartaal in ons ontmoetings meer leer oor Jesus se dissipels. Net soos Jesus vir sy dissipels die opdrag 
gegee het om mense van alle nasies Sy dissipels te maak, gee Hy ook vir ons hierdie opdrag. Ons gaan vandag hoor hoedat ge-

lowiges uit ons land jare gelede ook dissipels was en vir die mense in Kenia van Jesus vertel het. 

DIE ONTSTAAN VAN DIE KERK IN KENIA: 

(Gebruik die PowerPoint wat gratis van die webtuiste afgelaai kan word.) 

Meer as 100 jaar gelede het die Britse regering wat daardie tyd Kenia regeer het, Suid-Afrikaanse boere genooi om hulle in die 

beroemde Skeurvallei te vestig as landbouers. Vanaf 1903 het baie Suid-Afrikaners toe met skepe gevaar na Mombasa, ‘n 

groot hawestad van Kenia. Daarna het hulle meer as 600 km met die trein gery en hulle gaan vestig rondom die dorpie Eldoret. 
Hierdie gesinne het gegaan om te boer. Hulle het vinnig begin ploeg en plant en vinnig was daar in daardie deel van Kenia vrug-

bare boerderye. In 1908 is die NG gemeente Vergenoeg in Eldoret gestig. Daar was so baie Suid-Afrikaners in Kenia dat daar 

nog 2 NG- en ‘n hele paar Gereformeerde gemeentes was. 

In die 1950’s was daar ook baie Engelse in Kenia. Die dorpie Eldoret was letterlik in 2 dele gedeel langs die hoofstraat af: die 

Engelse deel en die Afrikaanse deel van die dorp. Baie van die boere en hul gesinne het teen 1960 weer teruggetrek na Suid-

Afrika toe. 

Die lidmate van die NG Kerk in Kenia het spontaan in die 1930’s begin uitreik na die plaaslike inwoners. In 1944 is die eerste 

voltydse sendeling daar bevestig. Met sy vertrek in 1960 was daar reeds drie gemeentes gevestig en die werk is toe oorge-

neem deur die  Gereformeerde Zendingbond vanuit Nederland. 

In 1963 is die Reformed Church of East Africa (RCEA) amptelik gestig. Vandag het die kerk 

meer as 600 gemeentes en meer as 30 000 lidmate. Rev. Jonah Lagat is die General Secre-

tary van die kerk. By die Reformed Institute for Theological Training in Eldoret word predikan-
te vir die RCEA opgelei. 

Die RCEA se logo is ‘n kaart van Afrika met ‘n Bybel wat oop lê waar Kenia is. Die teks Rom 
1:17 (“Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.”) is die belangrike boodskap 

wat die sendelinge soveel jare gelede aan die mense oorgedra het. 
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Kix toer kastig vanjaar na Kenia toe! Ons gaan ‘n 4x4-voertuig pak en/of op ‘n boot klim en al die pad Kenia toe reis! Ons 

gaan meer leer oor die land en die kinders. Ons gaan spesifiek geld bymekaarmaak vir die Jeugbediening van die Reformed 

Church of East Africa. Hulle het prente en boeke nodig om vir hulle kinders by die Sondagskool te leer en daar is ook ‘n be-
hoefte aan kleuterskole waar kleuters aan Vroeë Kinderontwikkeling (ECD) blootgestel word. 

INTERESSANTE FEITE OOR KENIA: 

Kenia is in Oos-Afrika op die ewenaar (wys op die aangehegte kaart). Die land is vernoem na Berg Kenia. Dit grens aan Tanza-
nië (suid), die Victoria-meer (suid-wes), Uganda (wes), Suid-Soedan (noord-wes), Ethiopië (noord), Somalië (noord-oos) en 

die Indiese oseaan (oos). Nairobi is die hoofstad en Mombasa is die tweede grootste stad met ‘n baie groot hawe.  

Tradisionele etes soos gebraaide bokvleis, boontjies, rys, vetkoeke, pap, patats en vrugte word gereeld geëet. Min van die 

inwoners het yskaste, so hulle drink meestal drankies teen kamertemperatuur. Koffie en tee word verbou en uitgevoer. Daar 

word ook baie blomme gekweek en uitgevoer. 

Daar is 64 mere in Kenia. Die Nakuru-meer het meer as ’n miljoen flaminke. Baie lank gelede het reuse krokodille daar 

gelewe en die fossiele daarvan word opgegrawe en kan besigtig word. In die woude in Kenia kry ons baie skaars slange en 

skoenlapperspesies. Kenia lok toeriste wat die “Groot 5” (leeus, luiperds, olifante, renosters en buffels) asook sebras en an-

der wild kom soek in die 60 nasionale parke en wildreservate. (Selfs die eerste plaas waarop Suid-Afrikaners geboer het, is 
nou ‘n wildreservaat.) Baie toeriste kom spesiaal om na die wildebees migrasie te kom kyk in die Serengeti. (Duisende wilde-

beeste en baie sebras en ander wildsbokke migreer agter beter wyding en water aan.) Die fliek “Madagascar 2: Escape to Af-

rica” speel af in Kenia. Daar is baie muskiete en daarom slaap die meeste mense onder muskietnette sodat hulle nie malaria 

kry nie. 

Die Mara is ‘n nasionale wildreservaat wat aan die Maasai behoort. Maasai Mara beteken letterlik “Land van die Maasai-

mense”. (Kenia was lank ‘n Britse kolonie en die Britte het die stam se naam verkeerdelik “Masai” gespel.) Hierdie inwoners 

van Kenia en Tanzanië is wêreldwyd bekend as beesboere wat rooi klere dra. Die jong mans dans die “adumu” waar hulle op en 
af spring en kyk wie die hoogste kan spring terwyl die vrouens sing. 

Die amptelike tale is Engels en Swahili. Ons kan leer om mekaar in Swahili te groet! (Sien die insetsel aan die einde van die 
les.) 

Ons sal deur die loop van die jaar nog interessante dinge van Kenia leer. Dis goed om te weet dat die meeste mense van Kenia 

Christene is! 

HOE WERK DIE PROJEK? 

Druk die kaarte op bl. 6 en 7 uit. Gebruik die prente in kleur op bl. 6 en 7 as gids om die kaart in te kleur (as jy wil) of druk 

die kaarte in kleur op bl. 8 en 9 uit. Las die bladsye om ‘n groot kaart te vorm. Lamineer die kaart (as jy kan). Knip die 4x4-
voertuig en skip op bl. 3 uit (en lamineer ook as jy wil). Nou is julle gereed om met jul toer te begin! 

Neem jou Kix-groep se situasie en finansiële posisie in ag en besluit hoeveel geld aan elke skof toegeken word. Julle kan 

besluit om as groep net die reis oor land aan te pak. Of vir ‘n bietjie goeie kompetisie kan julle in 2 groepe verdeel (bv. seuns 
teen dogters). Die een groep reis oor land en die ander reis die eerste 18 skofte per boot en dan per trein vir die laaste 2 

skofte vanaf Mombasa via Nairobi (die hoofstad) na Eldoret, ons eindbestemming. Nog ‘n idee is om die groepe om te ruil wan-

neer hulle in Kenia aankom. ‘n Mens moet mos terugkom Suid-Afrika toe ook!? Dis sal beteken dat die een groep oor land na 

Kenia ry en per trein en boot terugkom en vise versa. 
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Sê nou maar julle weet (of vermoed) jul groepie kan in totaal R2000 insamel en julle besluit om in 2 spanne deel te neem en 

om soontoe en terug te reis. Dan sal julle vir elke R25 ‘n skof aflê. Maar as julle saam as ‘n groep net soontoe reis en ook 

beplan om R2000 in te samel, sal elke skof R100 werd wees. 

Ek het ‘n “reisplan” saamgestel met ‘n paar interessanthede op die reise. Doen moeite en google self om meer uit te vind en 

die kinders opgewonde te maak en te inspireer. Ons sal ook probeer om in elke uitgawe nog inligting oor Kenia en veral oor die 
RCEA se werk en behoeftes te deel. 

REISPROGRAM: KAAPSTAD NA ELDORET PER 4X4-VOERTUIG: 

Vertrek uit Kaapstad. 

1. Slaap in Beaufort-Wes. 

2. Slaap in Bloemfontein. 

3. Slaap in Pretoria. 

4. Slaap in Musina. 

5. Oor die grens na Zimbabwe. Slaap by Morgenster - die 
belangrikste sendingstasie in Zimbabwe.  

6. Besoek vroeg in die oggend die Zimbabwe Ruines  naby 
Morgenster. Ry na Harare, hoofstad van Zimbabwe en 
slaap daar. 

7. Slaap by Lake Kariba. 

8. Ry op ‘n boot op die Karibameer en kyk diere. Slaap  
weer by Lake Kariba. 

9. Oor die grens na Zambië. Ry tot by Lusaka, die hoofstad. 

10. Na Mkushi. Vorder stadig, want die paaie is sleg. 

11. Slaap in Lavushi Panda National Park. Soek diere. 

12. Ry tot by Matumbo. 

13. Oor die grens na Tanzanië; slaap by Mbeya. 

14. Reis na Mgandu. 

15. Slaap by Mbulu. 

16. Reis na die Serengeti. Verkyk julle aan die diere! 

17. Slaap nog ’n nag daar. Soek die Big 5! 

18. Oor die grens na Kenia. Reis tot by Narok. 

19. Slaap by Awasi. 

20.Die laaste skof tot by Eldoret. 

REISPROGRAM: KAAPSTAD NA ELDORET PER BOOT EN TREIN: 

Vertrek uit Kaapstad se hawe. 

1. Die volgende skof is op die see, want die volgende hawe 
is ver. 

2. Kom aan in Port Elizabeth se hawe. 

3. Oos-Londen 

4. Die volgende skof is op die see. Dis ver na Durban toe. 

5. Durban 

6. Richardsbaai 

7. Maputo, die hoofstad van Mosambiek. Eet lekker 
seekos by die beroemde Inhaca-eiland. 

8. Inhambane - Vilankulo 

9. Vilankulo 

10. Beira: swem in die branders en “tan” op die wit strande 

11. Quelimane 

12. Pebane 

13. Nacala 

14. Pemba - Mosambiek is ‘n lang land wat ver strek aan 
die ooskus met baie hawens 

15. Mtwara, die eerste hawe in Tanzanië 

16. Tanga (nee, nie ‘n soort swemkostuum nie!) 

17. Mombasa - uiteindelik - een van die grootste hawens in 
Afrika 

18. Klim op ‘n trein om die laaste 600 km na Eldoret te ry. 

19. Nairobi - moenie verdwaal in hierdie groot stad nie! 

20.Laaste skof tot by Eldoret. 
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Werskaf 

HANDWERK-AKTIWITEIT 1: 

Maak vir elkeen ‘n 4x4-voertuig. Dan kan hulle elke keer geld saambring in die voertuig vir ons projek: “Kix na Kenia”. 

Benodigdhede: 

Vuurhoutjieboksie vir elkeen 

Kopieë van die sykante van die 4x4 

Inkleurkryte of koki’s 

Skêre 

Gom 

Kopieer vir elke kind die 2 verskillende prente van die 4x4-voertuig.  

Laat hulle dit inkleur en uitknip. Plak dit op die voor- en agterkante van ‘n vuurhoutjieboksie. 

HANDWERK-AKTIWITEIT 2: Maak “verkykers” vir elkeen. 

Benodigdhede: 

2 Leë toiletrolletjies vir elkeen 

Ponsdrukker 

Tou/wol/koord 

Papier wat rondom die rolletjies langs mekaar kan gaan 

Skryf die teks op die papier en plak die rondom die rolletjies vas. Maak gaatjies aan die bokant en ryg die tou/koord 
daardeur. 

Teks: Matteus 28:19: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.” 
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KOM ONS LEER ‘N PAAR FRASES IN SWAHILI: 

Gaan kyk (en luister!) na ‘n paar lesse (na mekaar) by  

https://www.youtube.com/watch?v=e4eeMi5OT6Y  

“Habari?” Hallo! (Dit beteken letterlik “Wat is nuus?”) 

Antwoord met: “Nzuri!” Dit gaan goed. Of “Salama!” (Vrede!) 

“Asanti sana!” Baie dankie! 

Antwoord met: “Karibu.” (You’re welcome.) of “Kamwe.” (Don’t mention it.) 

“Lala salama!” Lekker slaap! 

“Kwaheri!” Tot siens! 

Antwoord met: “Tuanani tena!” (See you soon.)  

NOG ‘N IDEE: 

Koop “stickers” met diere van Afrika (of druk self as julle kan). Gee vir die kinders elkeen ‘n stukkie karton as “paspoort”. 
Elke keer as hulle ‘n volgende dorp (of land) bereik, kry elkeen ‘n “sticker” van ‘n dier om in hul “paspoorte” te plak. 

Geniet dit en deel die pret van die reis met die kinders! 










