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Woord 

Wyding 

Welkom 

Skattejag – hersieningspeletjie: Steek die volgende items in plastiek eierhouertjies of in boksies 

weg. Kinders werk saam (individueel of in spanne) om dit te vind en dan dit te verbind aan die teks. 

(Elke item word geplak langs die regte teks – antwoorde hieronder.) 

• stukkie brood (Nagmaal: Matteus 26:26-27) 

• muntstuk (Judas verraai Jesus: Matteus 26:14-16) 

• prent van ‘n oor (Petrus en die swaard Matteus 26: 51 – 52) 

• spyker (Kruisiging: Matteus 27:35) 

• veer (Petrus verloën Jesus en die haan kraai 3 maal: Matteus 26:72-75) 

• klip (Klip weggerol voor die graf: Johannes 20:1) 

• doek (Doeke in graf, opstanding: Johannes 20: 6-7) 

• prent van die hand met ‘n kol (Ongelowige Tomas: Johannes 20:27-28) 

Sing die temalied en doen die stilword-ritueel soos by ontmoeting 9. 

Teks: Johannes 21:15-25 

Hulpmiddels:  

Skattejag items: 

 Brood, muntstukke, prentjie van oor, spykers, vere, klippies, stukkies lap, prentjie van hand met 

‘n kol 

Mini strand:  

 polistereen bakkie/boksie/papierbord 

 sand 

 karton dissipels om in te kleur of die kaartjies wat by ontmoeting 1 gebruik is 

 vissies (vissie-soutbeskuitjies/malvalekker-vissies/karton-vissies) 

 papier/koerant om bootjie te vou 

 stokkies (vir vuurtjie) 

 net (goiing/lemoensakkies) 

 gom, inkleurkryte, skêre 

 Kopieë van inkleurprente 

Vir groter kinders: 

 Kopieë van “Soek die woorde” 

Johannes 21: 15-25 (Bybel@kinders) 

Gebruik besemstok-karakters of handpoppe of doen ‘n toneel om die verhaal te vertel. Die karakters 

is Petrus, Tomas, Natanael, Jakobus en Johannes. 

Verteller:  Johannes en Petrus was die eerste twee dissipels wat by Jesus se graf gekom het en 

  gesien het dat Hy nie meer daar is nie, maar opgestaan het uit die dood. Jesus het  
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  daarna nog twee keer aan hulle verskyn. ‘n Paar dae later het Petrus en nog ‘n paar  

  van Jesus se beste vriende in ‘n skippie op die meer visgevang. Saam met Petrus was 

  Tomas die Tweeling (Didimus), Natanael, die broers Jakobus en Johannes en nog twee 

  ander dissipels. 

Petrus:  Sjoe julle, ek is al doodmoeg en al baie honger. 

Tomas:  Ons probeer al die heeeele nag visvang. Dit was nou ‘n mors van tyd! Ek is ook nou baie 

  vaak. 

Natanael: En ons het nog nie eers een vis om te braai vir ontbyt nie, nie eers ‘n ou klein vissie nie! 

Jakobus:  En daar kom die son nou op. Die tyd is verby vir visvang. 

Johannes: Kom ons gaan maar huis toe en gaan eet ‘n stukkie droë brood. 

Petrus:  Julle, wie is daai ou op die strand wat vir ons waai? 

Tomas:  Ek weet nie, maar hy lyk ook nie bekend nie. 

Natanael: Ek weet ook nie! 

Jesus: Hi julle ouens, het julle iets gevang vannag? 

Jakobus:  Nee genugtig, absoluut niks nie, nada, zero, zilch. 

Jesus:  Gooi dan net julle nette aan die anderkant van julle skippie, aan die regterkant van die 

  skippie, daar is baie vis. 

Johannes: (Brom onderlangs) Ag, wat weet hy tog van         

  visvang? 

Tomas:  Die visse swem mos links en regs van die skippie. 

Natanael: Hy is duidelik nie ‘n visserman nie. 

Jakobus:  En as die son eers op is, vang ‘n mens nie meer vis nie. 

Johannes: Ja, dis nou ‘n mors van tyd. Ek is nou moeg gesukkel. 

Petrus:  Ag ouens, kom ons probeer dit maar; ons het tog niks om te verloor nie. 

Verteller: Die dissipels vaar bietjie dieper die see in en gooi hulle nette aan die anderkant van hulle 

  skippie. 

Tomas:  Wat gaan nou hier aan? Daar’s oral vis!!! 

Natanael: O heng, kom help ouens, die net gaan skeur! 

Jakobus:  Trek, manne, trek. Werk saam. Ons het nog nóóit so baie vis gekry op een slag nie. 

Johannes: Dis amaaaaaazing!!! 

Tomas:  Wie ís die ou op die strand wat vir ons gesê het om ons nette regs in te gooi? 

Petrus:  (baie verbaas) Dit is Jesus! Dit is die Here!! 

Verteller:  Petrus was so opgewonde om vir Jesus te herken dat hy sommer uit die skip gespring en 

  deur die water na Hom toe aangehardloop het. Die ander het met die vrag vis wal toe 

  gevaar. Toe hulle daar kom, was daar al ‘n vuurtjie met vis wat daarop braai. Daar was 

  ook brood. 

Jesus:  Bring van die vis wat julle gevang het, dan braai ons dit ook sodat ons lekker kan eet. 

Petrus:  Kom help my julle, ons moet die vis nader sleep. 

Almal:  (Kreun geluide soos hulle die nette trek.) 

Natanael: Sjoe, dit is sooo swaar. Kom ons tel die visse. 

Jakobus:  1, 2, 3, 4, ....., 150, 151, 152, 153 visse! 

Johannes: Kan julle dit glo - 153 visse, sowaar. 

Tomas:  En ons net het nie eens geskeur nie, al was daar so baie vis! 

Natanael: Dis ‘n wonderwerk! 

Jesus:  Kom sit om die vuurtjie by My en kom eet ‘n stukkie gebraaide vis en brood. 

Petrus:  Dankie Jesus, dit is so lekker om U weer te sien en saam met U te kuier en te eet. 

Jakobus:  Ons is elke keer verras as ons U sien en dat U uit die dood opgestaan het en weer lewe. 
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Werskaf 

Johannes: Ja, dit is die grootste wonderwerk! 

Verteller:  Toe hulle klaar geëet het, gesels Petrus en Jesus eenkant met mekaar. Nadat Jesus  

  gevang is, het Petrus Jesus drie maal verloën. Dit beteken hy het drie keer gesê dat hy 

  nie vir Jesus ken nie. Petrus het heel moontlik baie skuldig en sleg gevoel hieroor. En 

  Jesus het dit alles geweet en wou hê Petrus moes weet dat Hy hom vergewe het. 

Jesus:  Simon Petrus, seun van Johannes, het jy my liewer as wat hierdie ander mense my het? 

Petrus:  Ja, U weet hoe lief ek U het. 

Jesus:  Kyk na my lammers, asseblief. Simon Petrus, seun van Johannes, vir ‘n tweede keer wil 

  ek weet - het jy my lief? 

Petrus:  Ja Here, U weet mos hoe lief ek U het. 

Jesus:  Pas dan asseblief my skape soos ‘n herder op! Simon Petrus, vir ‘n derde keer vra ek jou, 

  het jy my lief? 

Petrus:  Here, U weet alles. U weet mos hoe lief ek U het. 

Jesus:  Kyk dan na my skape. 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe sou jy gevoel het as jy die hele nag probeer het om vis te vang en niks gekry het 

nie. 

2. Ek wonder hoe sou jy gevoel het as iemand vir jou sê om jou nette aan die ander kant van jou 

skippie uit te gooi. 

3. Ek wonder hoe dit gevoel het om al daardie vis te vang. 

4. Ek wonder wat sou jy vir Jesus sê as jy saam met Hom sou vis braai op die strand. 

5. Ek wonder hoekom het Jesus drie maal vir Petrus gevra of hy Hom liefhet. (Jesus wou Petrus 

herinner dat, al het hy Jesus drie keer verloën, Hy hom vir al drie keer vergewe. Hy gee vir Petrus 

die geleentheid om dit weer reg te stel deur sy liefde drie keer te verklaar. Hy gee ook vir Petrus 

verantwoordelikheid wat wys dat Hy hom vertrou.) 

6. Ek wonder wat sou jy geantwoord het. 

 Vir kleiner kinders: Maak ‘n mini strand: Elkeen kry ‘n papierbord of boksie. Maak karakters van 

karton of gebruik jou dissipelkaartjies (Jesus, Petrus en ‘n paar ander), vou ‘n bootjie (van 

papier), knip ‘n stukkie net (uit goiing of lemoensakkies), plak sand, pak ‘n vuurtjie op die strand 

(met stokkies) en voeg klein vissies (van karton of klein vissie-koekies) by. Laat elkeen dan weer 

die verhaal “speel”. 

 Kopieer die bootjie en die dissipels op karton. Laat die kinders dit uitknip en gom die flappies aan 

die binnekant van die bootjie se romp vas. 

 Kleur die prent in deur die letters te gebruik: G is grys en B is bruin. 

 Plak ‘n prentjie met gekleurde karton, net en roomysstokkies       

(http://faithsprouts.blogspot.com/2016/01/fishermen-follow-jesus.html) 

 Inkleurprente 

 Soek die verskille: “Ontbyt op die strand” 

 Vir groter kinders: Soek die woorde. 

Sluit af met die seënbede soos by die vorige ontmoetings. 

http://faithsprouts.blogspot.com/2016/01/fishermen-follow-jesus.html
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