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KYK OP BL. 2 VIR: 

❖ NUUS UIT KENIA 

❖ SKAKELS NA VIDEO’S OOR KINDERS 

IN KENIA 

❖ ‘N UITDAGING 

Die kleuterskool se kombuis 

Die kleuterskool se skoolgronde verkondig die vrug van die Gees: kombuis 
(chifundo – kindness), net agter die kombuis is die badkamers 

(mtendere – vrede), in die middel bo is die groot klaskamer (chikondi 
– liefde). Regs is die klaskamers (chifatso – kalmte) en (chisangalalo 
– vreugde) waar die eerste groepie altyd begin. Die kantoor is heel regs, 

(chikhulupiriro – getrouheid). 

Ons gee graag terugvoer oor ons projek van 2017 (Kix Koester Kinders) waar ons geld ingesamel het vir hulpmiddels vir kleuterskole  
in Malawi. Lees die beriggie op bl. 2 en kyk na die mooi foto’s op hierdie bladsy en op die agterblad. 

Kix se Uitvoerende Komitee neem  

afskeid van Pauline, die redaktrise.  

Voor: Frieda Oncker, Maryke Fourie en Luané 

McLachlan. Agter: Anriëtte de Ridder, Pauline 

Matthee, Colleen van Eeden en Sulet Brümmer. Af-

wesig: Elrika Esterhuizen en Francina Damonse. 

http://www.kixkinders.co.za


2 

TERUGVOER: KIX KOESTER KINDERS 2017  
Kix het in 2017 meer as R47 000 vir die Malingunde Kleuterskool in Malawi ingesamel. AnnaMarie de Klerk en Dr. Kobus 

Odendaal laat weet: Aan die Here al die lof, Hy is nooit laat nie!  

Elizabeth Kampheta is die skoolhoof en Mery Chinthuchanji die onderhoof. Hulle is twee uitstaande en toegewyde 

onderwyseresse. Yosefe en Beliyeni help om die terrein en geboue netjies te versorg. AnnaMarie vra dat ons steeds vir 

hierdie personeellede sal bid.  

Finansies bly ‘n geloofs- en gebedsaktiwiteit! Die ouers betaal wel skoolfooie. Op die oomblik is dit 5000 Malawi Kwa-

cha. Dit werk uit op ongeveer R100 per maand. Ouers betaal ook self vir hul kinders se uniform en truitjie. Borge is steeds 

nodig om die talle behoeftige ouers te ondersteun. Verskeie kindertjies kon reeds hul drie/vier jaar by die skooltjie voltooi 

met borgskappe. 

Fondse word ook begroot vir komiteevergaderings en addisionele opleiding van onderwyseresse. Die addisionele 

opleiding vir onderwyseresse is uiters belangrik. Dit word deur ‘n uitstekende onderwyseres van die primêre skool op Ma-

lingunde aangebied met die doel om ons twee onderwyseresse op standaard, soos deur die regering bepaal, te hou en 

hulle te begelei t.o.v. die vereistes vir voorskoolse gereedheid. 

Vanaf 2017 word die volledige akademiese, administratiewe en finansiële verantwoordelikhede deur die Kix-personeel by 

die kleuterskool en die Kix-komitee (met die leraar, Ds. LMN Hara, as voorsitter) hanteer. ‘n Ouer/komitee vergadering 

word jaarliks gehou. Twee ouers word dan verkies om op die komitee te dien. ’n Verteenwoordiger van die tradisionele 

hoofman word ook aan die komitee toegewys. Die voorsitter van die “Trading Centre” op Malingunde (vanwaar baie 

kindertjies ingeskryf word) dien ook op die komitee. 

Geen beperking word gestel t.o.v. kerkverband (of kerklose gesinne) nie. Daarom bereik Kix soveel gesinne, direk deur 

die kindertjies wat tydens die skooljaar vanaf Genesis, die Paas-boodskap, Christus se geboorte en Sy bedieningsstyl die 

Woord leer ken.  

Dit is noemenswaardig en ons eer die Vader vir Sy ononderbroke trou en inspraak van die Gees dat die boodskap van die 

Woord op effektiewe wyse deur die onderwyseresse, Elizabeth en Mery, aan klein kindertjies deurgegee word. Die ver-

lossingsplan van God, deur Jesus, het baie huisgesinne reeds bereik en aangespreek! 

Kyk net al die mooi foto’s op ons voor- en agterblaaie. 

NUUS UIT KENIA 
Die Reformed Church of East Africa (RCEA) se kinderbediening was in Augustus met vakansieprogramme besig. Hierdie 

byeenkomste betrek minstens drie gemeentes se kinders op 'n slag en kan tot drie dae aanhou! Hier leer kinders van God 

se woord en hulle neem ook deel aan kompetisies met musiek, gedigte, voordragte en drama. 

Verder het hulle 'n geleentheid gehad waar kinders hul oorgang na junior jeug gevier het. 

2019 is 'n verkiesingsjaar in die RCEA se struktuur. Leiers vir die kinderbediening is reeds binne gemeentes aangewys. 

Hulle vra dat ons in hierdie tyd vir hulle sal bid – die volgende stap is om die nuwe leiers toepaslik op te lei. 

Hier is 2 skakels na oulike video's wat ietsie wys van die kinders wat in Kenia bly! Julle is welkom om dit te wys vir julle 

groepies.  

https://www.youtube.com/watch?v=XQ7wV9DeEqw 

https://www.youtube.com/watch?v=lCHoE20-rMA 

UITDAGING: 
Maak 'n akroniem van Kenia se letters met woorde wat julle gebruik om oor Kenia te gesels en stuur vir ons 'n foto vir ons 

Facebook blad! 

Onthou dit is die laaste kwartaal om jul projek te laat loop. Gelde wat ingesamel is vir die projek kan aan die einde van die 

jaar oorbetaal word aan die Jeugkantoor. Baie dankie vir julle entoesiastiese deelname aan die projek! 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ7wV9DeEqw
https://www.youtube.com/watch?v=lCHoE20-rMA


Die redaktrise groet... 
Aangesien hierdie die laaste uitgawe van Kix.Kom is, is dit nou tyd vir my om tot siens te sê. Die Uitvoerende Komitee (UK) het vir my 

‘n klompie vrae gegee om te beantwoord. 

Wie is almal deel van jou gesin? Ek is al 32 jaar getroud met my universiteitsliefde, Wilmar. Ons word op ons tone gehou deur ons 

drie kinders Willem (29; dosent in Nature Conservation by NMU), Frieda (27; gr.1-onderwyseres in George en getroud met Renaldo 

Lodewyk) en Johannes (24; musikant en bestuurder van ‘n restaurant in Wildernis). Dan het ons ook 2 honde en ‘n jong katjie. 

Waar woon julle? Ons woon al vir 32 jaar in Oudtshoorn. Wilmar is al vir amper 31 jaar predikant by Oudtshoorn-Noord-gemeente 

waar ek ook orrelis is. 

Hoe het jy by Kix betrokke geraak?  Ek was as kind in die Kinderkrans in Gamkavallei, Beaufort-Wes. Vandat ons in Oudtshoorn-

Noord is, was ek betrokke by die Kinderkrans. Ek was vanaf 2004 op die Sinodale Komitee van die Kinderkrans. By die sinodale 

byeenkoms in 2006 is ek gekies op die UK. So was ek ook deel van die span wat in 2007 die oorgang van Kinderkrans na Kix help 

fasiliteer het. Ek het nou die dag besef dat ek 38 van die 54 jaar wat ek oud is, betrokke was by die Kinderkrans en by Kix!!  

Hoe lank was jy op die UK? 13 jaar waarvan ek omtrent 6 jaar voorsitter was. 

Hoe lank was jy redaktrise van Kix.Kom? Vanaf Januarie 2012, so dis vir amper 8 jaar; altesaam 31 uitgawes. 

Ek wonder wat jy sien verander het in die tyd wat jy betrokke was by Kix. Die kinderbediening het verander van ‘n bediening in die NG 

Kerk na ‘n breë bediening aan kinders uit alle gebiede en op verskillende plekke.  

Ek wonder wat jy vir oulaas wil sê vir al die Kix-groepe waarmee jy te doen gekry het. Bou voort op dit waarmee julle besig is en hou 

vas aan Jesus wat julle tot alles in staat stel. 

Ek wonder wat vir jou uitgestaan het van al die Kix-sinodes wat ons gehou het. Ek dink al die praktiese werkswinkels wat ons aange-

bied het, het die meeste byval gevind.  

Ek wonder of jy iets wil vertel van al die prettige oomblikke wanneer die skryfspan bymekaar was. Vir die heel eerste keer wat ons 

nuwe materiaal geskryf het, was ek gewapen met ‘n hele klomp doolhowe (“mazes”) wat ek op die internet gekry het, amper een vir 

elke moontlike les! Die res van die span het my heerlik gespot oor al die “amazing mazes” wat ek gehad het. By die laaste paar keer 

wat ons lesse geskryf het, moes ek sorg dat almal betyds klaarmaak. Gou het ek die bynaam “Juffrou Rottenmeier” gekry! 

Ek wonder hoe Kix jou persoonlike verhouding met die Here beïnvloed het. Dit was vir my heerlik om saam met Kix deur die Bybel te 

stap in die 3 jaar wat ons die Bybel chronologies benader het. Ook toe ek hard moes werk aan die semester oor Paulus se lewe het 

dit vir my gevoel asof ek saam met hom op reis was. 

Ek wonder wat jy nou met al jou vrye tyd gaan doen. Ek gaan hopelik meer aandag aan my huis kan gee wat baie afgeskeep is die 

laaste tyd. En dan is daar ‘n hele paar handwerkprojekte wat moet klaarkom. En natuurlik nog baie wol en lap wat wag om gehekel, 

gebrei en gekwilt te word. Ek hoop om nog ‘n paar jaar aan te hou om Musiektegnologie op ‘n deeltydse basis by die hoërskool te 

gee. So ek gaan definitief nie verveeld wees nie! 

Ek wonder wat jou diep geraak het in die tyd wat jy by Kix betrokke was. Ek het telkens verstom gestaan oor hoe die Gees ons altyd 

gehelp het met nuwe idees en inspirasie vir elke nuwe projek en met elke nuwe rigting wat ons moes inslaan.  

Ek wonder watter jaar se projek vir jou uitgestaan het en hoekom? Ek dink dit was “Kix Koester Kinders” van 2017. Ek moes baie 

kreatief wees om te dink hoe om die “mini stationery” te maak. Maar dit was vir my nog lekkerder om saam met AnnaMarie de Klerk 

te werk om woorde in Chichewa te gebruik in die “boekie” wat deel van die “stationery” was. Eintlik was al ons sendingprojekte vir my 

lekker; dalk omdat ek in Zimbabwe (destyds Rhodesië) gebore is waar my pa ‘n sendeling was. 

Ek wonder wat jy die meeste geniet het van redaktrise wees? Was dit dalk die video editing of die liedjies skryf? Ek dink so, maar ek 

het dit ook baie geniet om die bladuitleg te doen en om prente te teken, te verander en nuwes saam te stel op Photoshop. Al die 

kreatiewe werk was vir my heerlik. (Ek gaan dit baie mis.) 

Ek wonder of jy kan vertel waar die "sandbokstegniek" en "besemstoklesse" vandaan kom? Christine van Eyssen het ons weer bloot-

gestel aan die sandbokse. Maar ek onthou ook dat ons in 1991 in die ringe werkswinkels aangebied het wat o.a. sandbokse en ver-

skillende poppe ingesluit het. Ekself was in ons ring verantwoordelik om verskillende soorte poppe aan te bied en te laat maak. Santie 

Nel het ons weer bekend gestel aan besempoppe. Sy het al in Kimberley gewoon toe ons dit by die sinode van 2014 wou aanbied, so 

ek moes toe maar inval en dit aanbied. Op die ou einde was dit ‘n baie lekker ervaring. 

Enige ander staaltjies of herinneringe? Ek dink nou dadelik aan al die “sports” wat ek saam met Gielie en Sulet gehad het toe ons 

video’s opgeneem het. Veral toe ons die deel waar Naäman homself in die rivier gaan bad ‘n hele paar keer moes ooropneem... 
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In Handelinge 20:24 maak Paulus dit duidelik dat dit baie belangrik is om die evangelie te versprei. 

Ek glo vas dat dit ook elkeen van ons se roeping is, alhoewel kritiek en probleme ons soms onder-

kry, veral hierdie tyd van die jaar. Daarom wil ek elkeen aanmoedig met die volgende gedeelte van 

Paulus uit Filippense 3:17 – 4:1: 

“Vriende, julle moet lewe soos ek lewe en julle moet kyk hoe lewe die mense wat lewe soos ek. Ek het vir julle gesê en ek 

sê nou weer vir julle met trane in my oë: Daar is baie mense wat sê die kruis van Christus beteken niks. Daardie mense 

gaan hel toe. Hulle dink om te eet is die belangrikste ding in die lewe. Hulle is trots op die slegte dinge wat hulle doen. 

Hulle dink altyd aan die dinge van die wêreld. Maar God wat in die hemel is, is ons Koning. En ons 

weet die Here Jesus Christus sal uit die hemel kom om ons te red. Sy krag is groot, Hy regeer oor 

alles. Hy sal sy krag gebruik om ons wat swak is, te verander sodat ons soos Hy sal wees, Hy wat 

Koning is. My vriende, ek is baie lief vir julle en ek verlang na julle. Julle maak my bly en ek is baie 

trots op julle. Ek wil hê julle moet aanhou glo in die Here.” (Die Bybel vir Almal) 

Paulus skryf hier ‘n brief aan ‘n klein groepie Christene in die Romeinse stad Filippi terwyl hy 

waarskynlik weer in die tronk in Rome sit. 

Paulus stap ‘n lang, moeilike pad met God. Hy is baie seker waarheen hy op pad is en dit dryf hom. Wat vir my merkwaar-

dig is, is dat hy steeds hierdie mense vra om sy voorbeeld te volg al is sy pad nie maklik nie! 

Paulus wil hê dat hierdie Christene nie oortuig moet word om die aardse wette te volg nie. Hy wil hê hulle moet sy voor-

beeld volg - nie omdat hy perfek is nie, maar omdat hy Jesus se voorbeeld nastreef. 

As burgers van die hemel moet ons tog anders leef. Ons moet so gerig op die hemel leef dat ons reeds hier op aarde an-

ders lyk. Die teken van ‘n ware burger van die hemel is hoe ons ander mense hanteer en hoe ons optree, ongeag ons om-

standighede of kritiek. 

Die eienskappe van ‘n sonneblom is ‘n pragtige voorbeeld van hoe ons lewens moet lyk. 

Die sonneblom simboliseer geloof, aanbidding en lojaliteit. Hulle gesigte volg hulle bron van krag. Hulle voedingswaarde 

kry hulle by die son. Ten spyte van hulle prag en voedingswaarde word hulle nie noodwendig in mooi tuine gesien nie, 

maar eerder op ashope, langs paaie en in velde. 

Navorsers glo dat mense se lewens opgehelder word wanneer hulle sonneblomme sien. 

Ander mense - veral kinders - moet kan beleef dat ons energie afgee - die energie wat ons van God ontvang deur ons oë 

altyd op Hom te rig ongeag ons omstandighede of selfs kritiek van ouers. Ons moet lewens ve-

rander waar ons is. Dis nie maklik nie, is dit? Was Paulus se lewe maklik? Hy nooi nie net die klein 

groepie in Filippi uit nie, maar ook vir jou en my! 

Dis nie WAT ons doen nie, maar HOE ons dit doen! Glimlag breed, komplimenteer gereeld, luister 

met jou hart, druk iemand sommer op die skouer as jy sien hulle het dit nodig... elke gebaar kan die 

wêreld vir een persoon verander! 
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Staan sterk al is dit 

afdraande tyd! 

omdat hy òf te min òf te veel kere in die rivier ingeduik het! 

Ek wil graag afsluit met die volgende gebed: “Here, baie dankie dat U my soveel jare lank voorberei het vir hierdie taak en dat U my 

gedra het deur al die jare. Dankie dat ek die gawes wat U so ryklik vir my gegee het op hierdie manier in U diens kon gebruik. Baie 

dankie vir al die wonderlike kinderwerkers en sendelinge wat my pad gekruis het. Sal U asb. elkeen van hulle dra en versterk om 

voort te gaan met die groot werk om ons kinders na U te lei. Amen.” 

Hebreërs 12:1b, 2a: “Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en 

Voleinder van die geloof.”  Groete in Christus! 

     Pauline 
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Woord 

Wyding 

Welkom 

Blinde Bartimeus  
Die kinders leer dat Jesus vir ons omgee en wil hê 

dat ons Hom moet volg. 

Teks: Markus 10:46-52, Hebreërs 12:1-2 

Hulpmiddels: 

 Toiletrolpoppies wat Bartimeus (met verbande 

oor sy oë) en Jesus voorstel 

 Toiletrolle (skare mense) 

 Masker patroon 

 Papier 

 Inkleurpotlode 

 Skêre 

 Gom 

 Sak met items wat gebruik kan word by voorbid-

ding 

Speel blindemol: Een speler word as die "mol" ge-

kies en word geblinddoek. Hy word dan in die 

rondte gedraai om hom dronk te maak. Die mol 

moet dan probeer om die ander spelers in die 

groep te vang. As hy daarin slaag om iemand te 

vang, moet die persoon doodstil staan sonder om 

'n geluid te maak. Die "mol" moet oor sy gesig, hare 

en klere voel en raai wie voor hom staan. As hy 

verkeerd raai, moet die persoon wat gevang is 'n 

geluidjie maak. As die mol reg is, word die gevange 

speler die nuwe mol. Die spel word gewoonlik in 'n 

beperkte ruimte soos 'n kamer gespeel. 

Loop geblinddoek op ‘n tou: Gebruik ‘n tou van 

omtrent 10 m. Blinddoek die eerste kind. Laat lê die 

tou met kinkels op die grond neer. Die kind wat 

geblinddoek is, moet probeer om op die tou te bly 

loop deur met sy voete te voel. Elke keer as hy die 

tou mis trap, verloor hy ‘n punt. As hy drie punte 

verloor het, is hy uit. Dan is dit die volgende kind se 

beurt. Skuif die tou anders sodra die volgende kind 

geblinddoek is. Kyk wie die verste kan vorder op 

die tou. 

Stilword-ritueel: 

Psalm 56:4: “Die dag as ek bang word, vertrou ek 

net op U.” Asem in deur jou neus as die volgende 

frase gelees word: ‘Die dag as ek bang word...’ 

Blaas dan jou asem uit terwyl jy sê: “vertrou ek net 

op U.” Herhaal dit 3 keer. 

Verbeel jou jy is blind! (Kinders sit hulle hande oor 

hulle oë sodat dit donker is en hulle niks kan sien 

nie.) Aanbieder vra vir die kinders: “Hoe voel dit 

om niks te kan sien nie? Wie voel bang/onseker/

hulpeloos? Jy mis dalk iets lekker?” (Maak oë weer 

oop.) 

(Aanbieder pak toiletrolle uit om die skare voor te 

stel, die Jesus-figuur loop tussen hulle deur, die 

Bartimeus-figuur staan eenkant. Die storie word 

uitgespeel soos die aanbieder aangaan.) 

Toe Jesus eendag na Jerigo gegaan het, was daar 

‘n groot klomp mense om hom. Hulle wou almal sy 

aandag hê en hoor wat hy sê. Dit was seker baie 

raserig en ‘n gestoot en gestamp. Eenkant langs 

die pad het daar ‘n man gesit wat geld gebedel 

het. Hy kon nie werk vir geld nie, want hy is blind 

gebore. In daardie tyd kon mense wat blind was 

nie werk soos blinde mense vandag nie. 

Kan jy dink hoe dit moet wees om nie te weet hoe 

kleure lyk nie? Of nog nooit gesien het hoe lyk jou 

mamma se gesig of die kos wat jy elke dag eet 

nie? Jy kan dalk voëltjies hoor sing, maar jy kan 

nie sien hoe hulle vlieg nie en jy weet ook nie hoe 

snaaks ‘n kameel lyk met sy boggel nie. 

Bartimeus het elke dag langs die pad gesit en ge-

luister na alles wat om hom aangaan. Op hierdie 

besige dag het hy seker gewonder hoekom daar 

so baie geluide en opgewonde stemme om hom is. 

Almal kon sien wat aangaan, behalwe hy. Hy het 

seker vir die mense om hom gevra wat aangaan 

en hulle het vir hom verduidelik dat Jesus van 

Nasaret daar verbykom. 

Bartimeus het seker al van alles wat Jesus gesê 

en gedoen het gehoor, veral van die wonderwerke 

wat hy al gedoen het. Hy het dadelik geglo dat Je-

sus hom kan help om weer te sien en ‘n gewone 

lewe te kan hê. Hy het begin om na Jesus te roep: 

“Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my.” 

Ontferm beteken om vir iemand om te gee. Bar-

Temalied: 

Kies een van die volgende liedere vir die kwartaal 

se temalied: 

♪ “Hy hou die hele wêreld in sy hand” 

♪ “My God is so groot” 

♪ “My God is so big” – Go fish (https://

www.youtube.-com/watch?v=lcsT4RUOPzE) 

♪ “Hou die oë op Jesus” 
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Werskaf 

timeus het gehoor dat Jesus vir ander mense 

omgegee en gehelp het. Hy het gehoop dat Jesus 

vir hom ook dieselfde sou doen. 

Maar die mense om hom het nie gedink hy is be-

langrik genoeg dat Jesus aan hom aandag moet 

gee nie. Hulle het vir hom gesê dat hy moet stilbly. 

Maar Bartimeus het harder na Jesus geroep. Hy 

wou nie glo dat Jesus hom onbelangrik sal laat 

voel soos die ander mense gemaak het nie. 

Jesus het gaan staan en vir Bartimeus gesien. 

Omdat hy God was, was hy baie lief vir Bartimeus 

en het Hy vir hom omgegee. Hy het nie gedink dat 

Bartimeus onbelangrik was omdat hy blind was 

nie. Hy het gevra dat die mense vir Bartimeus na 

Hom toe moet bring waar almal kon sien. 

Die mense het vir Bartimeus gesê: “Hou moed, 

staan op. Hy roep jou.” Hulle kon seker nie glo dat 

Jesus hom aan 'n blinde man steur nie. Dit het 

seker vir hulle almal moed gegee. 

Hoe dink julle het Bartimeus gevoel toe hy hoor dat 

Jesus met hom wil praat? Dalk opgewonde, bietjie 

bang, miskien spesiaal? 

Die Bybel vertel vir ons dat hy amper uit sy klere 

uit opgespring het. Hy het sy bo-kleed net daar ge-

los en na Jesus toe gegaan. Die bo-kleed was am-

per soos ‘n ligte jas wat hulle ook snags gebruik 

het om onder te slaap. 

Toe hy uiteindelik voor Jesus staan, soos hy nog 

altyd gewens het, vra Jesus vir hom: “Wat wil jy hê 

moet ek vir jou doen?” Bartimeus vra toe vir iets 

wat net God kan doen. Dit het vir die ander mense 

gewys dat hy glo dat Jesus die Seun van God is 

en tog omgee vir iemand wat in ander mense se 

oë onbelangrik is. 

Bartimeus antwoord: “Rabboeni, dat ek kan sien.” 

Rabboeni beteken leermeester. 

Jesus sê toe vir hom: ”Jy kan maar gaan, jou 

geloof het jou gered.” En dadelik kon Bartimeus 

sien. Hy het seker heel eerste sy nuwe 

leermeester, Jesus, se gesig gesien. Die gesig van 

iemand wat omgee. Dit moes wonderlik wees om 

vir die eerste keer te sien hoe alles lyk. Bartimeus 

wou dadelik begin om by Jesus te leer en het alles 

wat hy daar langs die pad gehad het net so gelos 

en vir Jesus gevolg. Hy het sy nuwe oë die hele 

tyd op Jesus gehou sodat hy kon sien hoe om ook 

soos Jesus te wees. 

Is jou oë ook so op Jesus dat jy alles sal doen om 

by Hom te leer? 

Kom ons kyk wat sê die Bybel ook vir die tyd 

waarin ons lewe. 

In Hebreërs 12:1-2 staan daar: “Laat ons elke las 

van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik 

verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê 

met volharding hardloop, die oog gevestig op Je-

sus.” 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder van watter oë praat hierdie vers. 

2. Ek wonder watter oë van Bartimeus het Jesus 

gesond gemaak.  

3. Ek wonder hoe kan ons vir ander mense wys 

dat hulle ook vir God belangrik is.  

4. Ek wonder wat kan dit vir ons moeilik maak om 

Jesus te volg. 

5. Ek wonder wat beteken dit vir ons vandag om 

ons oë op Jesus te hou. 

 Vir kleuters en grondslagfase: Bartimeusmasker 

met oë of verbande wat in en uit kan skuif. 

 Vir kleingroepe: Sak met “voel” objekte wat 

omgestuur kan word. Elke kind kry ‘n beurt om 

net deur te voel ‘n objek in die sakkie te probeer 

identifiseer en dan vir die Here dankie te sê 

daarvoor. (Voorbeelde: Tandepasta, vurk, 

blikkieskos, speelding, potlood, ens.) 

 Gaan kyk na die oulike “push pop spring box”-

aktiwiteit om by hierdie ontmoeting te gebruik: 

https://pin.it/x4v6mi7qipddgb 

 

 

 

 

 

 

Sluit af met die volgende seënbede: 

Die kinders staan saam in pare met hul hande 

bymekaar soos oop bakkies. Wanneer ons vir 

mekaar bid, sit ons die bakkies saam om een groot 

bak te maak. Dit wys vir ons dat ons ontvanklik is 

vir God se verrassings en om hulle met mekaar te 

kan deel. Sê saam: 

“God het verrassings vir my (hande na myself) en 

vir jou (hande saam). 

God gee verrassings vir my (hande na myself) en 

vir jou (hande saam). 

Mag my hande en my oë altyd oop wees vir God 

se geheime verrassings.” 
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Woord 

Welkom 

Jesus maak die storm stil  
God is  groter  as die  storms om ons  

Die kinders beleef dat God sterker is as die storms 

wat om hulle gebeur in die lewe. God is en bly in 

beheer al woed die storms om ons. 

Teks: Markus 4:35-41 

Hulpmiddels: 

 Blou lap of kombers 

 Bal of sagte item 

 Plakkaat met Psalm 56:4 

 Prent van ‘n boot en golwe 

 Prente van die verskillende vrese 

 Hande met Psalm 56:4 op 

 Verf 

 Tongstokkies 

 Papier 

 Karton golwe 

 Inkleurkryte 

 Botteltjies 

 Gom om proppies vas te plak 

 Blou en silwer blinkers 

 Skottelgoedseep en baba olie 

 Verskillende kleure papier om bootjies uit te sny 

 Gom om bootjies op botteltjies te plak 

 Wit klippies  

 Dun swart koki’s om prente te omlyn wat op 

klippe geteken is 

Bal op ‘n lap: Verdeel die kinders in twee groepe. 

Vier kinders van die een groep hou ‘n groot stuk 

blou lap of kombers op die hoeke vas. Plaas ‘n bal 

in die middel. Laat die 4 kinders die lap op en af 

skud. Vier kinders van die ander groep moet 

probeer om die bal bo-op die stuk lap te hou. Die 

aanbieder skree na ‘n rukkie “Stop”. Die groep 

moet dan dadelik stop om die lap te skud. Herhaal 

die speletjie met ander kinders uit die groepe 

totdat almal ‘n kans gekry het om die lap te skud of 

om die bal bo-op te probeer hou. 

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied 

waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 

Vra die kinders om op hulle rûe te gaan lê en hulle 

oë toe te maak en te luister na die volgende storie 

wat jy gaan vertel. 

Markus 4:35-41: (Gebruik jou stem om die storie 

vir die kinders interessant te vertel. Begin met ‘n 

rustige stem en praat hard en vinnig as dit by die 

storm kom.) 

Laat daardie middag sê Jesus vir sy dissipels: 

“Kom ons vaar oorkant toe.” Hulle het toe die men-

se wat daar was, daar laat bly en Hom 

saamgeneem in die skuit waarin Hy gesit het. Daar 

was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n 

groot storm losgebars en die golwe het in die skuit 

geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Je-

sus het op die bank in die agterstewe gelê en 

slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: 

“Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?” 

Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die 

see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en 

daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: 

“Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof 

nie?” Hulle is met groot ontsag vervul en het vir 

mekaar gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die 

wind en die see Hom gehoorsaam?” 

(Die kinders kan nou weer regop sit terwyl jy 

verder praat (anders raak hulle dalk aan die slaap). 

Christene dink daar gebeur nie slegte goed met 

jou wanneer jy in God glo nie. Die werklikheid is 

dat daar slegte goed met almal gebeur. Ons le-

wens is soos bootjies op die see wat soms deur 

storms gaan. (Plak ‘n prent van ‘n boot teen die 

muur.) As jy ‘n kind van God is, is jy bevoorreg om 

die Skepper van die wind en die see saam met jou 

in jou lewensbootjie te hê. Hy is altyd in beheer, al 

voel dit soms nie so nie. God los ons nooit alleen 

nie. 

Hoe lyk die storms wat in ons lewens is? 

(Plak golwe onder die boot vas en prente van die 

kinders se vrese op die golwe. Vra vir die kinders 

om goed te noem wat vir hulle soos storms in hulle 

lewens voel. Watter goed maak hulle bang, 

hartseer of benoud?) 

Goed wat my bang, benoud of hartseer maak: 

* As mamma en pappa baklei/skei 

Wyding 

https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/MRK.4.35.AFR83
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* As maats my boelie 

* As maats my spot of stories oor my vertel wat nie  

  waar is nie 

* Goggas en slange 

* Monsters 

* Die donker 

* Toetse en eksamens 

(Elke groep se omstandighede verskil. Sit gerus 

goedjies by wat julle weet vrese veroorsaak in julle 

kinders se lewens. Plak die prente op die golwe 

onder die bootjie.) 

(Herinner die kinders aan Psalm 56:4 en haal die 

hande uit met Psalm 56:4 op wat jy voor die tyd 

uitgeknip het. Wys vir die kinders dat ons simbolies 

ons hand uitgestrek opsteek met al vyf vingers oop 

as ons vir iemand of iets wil wys hulle moet stop.) 

Ons gaan nou ook simbolies vir ons vrese sê dat 

dit moet stop deur ‘n hand op elke vrees te plak 

terwyl ons Psalm 56:4 elke keer herhaal. 

Wys een vir een na die prentjies van die goed 

waarvoor die kinders bang is. Neem ‘n hand en 

plak ‘n hand bo-oor die prentjie terwyl die kinders 

die vers hardop sê.) Bv. Jy hoef nie bang te wees 

as jou ma en pa baklei nie, want Psalm 56:4 herin-

ner ons (die kinders sê): “Die dag as ek bang 

word, vertrou ek net op U”. 

(Herhaal hierdie aksie met al die prente en woorde 

wat jy op die golwe geskryf het.) 

Gebed: 

“Here, dankie dat ons kan weet dat ons hoef vir 

niks bang te wees nie. Ons kan altyd op U ver-

trou.” 

 Gee vir die kinders ‘n bak vol water met “bubble 

bath” of skottelgoedseep en laat hulle hulle 

hande daarin skommel om skuim te maak. Gee 

hulle kans om te dink aan die goed wat die 

storms in hulle lewens veroorsaak terwyl hulle 

die skuim maak. Laat hulle dan hulle hande uit 

die water haal en met hul hande “stop” wys ter-

wyl hulle Psalm 56:4 opsê. 

 https://meaningfulmama.com/jesus-calms-storm

-craft-awana-cubbies-bear-hug-17.html (onder 

aan bl. 10) 

 “Story stones” (https://methodistchildrencreative 

ministry.org/2015/05/20/telling-stories-with-story

-stones/) is ‘n goeie manier om stories met 

behulp van storieklippe vir klein groepies 

kinders te vertel. Verf self klippe of druk of knip 

prente uit en plak dit op klippe. Gebruik die 

prente op die klippe om die Bybelstorie te vertel. 

Gee ook vir die kinders kans om die storie oor 

te vertel met die klippe as hulle wil. 

Seënbede 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat het die dissipels gedink toe Je-

sus gelê en slaap het in die boot terwyl daar ‘n 

storm aan die gang was. 

2. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as jy saam 

met hulle in die boot was. 

3. Ek wonder hoe voel jy as jy weet God sal jou 

nooit alleen los nie. 

4. Ek wonder hoe jy vir iemand anders kan help 

wat dalk deur ‘n moeilke tyd gaan. 
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span moet dan oor hardloop, die maatjie optel en 

terug dra. Hierdie kan ook dalk in die rondte om ’n 

veld of ’n saal gedoen word. 

Indien die groep ouer is, kan julle dalk eerder 

hierdie doen: 

“Wonderwerk”: Kry 3 papier of plastiek glasies 

wat ondeursigtig is. Sit watte onder in een. Kry dan 

’n bietjie water in ’n maatbeker of enigiets en gooi 

’n bietjie oor in ’n glasie wat nie watte in het nie. 

Vra die kinders of hulle dink dis regte water of nie. 

Drink die water om dit te bewys. Gooi dan weer ’n 

klein bietjie water in ’n koppie (sonder watte), en 

sê vir die kinders dat jy nou die glase ’n bietje 

deurmekaar maak. Ruil die koppies net ’n paar 

keer sodat die glasie met water op ’n ander plek 

staan. Vra die kinders watter een water in het. 

Hulle behoort dit maklik te kry. Drink weereens die 

water. Gooi dan ’n klein bietjie water in die glasie 

wat watte in het. Ruil weer die glasies/koppies om 

en maak hulle ’n bietjie deurmekaar, op so ’n 

manier dat die kinders wat mooi kyk steeds die 

regte een sal kan uitken. As hulle reg kies, tel dit 

op en draai dit om. Die water sal nie uitloop nie 

(maar die watte mag dalk – wees versigtig!). Draai 

die ander twee glasies/koppies om en daar is ook 

nie water in hulle nie! Dis ’n wonderwerk! (Dit help 

om ’n vinger en ’n duim te gebruik om die glasies 

om te draai op ’n wyse dat jou vinger diep genoeg 

is om die watte te hou. Draai die ander glasies ook 

so om sodat die kinders nie kan uitken watter 

glasie wat is nie.) 

Gesels dan in die groep of enige kinders enige 

stories oor Jesus ken wat wonderwerke gedoen 

het. Vra ook of hulle van enige ander wonderwerke 

weet. Gesels daaroor. Vra ook uit oor die vorige 

ontmoetings en of hulle enige van daardie 

wonderwerke spesifiek kan onthou. 

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied 

waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 

Woord 

Wyding 

Welkom 

Die weduwee se seun 
Jesus se wonderwerke verander lewens!  

Hierdie ontmoeting verduidelik meer oor Jesus se 

mag en hoe Hy deur wonderwerke mense se 

lewens verander. 

Teks: Lukas 7:11-17 

Hulpmiddels: 

Afhangend van watter aktiwiteite julle kies, gaan jy 

party of alles van die volgende nodig hê: 

 3 papier- of plastiek koppies/glasies wat glad 

nie deurskyn nie 

 Watte 

 Water in ’n deurskynende maatbeker of iets 

soortgelyks 

 4 mooi stukke papier of karton met verskillende 

woorde en frases afsonderlik aan weerskante 

kante geskryf of gedruk: 

1. Huil / Bly 

2. Dood / Lewendig 

3. Hou begrafnis / Vertel van Jesus 

4. Op hierdie een is daar slegs op een kant 

geskryf: Aksie 

 2 papierborde per kind 

 1 roomysstokkie of ander soort stokkie per kind 

 1 blik, boksie of koevert per kind of andersins 1 

groot een vir die hele groep 

 Gom, kryte, potlode en ander versierings 

Speel enige of almal van hierdie speletjies: (Maak 

seker dat kinders wat dit nie mag doen nie weens 

fisieke uitdagings of gebreke, nie deelneem nie, 

maar maak hulle deel van die speletjie deur bv. 

saam te stap.) 

Dra-resies: Laat die kinders in groepe van 2 

opdeel. Hulle moet dan beurte maak en mekaar op 

hul rûe dra van die een kant van die lokaal na die 

ander kant. Die eerste keer dra die een die ander 

en dan as hulle by die ander kant kom, ruil hulle 

plekke om en kom so gou moontlik terug. Die 

eerste span wat terug is, wen. (Speel soveel keer 

as wat jy dink nodig is.) 

Ambulans dra: Deel die kinders op in groter 

groepe. Laat een kind uit elke span aan die ander 

kant van die spasie of lokaal staan, en die res van 

hul span aan die ander kant. Maak dan soos ’n 

ambulans en skree: “Wee-waah! Jou maatjie het 

seergekry! Gaan kry haar/hom!” Die res van die 

(Vra 4 kinders om jou te help om die storie te 

vertel. Onthou om nie altyd die kinders te vra wat 

altyd help nie, maar vra ook die kinders wat dalk 
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net te skaam is om aan te bied. Laat een Jesus 

wees, die volgende een die ma/weduwee, die 

volgende een die seun, en die laaste kind kan die 

dorpsmense verteenwoordig. Of vra ’n groepie 

kinders om die dorpsmense te wees indien daar 

baie kinders is.) 

Vertel dan die storie hieronder en laat die kinders 

help soos aangedui. Laat die 4 helpers voor staan 

en gee vir elkeen die karton/papier met woorde 

voor en agter geskryf. 

Jesus hou die woord “Aksie” vas. Hy gaan staan 

ook by elke karakter soos aangedui. 

Ma/Weduwee hou die karton/papier vas met “Huil” 

aan die een kant, en “Bly” aan die agterkant. As jy 

nie papier/karton het nie, moet jy net hartseer 

wees en later bly. 

Seun hou “Dood” vas met “Lewendig” aan die 

agterkant, of lyk dood en leef weer as jy nie papier 

het nie. 

Dorpsmense se papier sê “Hou begrafnis” aan die 

een kant, en “Vertel van Jesus” aan die ander. 

Hulle kan ook net aksies gebruik as jy nie papier 

het nie. 

Jesus het van dorp tot dorp gegaan en gepreek en 

wonderwerke gedoen! Eendag kom Hy in ’n dorp 

met die naam Nain. Toe Hy amper by die ingang 

van die dorp kom, sien Hy ’n groot groep mense 

wat uit die dorp kom met ’n dooie jong man wat 

hulle uitdra om te begrawe. Almal was baie 

hartseer en het baie gehuil. 

Toe Jesus dit sien, gaan hy nader en praat met die 

ma van die seun. (Jesus gaan staan by die ma.) 

Sy was ’n weduwee (haar man is ook dood) en sy 

was baie hartseer omdat hierdie haar enigste seun 

was. Jesus sê toe vir haar: “Moenie huil nie.” 

Jesus het toe gegaan en aan die jong man gevat, 

(Jesus gaan staan by seun) en vir hom gesê: 

“Jongman, Ek sê vir jou, staan op!” Die seun het 

toe regop gesit en weer begin praat! (Seun draai 

papier om en word lewendig.) Hy het uit die dood 

opgestaan! Jesus het hom toe gevat na sy ma toe 

wat baie bly was! (Jesus gaan staan by ma en ma 

draai papier om en word baie bly) 

Al die mense in die dorp het raakgesien hoe Jesus 

hierdie jong man uit die dood laat opstaan het, 

(Jesus gaan staan by dorpsmense en hulle draai 

ook papier om en vertel almal van Jesus) en hulle 

was almal baie bly! Hulle het vir mekaar gesê: “’n 

Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God 

het na sy volk omgesien.” Almal in die hele area 

het toe begin praat oor wat Jesus gedoen het! 

 “Before-and-after”: Gee vir elke kind ’n stokkie 

en twee papierborde. Laat hulle ’n “Before”-kant 

en ’n “After”-kant maak of teken. Daarop kan 

hulle skryf of teken hoe almal in die dorp voor 

die wonderwerk gelyk en gevoel het en agterop 

skryf of teken hoe almal na die wonderwerk 

gelyk en gevoel het. Hulle moet dit dan huis toe 

neem en gebruik om vir iemand die storie te 

vertel. 

 Jesus genees!: Die kinders kan elkeen ’n 

versierde gebede-boksie of -blik maak. Hulle 

kan gebede op stukkies papier skryf en daarin 

gooi. Op die boksie kan hulle skryf: “Jesus 

genees!” Dan neem hulle dit huis toe en skryf 

gebede neer oor mense wat genesing kort. 

Lees die gebed hardop en gooi dit in die boksie. 

(Indien daar nie baie materiaal beskikbaar is nie 

of indien dit beter gepas is, kan julle liewers net 

een maak vir die hele groep wat weer en weer 

gebruik kan word.) 

 Blokkiesraaisel: Pas die woorde wat gegee 

word in die blokkies. 

Seënbede: 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe die ma gevoel het oor haar seun 

wat dood is.  

2. Ek wonder hoe sou jy gevoel het as jy Jesus 

was en die ma gesien het wat huil. 

3. Ek wonder wat die seun gedink het toe hy weer 

lewendig geword het. 

4. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as jy ook in die 

dorp gebly het en die wonderwerk gesien het. 
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Antwoorde van blokraaisel: 
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Woord 

Wyding 

Welkom 

Jesus genees 10 melaatse mans 

Wees dankbaar. 

Teks: Lukas 17:11-19 

Hulpmiddels: 

 Klein ronde plakkers 

 Toiletpapier 

 Sandboks 

 Prent van Jesus vir sandboks 

 Driehoek gevaar-teken (soos padteken) 

 10 “Melaatse” toiletrolpoppies met verbande wat 

kan afkom gedurende die vertelling 

 Gebruik die naambordjies wat voorsien word en 

plak elkeen op ‘n stokkie vir die sandboks 

Kolletjie Aan-Aan: Deel vir elke groepslid ‘n 

velletjie met 5 klein ronde plakkers uit. (Maak 

seker almal het dieselfde hoeveelheid.) Verduidelik 

aan hulle dat julle nou “aan-aan” gaan speel met ‘n 

paar verskille. Verduidelik vooraf goed aan die 

groep waar die area is waar hulle mag hardloop vir 

die speletjie. Almal gaan gelyktydig “aan” wees. 

Die doel van die speletjie is nie om aan mekaar te 

raak nie, maar eerder om te kyk hoeveel kolletjies 

jy op ander kan plak terwyl jy self probeer vermy 

om enige kolletjies op jou te kry. As jou kolletjies 

op is, kan jy nog steeds weghardloop vir die ander 

se kolletjies. Laat die groep vir ‘n paar minute 

rondhardloop voor jy hulle stop. Die een met die 

minste kolletjies, is die wenner. 

Toiletpapierverbande: Verdeel die groep in 

kleiner groepe. Elke groep kry ‘n rolletjie 

toiletpapier. Kies een persoon uit elke groep wat 

die “melaatse” kan verteenwoordig. Die res van die 

groep moet dan daardie persoon in toiletpapier-

“verbande” toedraai. Kyk watter groep die vinnigste 

hulle “melaatse” persoon in verbande kan toedraai. 

(Vermy die gesig ter wille van kinders wat moontlik 

engtevrees het.) 

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied 

waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 

Ons gaan in vandag se ontmoeting hoor van 

melaatse mans. Melaatsheid is ‘n baie 

aansteeklike siekte waar mense se liggame vol 

sere is. Dit is destyds gesien as ‘n onrein siekte en 

mense met hierdie siekte is uit die stad verban. 

Niemand mag met hulle kontak gemaak het nie. As 

iemand aan hulle geraak het, het hulle ook die 

siekte gekry. 

(Druk vooraf die dorpies se name elkeen in ‘n hoek 

van die sandboks. Agter in die middel kom die 

driehoekteken wat aandui dat daar melaatses is. 

Wys vir die kinders die toiletrolpoppie wat Jesus 

voorstel. Wys die ander [melaatse] poppies wat 

onder die gevaarteken lê. Hulle het verbande om.) 

Op pad na Jerusalem toe, het Jesus deur Samaria 

en Galilea gestap. (Beweeg die Jesus-figuur vanaf 

Samaria na Galilea en dan naby die driehoek-

gevaarteken verby.) 

Naby een van die dorpies het 10 melaatses na 

Hom toe gekom. Hulle het verbande om hulle 

gehad omdat hulle melaats was. (Tel saam met jou 

helper die 10 melaatse poppies op en beweeg 

hulle nader aan Jesus.) 

Hulle mag nie tussen ander mense gebly het nie. 

Hulle het ‘n ent van Jesus af gaan staan. Hulle 

roep toe hard uit: “Here, kry ons asseblief jammer!”  

Jesus sê vir hulle: “Gaan na ‘n priester toe. Hy sal 

sien dat julle gesond is.” (Laat die 10 melaatses 

begin beweeg na die naaste dorpie toe.) 

Op pad soontoe het hulle gesond geword. (Haal 

die verbande af en laat 9 poppies agter een van 

die dorpies se tekens gaan staan.) 

Een van hierdie mans, ‘n Samaritaan, was so bly 

hieroor dat hy oor en oor vir God dankie gesê het. 

(Laat die tiende poppie na Jesus beweeg en op sy 

gesig neerval.) 

Hy het vol blydskap voor Jesus neergeval. Toe sê 

Jesus vir hom: “Daar is mos 10 van julle wat 

gesond geword het. Waar is die ander nege? 

Hoekom sê hulle nie vir God dankie soos jy nie? 

Staan op en gaan terug na jou mense toe. (Laat 

die poppie regop kom en Samaria toe hardloop.) 

Omdat jy geglo het, het God jou gered!” 

Die kinders kry nou tyd om oor die verhaal te 

dink: 

1. Ek wonder hoe dit voel om melaats te wees. 
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2. Ek wonder hoekom het net een van die mans 

dankie gesê. 

3. Ek wonder hoekom het die ander 9 mans nie kom 

dankie sê nie. 

4. Ek wonder waarvoor is jy alles dankbaar. 

 Konsertina mannetjies of reghoekige 

dankbaarheidskonsertina 

 Vul die ontbrekende woorde in en maak jou eie 

behangsel. Dit gaan jou help om te onthou 

waarvoor jy kan dankie sê. (Vir ouer kinders.) 

 Maak jou eie melaatse mannetjie van ‘n toiletrol. 

 10 dankbare vingertjies. Skryf in elke vinger iets 

waarvoor jy dankbaar is. Jonger kinders kan 

prentjies teken. Die leier kan ook verskeie prentjies 

bring wat die kinders kan opplak. 

Seënbede: 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 
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Laat die kinders gesiggies teken op die punte van die vingers. Dit herinner hulle aan die 10 melaatse mans. 
Ons moet onthou om dankbaar te wees. Skryf in elke vinger iets waarvoor jy dankie sê. 
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Woord 

Wyding 

Welkom 

Die kinders leer die waarde van omgee vir ander 

en van vriendskap. Hulle leer ook van Jesus wat 

genees en vergeef. 

Teks: Mark 2:1-12 

Hulpmiddels: 

 A3-prent van die 4 vriende 

 Prent van die verlamde man om op te plak 

 Wondergom 

 Serp/strook lap om die kinders te blinddoek 

 Stoele en bokse 

 Handdoeke/kussingslope 

 Sagte speelgoed 

 Serpe of stroke lap om bene mee vas te bind 

 Harde karton en “split pins” 

 Sosatiestokkies 

 Koerantpapier, gom en inkleurkryte 

 Kopieë van die strokiesprent 

 Kopieë van “Verbind die kolletjies” 

“Sit hom op die draagbaar”: (Geskik vir jonger 

kinders.) (Hierdie speletjie werk soos “Pin the tail 

on the donkey”). Plak ‘n A3-prent van die vier 

vriende wat die verlamde man se mat vashou teen 

‘n muur of plat oppervlak, laag genoeg dat die 

kinders kan bykom. Een kind kry dan ‘n uitknipsel 

van die verlamde man en gaan staan dan voor die 

prent. Hy/sy word geblinddoek en draai ‘n paar 

keer in die rondte. Hy/sy moet dan, steeds met toe 

oë, probeer om die verlamde man op die prent te 

plak. Herhaal die aktiwiteit totdat almal ‘n beurt 

gehad het. 

Hindernisbaan (“Obstacle course”): Stel versper-

rings (soos stoele en bokse) op in ‘n saal. Maak 

spanne van 4 kinders. Gee vir elke span ‘n 

handdoek/kussingsloop en ‘n sagte speelding. 

Elke kind hou ‘n hoek van die handdoek/

kussingsloop vas. Hulle moet dan die speelding op 

die handdoek/kussingsloop deur die hindernisbaan 

dra tot by die ander kant van die saal. Indien die 

speelding afval, moet hulle weer van voor af begin. 

Drie-beentjie-resies (goed vir ouer kinders): Maak 

kinders se bene aan mekaar vas: een se linker-

been aan die ander een se regterbeen. Elke span 

druk ‘n sagte speelding vas tussen hulle skouers. 

Nou moet die spanne teen mekaar resies hardloop 

sonder om die speelding te laat val. 

Maak groepies van 4 en bid vir ‘n maatjie wat nie 

daar is nie of probleme het of hartseer is oor iets. 

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied 

waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 

Gebruik hierdie hulpmiddel om die storie te vertel: 

Sny 4 stroke harde karton dieselfde lengte 

(ongeveer 30 cm). Gebruik 3 “split pins” om die 

stroke aan mekaar vas te sit om een lang strook te 

vorm wat op 3 punte kan buig. (Kyk na die video 

op ons webtuiste onder hierdie ontmoeting of ge-

bruik die prente op bl. 19 om te sien hoe om te 

maak.) 

Eendag was daar ‘n verlamde man wie se bene 

nie kon loop nie (prent - beweeg die bene heen en 

weer). Hy het net heeldag op sy mat gelê (prent). 

Hy het 4 (prent) vriende gehad wat hom graag wou 

help. Hulle het hom op ‘n draagbaar-bed getel 

(prent) en hom na Jesus toe gevat. Toe hulle naby 

die huis kom waar Jesus was, het hulle gesien dat 

die mense tot in die straat staan. Hulle het by die 

venster (prent) ingekyk, maar daar was nie plek in 

die huis om hulle vriend tot by Jesus te dra nie. 

Toe maak hulle ‘n plan. Hulle dra hulle vriend teen 

die trappe (prent) op tot op die huis se dak. In Je-

sus se tyd het die huis se dakke nie gelyk soos 

ons dit ken nie (prent), maar dit was plat dakke 

(prent). Hulle maak toe ‘n gat in die dak (prent), 

bind toue aan die draagbaar vas (prent) en laat 

sak dit deur die gat tot voor Jesus. 

Toe Jesus sien hulle glo dat Hy die verlamde man 

gesond kan maak, sê Hy vir die man: “My vriend, 

Ek vergewe jou sondes.” 

Daar het skrifgeleerdes gesit, en hulle het gewon-

der: “Waarom sê hy so? Wie kan sondes vergewe 

behalwe God alleen?” 

Jesus het dadelik geweet dat hulle so dink. Toe sê 

Hy vir hulle: “Hoekom wonder (prent) julle oor 

hierdie dinge? Wat is makliker? Om vir die ver-

lamde man te sê: ‘Jou sondes word vergewe’, of 

om te sê: ‘Staan op, vat jou draagbaar en loop’?” 

Hy sê toe vir die verlamde man: “Ek sê vir jou: 

Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.” 

Hy het opgestaan (prent), dadelik sy draagbaar 

opgevou (prent) en huis toe gestap. Hy het 

aangehou om die Here te prys. 
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Werskaf 

(LW: Gestremdhede mag ‘n sensitiewe onderwerp 

wees aangesien persone wat daardeur geraak 

word, direk of indirek, dalk mag wonder hoekom 

God nie altyd iemand genees nie. Wees sensitief 

daarvoor en (indien nodig) verduidelik dat 

gestremdhede nie as gevolg van sonde en ook nie 

‘n straf is nie en dat ons mense met gestremdhede 

altyd met respek, liefde en omgee moet behandel.) 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het die man gevoel toe hy ver-

lam was. 

2. Ek wonder hoekom sy vriende besluit het om 

hom te help. 

3. Ek wonder hoe die man gevoel het toe sy 

vriende gekom het om hom te help. 

4. Ek wonder hoe die man gevoel het nadat hy 

weer kon loop. 

5. Ek wonder of jy dieselfde vir ‘n vriend sal doen. 

 Die kinders maak elkeen ook ‘n hulpmiddel, net 

kleiner, om die storie by die huis te gaan vertel. 

Daarna oefen hulle die storie deur dit vir mekaar 

te vertel. 

 Gebruik sosatiestokkies en (koerant) papier om 

‘n draagbaar te maak. Maak ‘n mannetjie met 

pypskoonmakers om op die draagbaar te laat lê. 

 Verbind die kolletjies m.b.v. die syfers en kleur 

Je
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m
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Prent van verlamde 
man om op die 

draagbaar (regs) te 
sit (eerste speletjie) 

Ryg strook papier deur gleuwe 

die prent in. 

 Inkleurprente van die hele storie. 

 “Strokiesprent” op die volgende bladsy. 

Seënbede: 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 

Inkleurprente van die storie 
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Volgorde om die hulpmiddel te 
gebruik: 

Vergroot die prent van die mans wat die draagbaar dra sowel as die 
prent van die verlamde man op bladsy 18 sodat dit op A3-papier pas. 

“Strokiesprent”: Kleur die prente in, knip dit uit, 
sny die gleuwe op die dik lyne uit en ryg die 

strook deur die 4 gleuwe om die storie te vertel. 



Woord 

Wyding 

Welkom 
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Advent – die Wonder 
van alle wonders  Teks: Gedeeltes uit Lukas 

Hulpmiddels: 

 Vergroot die uitgedrukte werksvel vir die ver-

telling 

 2 Uitgedrukte velle papier van die gekose akti-

witeit vir elke kind 

 Gom en inkleurkryte indien nodig 

 Linte/toutjies indien die versiering van ‘n boom 

gebruik word 

 Kersboom 

 Wondergom 

 Skêre 

 Kleeflint 

 Speld 

 Rooi aanmaakkoeldrank 

 Twee leë koeldrank-bottels 

 Drie ballonne 

 Bleikmiddel (bv. “Jik”) 

Ballonspeletjie: Blaas die een ballon voor die 

ontmoeting op (nie te styf nie). Plak nou ‘n stukkie 

kleeflint op. Onthou waar jy dit geplak het. Dit moet 

onsigbaar vir die kinders wees. Verwelkom die 

kinders en vertel vir hulle dat vandag oor wonders 

gaan. Jy gaan hulle verras met ‘n wonder. Neem 

die speld. Vra vir die kinders wat gaan gebeur as jy 

die ballon prik met die speld? Neem nou die speld 

en prik die ballon, op die kleeflint gedeelte. Vra vir 

die kinders: “Hoekom bars die ballon nie?” 

Rooi aanmaak-koeldrank en bleikmiddel: Gooi 

water in ‘n glas. Gooi bleikmiddel in ‘n ander glas. 

Sit net die bleikmiddel eenkant. Vra ‘n kind om die 

aanmaak-stroop vir jou by te gooi en te roer. Vra 

vir die kinders: “Hoe kan ons nou die aanmaak-

koeldrank uithaal om die water weer skoon te kry?” 

Gooi nou “water” (bleikmiddel) daarby en roer. Dit 

word weer deurskynend. (Pasop vir jou/hulle 

klere.) 

Bottel-pret: Druk ‘n gaatjie onder in een van die 

leë bottels se bodems. Gee vir ‘n kind die bottel 

sonder ‘n gaatjie. Neem jy die bottel met die gaat-

jie. Sit ‘n ballon in albei bottels met die ballon se 

mondstuk teruggevou oor die bottel se opening. 

Blaas dit nou gelyktydig op. Vra vir die kinders: 

“Wat gebeur?” Die een blaas op en die ander nie! 

Sjoe, dit is nou wonderlik! Vandag se les gaan ook 

oor wonderwerke. Ons verstaan nie regtig hoe dit 

gebeur het nie. Wonderwerke moet ons sien as 

God se handewerk en dit is te wonderlik vir ons om 

regtig te verstaan.  

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied 

waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 

(Gebruik die werskaf items om die vertelling op-

windend te vertel. Vergroot die prente op karton en 

plak dit tydens die vertelling op die “boom” met 

wondergom. Jy kan ook hierdie prente aan ‘n regte 

kersboom ophang tydens jou vertelling.) 

1. God word mens/‘n mense-baba (baba-figuur) 

Ek wonder wat vier ons met Kersfees? Ja, Jesus 

se geboorte! En dit is presies die eerste won-

derwerk waaroor ons vandag gaan praat. God wat 

groter is as enigiets waaraan ons kan dink; God 

wat alles kan doen; God wat alles (en ook vir ons) 

gemaak het – Hy word ‘n klein, hulpelose mense-

babatjie omdat Hy ons so verskriklik liefhet. Een 

van die name wat Jesus in die Bybel genoem 

word, is Immanuel en Immanuel beteken: “God by 

ons”. Jesus het geweet dat Hy as ‘n mensekind 

gebore moes word en as mens saam met ons op 

die aarde moet leef, sodat Hy eendag vir die men-

se se sondes kan sterf. Dit is die grootste geskenk 

van liefde wat enige mens kan kry! Die wonder is 

dat God so lief is vir ons, al maak ons Hom par-

tykeer so vreeslik seer, dat Hy ‘n baba geword het! 

2. ‘n Koning gebore in ‘n stal? (prent van stal, 

Maria en Josef) 

God is die Koning van die hemel en die aarde. 

Wanneer belangrike en bekende mense soos film-

sterre, groot sportsterre en konings of prinse 

deesdae ‘n baba kry, gaan hulle na die beste hos-

pitale met die beste dokters om hulle te help. Maar 

die grootste Koning van almal word nie in die ko-

ning se paleis gebore nie. Sy aardse pa is ‘n arm 

skrynwerker en sy ma ‘n jong meisie. Hulle kom 

van ‘n klein, onbelangrike dorpie, Nasaret. En Hy 

is nie in ‘n paleis of duur hospitaal gebore nie, 

maar in ‘n stal waar daar nie dokters of 

verpleegsters is om te help nie. Wat ‘n wonderwerk 
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nie ‘n GPS gehad nie, maar God het nog ‘n won-

derwerk laat gebeur. Hy het ‘n ster gestuur om die 

sterrekykers op die lang pad na Betlehem te wys 

presies waarheen hulle moet gaan. Op hierdie ma-

nier kry hierdie Seun van arm ouers geskenke wat 

mense gewoonlik vir ‘n koning gegee het. En 

hierdeur wys God vir ons dat sy liefde nie net vir 

sekere mense is nie, maar vir almal oor die hele 

wêreld. 

5. (Opsioneel vir jonger kinders, maar ouer kinders 

sal die volgende verstaan.) Die vervulling van God 

se belofte en voorspelling van profete wat deur die 

hele Ou Testment voorkom. Reeds in   Adam en 

Eva se tyd het God gesê dat die Verlos-ser 

eendag gebore sou word – dit is baie, baie jare 

voor Jesus se geboorte. In die Ou Testament is 

daar oor die 400 verwysings en profesieë na die 

Verlosser wat eendag sou kom. ‘n Voorbeeld van 

so ‘n profesie het ons nounet genoem wat Miga 

4:14 en 5:1 voorspel het dat die Verlosser in Betle-

hem gebore sou word. Nog ‘n voorbeeld is in Jes 

7:14 wat sê dat ‘n jong vrou/maagd swanger sal 

word en ‘n seun in die wêreld sal bring en dat sy 

hom Immanuel sal noem.  

Die slim mense het uitgewerk dat die kans vir een 

mens om net 8 van hierdie profesieë te vervul, Een 

in 100 000 000 000 000 000 (1 met 17 nulle agter-

na!) is, met ander woorde, eintlik maar onmoontlik. 

Wat is die kans dat iemand ALMAL kan vervul? 

Maar Jesus het! Dit is regtig ‘n baie groot won-

derwerk. Met Jesus se geboorte het sommer ‘n 

hele klomp wonderwerke gelyktydig gebeur! 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder aan watter wonderwerke kan julle 

nog dink wat in die storie van Jesus se geboorte 

voorkom? (Johannes die Doper wat in sy mam-

ma Elisabet beweeg die oomblik toe hulle Maria 

se stem hoor; die wonderwerk dat Maria en 

Josef ‘n plek gekry het om te bly terwyl daar 

duidelik nêrens meer plek was nie; die wonder 

dat God gesorg het dat Jesus nie doodgemaak 

is toe al die seuntjies onder 2 jaar doodgemaak 

is nie.) 

2. Ek wonder hoe dit voel en ruik en klink in ‘n stal 

en wie van julle graag vir ‘n paar aande in ‘n stal 

sal wil slaap. 

3. Ek wonder watter deel van die Kersverhaal vir 

jou die mooiste is. 

4. Ek wonder wat hierdie Kersfees vir jou gaan 

herinner aan die wonder van God wat in 

Kerstyd ‘n mensebaba geword het omdat Hy vir 

is dit nie dat die belangrikste Koning in die ganse 

wêreld in ‘n stal in Betlehem gebore moes word 

nie! Maar hierdie is een van die goed wat die pro-

fete reeds in die Ou Testament voorspel het. Die 

profeet Miga het voorspel dat Jesus in Betlehem 

gebore sou word, al het hulle in die dorpie Nasaret 

gebly. God het lank voor die tyd reeds geweet 

wanneer en waar Jesus gebore sou word en Hy 

het dit honderde jare voor die tyd al vir sommige 

van die profete gesê. 

3. Die aankondigers (prente van die engel en  

skaapwagters) 

Daar was geen groot televisie aankondigings, Fa-

cebook of internet wat vir die wêreld van Jesus se 

geboorte vertel het nie. God het baie maniere 

waarop Hy ‘n boodskap na mense toe stuur. 

Ons lees bv. van die drome in Josef se storie, van 

‘n hand wat teen die muur skryf in Daniël se storie, 

ens., maar hier lees ons dat God Sy spesiale 

boodskappers stuur: Engele.  

Eers bring ‘n engel vir Maria die boodskap dat sy 

‘n baba gaan kry. Maar omdat sy nog nie met 

Josef getroud was nie, wou Josef hulle verlowing 

verbreek.  

Toe verskyn daar ook ‘n engel aan hom met die 

boodskap dat die Baba wat sy gaan kry, nie ‘n an-

der man se kind is nie, maar God se Seun. En 

daarom het Josef toe nie die verlowing verbreek 

nie, maar wel met haar getrou. God doen die won-

der dat die aardse pappa en mamma wat Hy vir 

Jesus gekies het, vir Jesus sal grootmaak en dat 

sake nie as gevolg van ‘n misverstand of men-

segewoontes deurmekaar gekrap word nie. 

Selfs vir die skaapwagters het ‘n engel die 

boodskap gebring van die spesiale Kind wat ge-

bore is, anders kon hierdie wonderlike geboorte 

maar net verbygegaan het en niemand sou daar-

van geweet het nie. Daar word tog elke dag babas 

gebore, maar die wonder van Jesus se geboorte 

word op ‘n spesiale wonderlike manier aan ander 

mense vertel.  

4. Die besoekers by Jesus (prent van die ster 

en die sterrekykers) 

Behalwe vir die skaapwagters, het Jesus, die Seun 

wat van die onbelangrike dorpie Nasaret af gekom 

het, ook nog ander onwaarskynlike besoekers 

gehad. Baie, baie kilometers verder het slim 

sterrekykers wat nie Jode was nie, ook ‘n be-

sondere boodskap gekry. God het met hulle op ‘n 

manier gepraat wat net hulle verstaan het. Hulle 

het naamlik weer na die sterre gekyk en gesien dat 

daar ‘n groot Joodse koning gebore is. Hulle het 
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ons so baie liefhet. 

5. Ek wonder hoe mens hierdie liefde van God vir 

ander mense kan wys hierdie Kersfees. 

Albei aktiwiteite kan gebruik word terwyl die ver-

haal vertel word. 

 Druk ‘n werksvel van die boom en die prente vir 

elke kind uit. (In klasverband of by die huis kan 

‘n regte kersboom ook gebruik word en die 

prentjies dien dan as kersboomversierings. Dit 

word dan met ‘n lintjie aan die boom gehang.) 

Kleiner kinders: Knip die prentjies vir hulle uit en 

laat hulle dit inkleur. 

Groter kinders: Hulle kan eers die prentjies in-

kleur en dan op die stippellyne uitknip. Soos 

hulle die verhaal aan iemand anders vertel, plak 

hulle die figure met wondergom aan die boom 

of bind dit aan die boom vas. 

 Vir ouer kinders: Druk vir elke kind een vel pa-

pier uit met die leidrade. Druk ook een vel pa-

pier/plakkers uit met die prentjies op. Kinders 

moet dan die regte prentjie in die blokkie plak 

wat by die beskrywing pas. 

Seënbede: 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 
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‘n Koning van die wêreld word gebore:
  

Die Koning van die heelal word gebore: 

  
  
  
 
  
 
 
 
  
  
  

… as ‘n prins wat net die beste kry wat geld kan koop. 

  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
  

... as ‘n baba van arm en eenvoudige mense. 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

… in ‘n paleis of duur hospitaal met dokters en 
verpleegsters wat help. 

  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  

… in ‘n stal met net diere wat toekyk. 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

… en sy geboorte word op TV en ander sosiale media 
aangekondig vir die hele wêreld om te weet. 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

… en sy geboorte word deur engele net vir 
‘n paar mense aangekondig. 

  
  
  
  
 
 
  
  
 
  

…en net baie belangrike besoekers word toegelaat om 
hom te besoek. 

 
  
 
 
  
  
  
  
  

… en sy besoekers is eenvoudige skaapwagters en 
later ook vreemde mense uit ‘n ander land wat nie 

gelowiges was nie. 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

… en mens kan met ‘n GPS die plek opspoor waar die 
baba gebore is as jy nie die plek ken nie. 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

… en sy besoekers is deur ‘n ster gelei om by die 
regte plek uit te kom. 

  
…as iemand wat weet dat hy/sy ook eendag ‘n koning/

koningin gaan word en ‘n land regeer. 

  
…as Iemand wat weet dat die mense vir wie Hy so 
baie liefhet, Hom eendag sal mishandel en aan ‘n 

kruis sal laat sterf. 

Ons is elkeen ‘n geskenk aan die 
wêreld. Ons moet mekaar dien 
soos Jesus ons kom bedien het. 

 1 Pet 4:10 
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Die skoolhoof, Elizabeth Kampheta, saam met 28 kindertjies 
wat hulle sertifikate ontvang het. 

Die twee spanne by die skool, FLAMES AND TIGERS, het met 
‘n jaarafsluiting die genooide gaste beïndruk! Die afrigter is 

Yosefe, die kok. 

“Praise team” by die jaarafsluiting! 

Ruben (bo) het sy sussie na die ‘Alumni’ se Saterdagoggend 
byeenkoms vergesel. Die idee was dat wanneer ‘n senior student ‘n 
maatjie saambring, dié maatjie dan met die opening ingeskryf word.  

’n Geskiedkundige oomblik: ons twee onderwyseresse het 
Sondagskoolonderwysers in verskeie wyke (Prayer Hous-
es) gaan oplei. Dit het oor vyf Saterdae gestrek. Die 
tema was kinderevangelisasie - hoe om ’n storie aan 

kinders te vertel.  Hier is Koning Dawid met die aankoms 
van Mefiboset. Juffrou Mery is Koning Dawid en die 

skoolhoof, Elizabeth, is Mefiboset. 

Nou stap hulle oor die hoofpad na die primêre skool op 
Malingunde! 


