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Ontmoeting 1 

Die Rigters 
In hierdie ontmoeting kry kinders die geleentheid om van die verskillende rigters te leer en hoe God hulle 

gebruik het. 

Teks: Rigters 3:7-15a en 4:1-4 

Hulpmiddels:  

• Die name van die rigters afsonderlik op stroke karton

• Afdrukke van “6 Momente” vir elke kind

• Name van die rigters in ŉ bakkie

• Afdrukke van die “wiel”

• Sandboks

• Marie-koekies en malvalekkers

• Mikrogolfoond

Welkom  

Volg hierdie eenvoudige ses-stap-resep om vir die kinders malvalekker-lekkernye te maak: 

1. Neem ’n Marie-koekie.

2. Plaas ŉ malvalekker daarop.

3. Plaas dit in ’n mikrogolf vir 3 sekondes (toets voor die tyd om te voorkom dat dit te pap raak).

4. Haal dit vinnig uit (Pasop, dis warm!)

5. Neem nog ’n Marie-koekie en druk dit bo-op die sagte malvalekker.

6. Laat die lekkerny afkoel.

Maak nou nog ŉ lekkerny, maar maak die volgorde deurmekaar: 

1. Neem die Marie-koekie.

2. Plaas dit in die mikrogolf vir 3 sekondes.

3. Haal dit vinnig uit.

4. Plaas ’n malvalekker daarop.

5. Neem nog ’n Marie-koekie en druk dit op die sagte malvalekker.

6. Laat die lekkerny afkoel.

Wys nou vir die kinders dat dit misluk het. 

Vandag gaan ons leer dat die volk van God oor en oor dieselfde foute gemaak het. Amper soos om ’n verkeerde 
resep oor en oor te gebruik. 

Wyding 

Stilword-ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer: “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.” 
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 Woord 

Lees Rigters 3:7-15a en 4:1-4 
Die boek Rigters vertel van die tyd toe die Israeliete die Beloofde Land binnegegaan het. Daar was nog nie ŉ 

koning vir die volk aangestel nie en hulle is deur rigters gelei. Die rigters was oorlogsleiers en hulle moes ook 

uitsprake lewer in die hof. Dis waar ons woord “regters” vandaan kom. 

 

Die verhale van die rigters klink baie soos ’n resep of patroon wat oor en oor afspeel. 

1. Israel leef toegewyd aan God. 

2. Israel raak ontrou aan die Here en dien afgode. 

3. Die Here straf hulle deur hulle oor te gee in die mag van hulle vyande. 

4. Hulle roep om hulp by die Here. 

5. Die Here gee ’n rigter. 

6. Die rigter red hulle uit die mag van die vyande. 

 

Dit het 12 keer gebeur! Die name van die rigters wat die Here gestuur het, was: Otniël, Ehud, Samgar, Debora, 

Gideon, Tola, Jaïr, Jefta, Ibsan, Elon, Abdon en Simson. 

(Doen die volgende om ŉ ervaring te skep van wat dit beteken om 12 keer dieselfde fout te maak. Roep ŉ kind 
vorentoe en klap hom liggies op sy/haar skouer en sê: “Jammer, ek sal dit nie weer doen nie.” Herhaal dit 11 
keer. ) 
 

Vra vir die kinders hoe hulle voel oor wat jy gedoen het. Het hulle gevoel dat jy altyd opreg jammer was, of het 

hulle gevoel jy bedoel dit nie meer nie?  

Dink hulle dat jy elke keer vergewe moet word? 

 

Dis wat in die boek Rigters gebeur het. Die Israeliete was 12 keer ontrou aan die Here. 

Roep 12 kinders na vore en gee aan elkeen een van die 12 rigters se name. 

Lees saam met die kinders die name. Die meeste van die name klink vir ons vreemd! 

Laat die kinders nou in die volgorde staan soos die rigters in die Bybel verskyn het. Leer die volgorde van die 

name vir die kinders. Daag hulle uit om die volgorde te onthou. Die 12 kinders wat die name vashou, ruil nou die 

name om sodat die name deurmekaar is. Kyk wie kan hulle nou in die regte volgorde laat staan. Hulle mag die 

Bybel as hulpmiddel gebruik. Soek die name in die boek Rigters. Jy sou ’n kompetisie hiervan kon maak deur die 

groep in twee te deel. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder of jy iemand ken wat oor en oor iets doen wat verkeerd is.. 

2. Ek wonder of die Here mense altyd sal vergewe. 

 

 Werskaf  

• Plaas al die name van die rigters in ’n bakkie en laat die kinders die name in die regte volgorde rangskik. 

• Gee vir elke kind die ses gebeure wat soos ’n patroon oor en oor herhaal het. Laat hulle dit opknip en 

skommel en in die regte volgorde plak. 

• Gee vir die kinders afdrukke van die wiel. Laat hulle die ontbrekende woorde invul. (ŉ Voltooide, kleiner 

sirkel word ingesluit vir kontrole.) 
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• Die groter kinders kan die ses goed met hulle vingers in die sand van ’n sandbak skryf. Laat hulle dit dan

weer platvee om die vergifnis van die Here te demonstreer.

Sluit af met die seënbede 

“Die Here kies jou om mense wat swaarkry, te gaan help, maak nie saak wie jy is nie. Gaan nou, moenie bang 

wees nie. Die Here is met jou.” 

Otniël 

Ehud 

Samgar 

Debora 

Gideon 

Tola 

Jaïr 

Jefta 

Ibsan 

Elon 

Abdon 

Simson 

Israel leef toegewyd aan God. 

Israel raak ontrou aan die Here en dien 
afgode. 

Die Here straf hulle deur hulle oor te gee in 
die mag van hulle vyande. 

Hulle roep om hulp by die Here. 

Die Here gee ’n rigter. 

Die rigter red hulle uit die mag van die 
vyande. 
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Ontmoeting 2 
Gideon
Kinders leer oor die verhaal van die rigter, Gideon. 

Teks: Rigters 6-8 

Hulpmiddels:  

Welkom 

Stuur een van die kinders uit die vertrek.. ŉ Voorwerp word dan êrens in die lokaal weggesteek. Die kind word 

teruggeroep en kry die opdrag om die voorwerp te soek. Die ander kinders gee ŉ aanduiding van hoe naby hy/sy 

aan die voorwerp is deur “warm” te roep as hy naby die voorwerp kom en “koud” wanneer hy ver van die 

voorwerp af is. 

Wyding 

Stilword-ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer. “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.” 

Woord 

Julle kan selfs die “werskaf”- deel voor die les doen en die prente inkleur vir die storie. Plaas dit dan in rame en 

maak ŉ foto-muur. Die aanbieder stap dan soos ŉ toergids met die kinders deur Gideon se storie. 

Die Israeliete was terug in die land Israel nadat hulle 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf het, maar hulle het 

nog nie ŉ koning gehad nie. Hulle het dinge begin doen waarvan die Here nie hou nie. Toe het God die mense van 

Midian toegelaat om die Israeliete vir sewe jaar lank te laat swaarkry. Die Israeliete moes in die berge in grotte 

gaan bly om weg te kruip vir die Midianiete. Elke keer as die Israeliete koring geplant het, het die Midianiete en 

nog ander volke gekom en die koring afgebrand. Hulle het ook al die Israeliete se skape, beeste en donkies gevat. 

Die Israeliete het baie arm geword. Toe het hulle weer tot God begin bid. (Verwys na die eerste les se sirkel met 
6 momente.) 
ŉ Engel van die Here het gekom en naby ŉ jong man gaan sit wat besig was om koring uit te slaan. Hierdie jong 

man se naam was Gideon. Hy het in ŉ gat in die grond, waar hulle gewoonlik druiwe stukkend getrap het, met die 

koring gewerk, want hy was bang dat die Midianiete hom sou sien. Hy het dus weggekruip omdat hy bang was. Toe 

kom staan die engel van die Here voor Gideon en sê: “Die Here is by jou, dapper soldaat.” 

Dink julle Gideon was ŉ dapper soldaat? Nee, hy was eintlik bang en moedeloos.  

• Afdrukke van inkleurprente van Gideon

• ŉ Kers vir elke kind

• Kleefband

• Hebreërs 13:5-6 as ŉ woordstrook vir die kerse

• Ronde plakkers (“stickers”)

• Wollerige kombers

• Voorwerpe om weg te steek vir welkom speletjie
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Hy antwoord: “Ag Meneer, as die Here by ons is, hoekom gaan dit so sleg met ons? Hoekom doen Hy nie meer 

sulke wonderwerke soos toe Hy ons oupas uit Egipte laat trek het nie? Hy is nie meer lief vir ons nie en het ons 

nou aan die Midianiete oorgegee.” 

Toe sê die Here vir hom: “Gaan JY en red die Israeliete. Gaan met die bietjie krag wat jy het. Ek stuur JOU!” 

Gideon het ŉ klomp verskonings gehad en wou allerhande tekens hê om seker te maak dis die Here wat hom 

stuur. Ek wonder watter verskonings sou jy gehad het as die Here vir jou so ŉ groot taak sou gee? (Gee kans vir 
die kinders om te reageer.) 
Vir Gideon het dit beteken hy sou moes gaan oorlog maak. Sy verskonings was : 

hy was baie arm;  

hy was nie belangrik nie, nie eers in sy huisgesin nie. 

Hy het gedink hy is nie goed genoeg om hierdie groot werk te doen nie. Maar God het hom gerusgestel. Hy hoef 

nie sterk, belangrik of ryk te wees nie. God is aan sy kant. (Ek wonder of jy besef dat God aan jou kant is. In Heb 
13:5b en 6 belowe God jou: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met 
vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ŉ mens aan my doen?”) 
Gideon was nog steeds nie oortuig dat hy dit sou kon doen en dat dit werklik God was wat met hom praat nie. Hy 

het mooi vir die Here gevra om vir hom ŉ wonderteken te gee. Gideon het ŉ bokkie gaan slag en plat brode 

gemaak wat hy op ŉ klip neergesit het. Die engel het met ŉ stok daaraan geraak en daar het vlamme uit die rots 

gekom en die kos verbrand. Toe het die engel verdwyn. Gideon het net daar ŉ altaar vir die Here gebou. 

Daardie nag het God vir Gideon sy eerste opdrag gegee. Hy het gesê: “Breek die offerplek af wat jou pa vir die 

god Baäl gebou het. Kap die houtpaal daar langsaan af. Die houtpaal is net daar om julle aan die afgod te herinner. 

Bou op daardie plek vir My ŉ nuwe altaar. Maak vuur met die paal se hout en offer jou pa se tweede grootste bul 

vir My op die altaar.” 

Gideon het met 10 slawe gegaan om dit te doen. Maar raai wat? Hy het dit in die nag gedoen. Ek wonder hoekom 

het hy dit in die nag gedoen. Hy was natuurlik bang vir sy pa se familie en die stad se mense. Die mense wou hom 

doodmaak, maar sy pa het hulle gekeer. Hulle afgod was eintlik niks anders as ŉ stuk hout nie. 

Daarna het die Midianiete en ander volke weer gaan tent opslaan in die vlakte en die Israeliete was bang dat hulle 

gaan begin oorlog maak. 

Gideon se tweede opdrag van die Here was om die Midianiete te keer en hulle weg te jaag. 

Weer het Gideon getwyfel of dit werklik God was wat die opdrag vir hom gegee het. Hy het weer ŉ wonderteken 

gevra. Hy het iets onmoontliks gevra. Hy het ŉ skaapvelletjie buite gaan neersit en vir God gevra dat dit net op die 

velletjie moet dou en nie op die grond om die velletjie ook nie. As God dit vir hom kan doen, dan sal hy glo dat 

God hom stuur. Die volgende dag was dit presies soos Gideon gevra het. Die velletjie was nat, maar die grond om 

die velletjie was droog. Dis eintlik onmoontlik. Steeds het Gideon getwyfel en nog ŉ wonderteken gevra. Hy het 

weer die velletjie buite gaan neersit en gevra dat dit hierdie keer op die grond rondom die velletjie moes dou en 

nie op die velletjie nie. Weereens het God vir Gideon gewys dat niks vir Hom onmoontlik is nie. Die velletjie was 

droog, maar die grond om die velletjie was nat. 

Gideon het nou geglo dat die Here hom regtig uitgekies het om teen die Midianiete te gaan veg. Hy het soveel as 

moontlik soldate bymekaargemaak om saam met hom te gaan, maar God wou hê hulle moes op Hom vertrou en 

nie op hul eie krag nie. Eers het hy almal teruggestuur wat bang was en net 10 000 soldate het oorgebly. God het 

gesê dat dit nog te veel is en nadat God hom gehelp het om hulle uit te soek, het net 300 manne oorgebly om te 

veg. (Vertel vir die kinders hoe God die manne uitgekies het en op watter besondere manier hulle die Midianiete 
oorwin het.) Dit klink of dit onmoontlik is dat 300 manne teen duisende soldate kon veg, maar God was aan hulle 

kant. Hulle het die Midianiete verslaan. 

God het vir Gideon gewys dat hy nie bang hoef te wees met God aan sy kant nie. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe dit voel om te weet dat God altyd sy beloftes nakom.

2. Ek wonder waarvoor stuur God jou. Ek wonder wat moet jy gaan doen.

3. Ek wonder of Gideon se verhaal jou minder bang laat voel.
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 Werskaf 

• Gee aan die kinders elkeen 10 ronde plakkertjies. Op elkeen van die plakkers skryf hulle een van die

volgende woorde: “Ek – sal – jou – nooit - verlaat. Die – Here – is – my - Helper.” Laat hulle ŉ plakker op

elke vinger plak en dan ŉ vuis maak. Druk dit teen die bors as simbool dat hulle aan God se beloftes

vashou. Hierdie beloftes neem hulle huis toe of memoriseer dit.

• Sit ŉ lekker wollerige kombers neer. Die kinders kan hulle daarin toevou om ŉ gevoel van geborgenheid te

ervaar of hulle kan vir mekaar drukkies gee. God is by hulle en hulle hoef nie bang te wees nie.

• Inkleurprent

Gebedsmoment 

Kinders gaan staan op hulle knieë soos ŉ skilpadjie wie se kop ingetrek is. Die aanbieder bid die volgende: “Here, 

daar is soveel goed in die wêreld waarvoor ek bang is en waarvoor ek wil wegkruip. Help my om te onthou dat U 

by my is wanneer ek bang is. In U arms is ek veilig. Amen.” 

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 3 
Simson
Kinders gaan op ŉ ontdekkingstog deur Simson se lewe. God se beloftes het sin aan sy lewe gegee. 

Teks: Rigters 13-16 

Hulpmiddels:  

Welkom  

Deel die groep in twee en laat hulle toutrek. Die span wat die ander span kan omtrek, is die wenners. 

Laat die groep raaisels uitdink en vir mekaar vra. Sorg dat daar ŉ klein beloning is vir elkeen wat ŉ goeie raaisel 

kon uitdink. Jy kan ŉ paar maklike raaisels as voorbeelde gebruik: 

Voorbeelde van raaisels: 

Wat noem jy ŉ hasie in ŉ tuimeldroër? Spin(h)asie 

Wat noem jy ŉ leë hasie? Sp(h)asie 

Wat noem jy ŉ hasie wat eet? In-Spur-(h)asie (inspirasie) 

Hoeveel maande van die jaar het 28 dae? (almal!) 

Wat kom af, maar gaan nooit op nie? (reën) 

Wyding 

Stilword-ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer. “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.” 

Woord 

Welkom by hierdie spesiale episode uit die Geskiedenisboeke! Ons het ŉ uitgrawing gedoen. Ons het ŉ boks gekry 

met ŉ briefie bo-op vasgeplak wat sê: “Die hoogte- en laagtepunte van ŉ belangrike rigter se lewe.” Onthou julle 

nog wat ŉ rigter is? (Gee die kinders kans om te antwoord.) 

• ‘n Boks met die volgende in: (ŉ Kaartjie en teksgedeelte word met ŉ toutjie aan elkeen vasgemaak. Vind die 

teks vir elkeen onder die Woord-gedeelte.) 

1. ŉ Leeu (Dit kan ŉ sagte speelding, plastiekdiertjie of kleurprentjie wees.) 

2. Heuning

3. Rooi lap of kledingstuk

4. Vuurhoutjies

5. Stukkie tou

6. Hartjie

7. Hare of gevlegte wol

8. Pilare van handdoekrolle

• Tou vir toutrek

• Wit jas vir verteller (iets wat ‘n argeoloog sal dra)

• Afdrukke van die pilaar aktiwiteit
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Kom ons kyk wat is in die boks. 

Eerste item: Leeu 

Een van die kinders kom lees die kaartjie. 

Rigters 14:6: “Hy het die leeu doodgemaak sonder dat hy eers ŉ mes of iets gehad het.” 

ŉ Jong man was op reis saam met sy ouers. Hy wou ŉ meisie van ŉ ander land gaan vra om met hom te trou. Op 

pad, toe hulle naby die dorp kom, het ŉ sterk leeu hulle skielik bestorm. Hy het die leeu doodgemaak sonder dat 

hy eers ŉ mes of iets gehad het. Sy pa-hulle het nie eers geweet dat hulle amper dood was nie, so vinnig het dit 

gebeur. Hulle het veilig by die meisie se huis gekom. Sy het gesê sy sal met hom trou. Daarna is hulle weer huis 

toe. Kan julle al raai wie die rigter was? 

Tweede item: Heuningpot 

Rigters 14:14: “Uit ’n eter kom daar iets te ete, uit ’n sterke kom daar iets soets.” 

ŉ Maand of wat na die leeu dood is, het Simson vir sy meisie gaan kuier. Hy draai toe af om na die dooie leeu te 

gaan kyk. Intussen het bye in die leeu se geraamte begin nesmaak. Daar was al ŉ hele klomp heuning. Simson het 

die heuning uitgehaal en daarvan geëet. Simson en die meisie is later getroud. Hulle het sewe dae lank feesgevier. 

Daardie tyd was die onthaal vir ŉ troue so lank. Daar was 30 Filistynse mans by die partytjie. Simson sê toe vir 

die mans: “Ek het vir julle ŉ raaisel. As julle reg raai, sal ek vir julle elkeen ŉ broek en ŉ hemp gee, maar as julle dit 

nie reg kan raai nie, moet julle vir my ŉ broek en ŉ hemp gee.” Die Filistyne sê toe: “Dit is reg. Gee maar jou 

raaisel.” Simson sê: “Uit ’n eter kom daar iets te ete, uit ’n sterke kom daar iets soets.” 

Hulle het 3 dae lank probeer, maar kon nie die antwoord kry nie. Op die vierde dag doen hulle toe ŉ verkeerde 

ding. Hulle gaan sê vir Simson se vrou: “Praat jou man om dat hy vir ons sê wat die raaisel se antwoord is, anders 

brand ons jou pa se huis af!” 

Sy het toe by Simson gaan kerm tot hy dit nie meer kon hou nie. Hy gee toe vir haar die antwoord. Op die laaste 

dag van die fees, net voor die 7 dae om was, kom die Filistyne na Simson toe en sê: “Die soetste ding waaraan 

ons kan dink, is heuning en die sterkste ding ŉ leeu. Daarom moet die antwoord wees: ‘Heuning wat uit ŉ leeu 

kom.’ Jy skuld ons elkeen ŉ hemp en ŉ broek.” 

Derde item: ŉ Rooi lap of kledingstuk 

Rigters 14:19: “Hy het daar 30 Filistyne doodgemaak en hulle klere gevat.” 

Sjoe, kan julle raai wat hier kon gebeur het? Simson was woedend. Hy het 30 Filistynse mans in ŉ ander dorp 

doodgemaak en hul klere vir die gaste gaan gee. Hy was so kwaad dat hy sonder sy bruid na sy ouerhuis toe terug 

is. Die meisie se pa het haar toe later met ‘n ander man laat trou. 

Vierde item: Vuurhoutjies 

Rigters 15:4: “Tussen elke 2 sterte het hy ŉ fakkel vasgemaak.” 

Simson het teruggaan na sy vrou toe, maar toe hy daar kom, hoor hy sy skoonpa het haar met ŉ ander man laat 

trou. Toe sê Simson: “Hierdie keer is dit nie my skuld as ek iets aan julle doen nie.” Hy het ŉ klomp jakkalse gaan 

vang en hulle sterte twee-twee aanmekaar vasgemaak. Tussen elke 2 sterte het hy ŉ fakkel gebind en aan die 

brand gesteek. Die jakkalse het gehardloop en die Filistyne se koringlande, druiwebome en olyfbome het 

afgebrand!! Nou was al die Filistyne baie kwaad vir Simson. 

Vyfde item: ŉ Stukkie tou 

Rigters 16:9: “Toe breek hy die tou soos ŉ garingdraad wat ŉ mens in die vuur hou.” 

Die Filistyne was kwaad en het Simson by die Israeliete gaan soek. Die Israeliete was bang vir die Filistyne, want 

hulle was die base. Hulle kom toe by Simson en bind hom vas met nuwe toue en gee hom vir die Filistyne. Die 

Gees van God het vir Simson so sterk gemaak dat hy die toue soos garingdrade kon breek. Hy het toe ŉ donkie 

se kakebeen opgetel en sommer ŉ duisend Filistyne daarmee doodgeslaan. 

Sesde item: ŉ Hartjie 

Rigters 16:4: “Haar naam was Delila.” 

Simson het weer op ŉ Filistynse meisie verlief geraak. Haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne het haar 

omgekoop om uit te vind hoekom Simson so sterk is. Delila het vir Simson gevra: “Sê my tog, hoekom is jy so 

sterk? Waarmee kan ŉ mens jou vasmaak?” 

Hy antwoord: “As iemand my vasmaak met 7 nat senings van ŉ dier, sal ek nie kan loskom nie.” 

Die leiers bring toe vir Delila 7 nat senings om Simson mee vas te bind, maar toe sy roep: “Simson, die Filistyne is 

hier,” ruk hy los en die senings breek asof dit ŉ garingdraad is. 
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Delila het weer gevra: “Sê my tog, hoekom is jy so sterk? Waarmee kan ŉ mens jou vasmaak?” Dié keer het 

Simson geantwoord: “As jy my vasbind met nuwe toue wat nog nooit gebruik was nie, sal ek swak wees.” Maar dit 

het weer nie gewerk nie. 

Delila het natuurlik gekerm en gesê: “Jy het vir my gejok. Praat tog nou die waarheid.” 

Simson het geantwoord: “Eintlik moet jy my 7 vlegsels saam met wol in ŉ mat invleg. Dan sal ek swak wees.” Sy 

het dit gedoen terwyl hy slaap, maar toe sy hom wakker maak, het hy sy hare en die wol losgeruk en die 

weefmasjien gebreek. 

Delila het vreeslik gekerm. Sy het Simson beskuldig dat hy haar nie liefhet of vertrou nie. Hy wou later gek word 

van al die gekerm. Toe vertel hy haar alles. 

Sewende item: Hare of gevlegte wol 

Rigters 16:17: “Ek behoort spesiaal aan die Here.” 

Uiteindelik vertel Simson toe vir Delila sy hele storie. 

Simson se ma en pa kon glad nie kinders hê nie. Na baie jare het die Here na Simson se ma gekom. Hy het vir 

haar gesê: “Pas jouself mooi op. Jy gaan nou ŉ seun kry en as hy grootword, mag julle nooit sy hare of sy baard 

sny nie. Hy sal spesiaal aan My behoort en Ek gaan hom gebruik om die Israeliete te verlos van die Filistyne.” 

Sy hare en baard was ŉ teken dat hy aan God behoort het. As iemand sy hare sou afsny, sou hy soos ŉ gewone 

mens wees. Delila het geweet hy praat nou die waarheid en sy het die Filistynse leiers gaan vertel. Toe Simson 

slaap, het iemand sy hare afgesny en God se krag het hom verlaat. Hierdie keer toe Delila skree: “Simson, 

Simson, die Filistyne is hier!” kon hy niks doen nie. 

Die Filistyne het hom met koperkettings vasgebind, sy oë uitgesteek en hom in die tronk gegooi. 

Agtste item: 2 handdoekrol pilare 

Rigters 16:28: “Ag Here, help my nog net hierdie een keer. Ek wil die Filistyne straf.” 

Die Filistyne het ŉ groot fees in hulle tempel gehou. Hulle was bly dat hulle vir Simson oorwin het. Hulle laat toe 

vir Simson uit die tronk kom om hom te spot. Hy moes in die middel van die tempel gaan staan. Daar was 2 dik 

pilare waarop die tempel se dak gerus het. Simson het vir die man wat hom uit die tronk gebring het, gevra: “Laat 

my teen die pilare in die middel leun.” Simson het sy arms om die pilare gesit en gebid: “Ag Here, help my net nog 

hierdie een keer. Ek wil die Filistyne straf.” In die tronk het Simson se hare weer begin groei en met die krag van 

God het hy die pilare omgetrek. Die hele tempel het inmekaargeval. Simson en al die Filistyne wat daar was, is 

dood. 

. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder van watter deel van Simson se storie hou jy die meeste.

2. Ek wonder waarvan het jy die minste gehou.

3. Ek wonder wat dit vir jou beteken om te weet jy is spesiaal vir God.

 Werskaf 

• Neem een of meer van die items op die tafel en vertel vir iemand daardie deel van Simson se storie.

• Inkleurprent vir kleiner kinders.

• Pilare aktiwiteit: Kleur die prente in. Knip Simson en die pilare uit. Vou die verbrokkelde tempel prent op

die stippellyne na binne. Plak nou die twee pilare, een op elke buite flap. Plak vir Simson voor op een van

die pilare.

• Speel “Rock Paper Scissors” met 3 figure: Simson, Delila en die Leeu. Delila wen vir Simson, Simson wen

die leeu en die leeu wen vir Delila. Staan rug-aan-rug. Tel 3 en draai om. Wys dan as volg: Simson – sterk

arms; Delila – een hand op die heup en die ander hand onder die ken; Leeu – brul en wys “kloue” langs jou

gesig.

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 4
Naomi, Rut en Boas
Kinders sien hoe God mense gebruik om na mekaar om te sien. 

Teks: Rut 1-4 

Hulpmiddels:  

• Ballonne

• Afdrukke van Naomi en Rut op rooi papier en skêre

• Papier en skryfbehoeftes

• Bestanddele om toebroodjies mee te maak (onthou botter messe)

Welkom 

Die “amoeba” speletjie: Gee vir elkeen in die groep ŉ opgeblaasde ballon. Laat die groep in ŉ sirkel staan en die 

ballonne tussen hul lywe vasdruk. Die hele groep moet nou as ŉ eenheid tussen twee afgebakende punte beweeg. 

Wyding 

Stilword ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer: “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.”  

Woord 

Die verhaal van Rut begin by ŉ doodgewone gesin uit die dorp met die naam wat “Broodhuis” beteken (Betlehem). 

Die pa se naam beteken “God is Koning”, die ma s’n “Aangenaam” en die seuns s’n “Siek” en “Gedaan”. In die 

vreemde land waar hulle nou woon, is daar hongersnood en gebrek. Hulle is vreemdelinge tussen vyande. “God is 

Koning” sterf en kort daarna sy twee seuns “Siek” en “Gedaan” ook. Sy weduwee besluit om na haar familie 

terug te gaan. Haar seuns se vroue is “Die een wat omdraai” en “Vriendin”. Syself verander van “Aangenaam” na 

“Bitter”. Hierdie verhaal vertel van iemand wat ŉ verskil kan maak en dit dan doen. Die storie laat ons ook 

raaksien hoe God se goedheid na vore kom in die oorvloedige goedheid van mense. 

Dramatiseer die verhaal en gebruik die kinders om die verskillende rolle te vertolk. Die kinders wat nie ŉ karakter 
is nie, kan die groep vroue wees wat met Naomi praat, of die werkers op Boas se lande. Gee hier en daar kans vir 
aksies en laat hulle die karakters se woorde herhaal soos jy dit voorlees. 

Naomi het besluit om terug te gaan na haar eie land toe. Haar 2 skoondogters, Orpa en Rut, het saam met haar 

gegaan. Nadat hulle ŉ ent gestap het, sê Naomi vir haar 2 skoondogters: “Julle moet liewers teruggaan na julle 

ouers toe. Julle was goed vir my en my seuns. Mag God vir julle goed wees.” Sy het hulle gesoen en totsiens 

gesê. Toe bars hulle in trane uit en sê vir haar: “Nee, ons wil met Ma saamgaan, na Ma se mense toe.” Naomi sê 

vir hulle: “My dogters, gaan terug na julle ouers toe. Wat sal dit help om saam met my te kom? Ek is al te oud om 

weer te trou. My lewe is baie swaarder as julle s’n. Dit voel of die Here teen my is.” Naomi se skoondogters het 

weer begin huil. Orpa het toe vir Naomi gesoen en teruggegaan na haar ouers toe, maar Rut wou nie. Toe sê 
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Naomi: “Kyk, jou skoonsussie het teruggegaan na haar ouers toe. Gaan jy ook terug.” Maar Rut antwoord: “Moet 

asseblief nie by my aanhou dat ek van Ma af moet weggaan nie. Oral waar Ma gaan, sal ek ook gaan. Waar Ma 

gaan bly, daar gaan ek ook bly. Ma se mense, is my mense. Ma se God, is my God. En daar waar Ma eendag 

doodgaan, daar sal ek ook doodgaan en begrawe word.” 

Naomi het besef dat sy nooit vir Rut sal kan ompraat om weg te gaan nie. Sy vat toe vir Rut saam met haar 

Betlehem toe. Toe hulle in die dorp aankom, was almal baie bly. Die vrouens het uitgeroep: “Kyk, Naomi is terug in 

ons dorp!” Naomi sê toe vir hulle: “Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Dit beteken ‘om vrolik te wees’. 

Noem my liewers Mara, want dit beteken ‘bitter’. Sien, God het my lewe bitter gemaak. Ek het so baie gehad toe 

ek hier weg is. Nou bring die Here my terug met niks.” Naomi en Rut het toe in Betlehem gaan woon. 

Dit was tyd vir die koringoes. Daar was ŉ ryk man wat familie van Naomi was. Sy naam was Boas. Eendag sê Rut 

vir Naomi: “Ma, ek wil graag na die landerye gaan waar hulle koring oes. Sal een van die boere toelaat dat ek van 

die koring optel wat daar rondlê? So kan ons kos kry.”  

Naomi antwoord haar: “My dogter, gaan doen dit gerus.” Rut het so gemaak en op Boas se plaas uitgekom. Die 

plaaswerkers het die koring met sekels gesny (kinders maak asof hulle oes). Sekels lyk amper soos lang, krom 

messe. Rut het agter hierdie werkers aangeloop en wanneer daar koring val, het sy dit opgetel. Boas kom toe daar 

aan en groet sy werkers. Hy het vir Rut raakgesien en vir sy werkers gevra: “Wie is daardie meisie wat daar 

eenkant sit?” Hulle antwoord hom toe: “Dis die vreemde meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het.” 

Boas gaan sê toe vir Rut: “Meisie, jy hoef nie na ander boere se lande te gaan nie. Bly op my land en tel hier 

koring op.” Rut was baie bly en vra toe vir Boas: “Meneer, waarom is u so goed vir my? Ek is nie eers in hierdie 

land gebore nie?” Boas antwoord: “Ek het gehoor van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het. Mag die Here vir 

jou goed wees. Jy kom van ŉ land af waar mense afgode aanbid, maar jy kies om na hierdie land te kom, na ons 

God toe, sodat Hy jou kan beskerm.” 

Rut antwoord toe: “Baie dankie, Meneer. U is so goed vir my.” Rut het die hele dag, tot die aand toe, koring 

opgetel. Aan die einde van die dag het sy omtrent 13 kg koring gehad. Sy vat dit toe na haar skoonma toe. Naomi 

vra: “Waar het jy vandag so baie koring opgetel?” Sy vertel vir Naomi dat sy op Boas se plaas koring opgetel het. 

Naomi het uitgeroep: “Mag die Here baie goed wees vir Boas. Hierdie Boas is familie van my man, daarom behoort 

hy eintlik vir ons te sorg.” In daardie tyd moes die mans vir die weduwees in hulle familie sorg. Rut sê toe: “Dit is 

nie al nie. Boas het gesê ek moet elke dag op sy lande kom koring haal.” So het Rut elke dag koring gaan optel. 

Op ŉ dag sê Naomi vir Rut: “My dogter, dit is my plig om vir jou ŉ goeie man te soek sodat jy versorg kan wees. 

Soos jy weet, is Boas familie van ons. Hy werk vanaand laat met die koring. Gaan na die koringland toe en 

wanneer almal slaap, gaan lê jy by Boas se voete.” Rut het dit gedoen. 

Toe Boas in die middel van die nag wakker skrik, was hy baie verbaas om Rut daar te sien. Boas vra toe vir haar: 

“Wie is jy?” Sy het geantwoord: “Ek is Rut. Sal jy vir my sorg en my beskerm?” Boas antwoord toe: “Alles wat jy 

my vra, sal ek doen. Jy moet jou nou nie verder bekommer nie.” 

Vroeg die volgende oggend, nog voor dit lig was, het sy opgestaan. Boas is dorp toe en Rut is terug na haar 

skoonma toe. Boas het by die dorp se ingang gaan sit. Daar was ŉ ander familielid wat nader familie was en 

daarom was dit eintlik sy verantwoordelikheid om vir Rut en Naomi te sorg. Boas het met hom gaan praat en 

omdat hy ander pligte gehad het, was hy verlig dat Boas eerder vir Rut en Naomi wou sorg. 

Boas sê toe: “Julle is almal ons getuies dat ek alles koop wat aan Naomi se man en seuns behoort het. Rut word 

nou ook my vrou. As ons kinders het, sal hulle die grond erf en so sal die grond in die familie bly.” Boas is toe met 

Rut getroud. Die Here het vir haar ŉ baba- seuntjie gegee. 

Die vrouens sê toe vir Naomi: “Prys die Here, want Hy het vir jou ŉ kleinkind gegee. Mag hierdie seun nog ŉ 

belangrike man in Israel word.” Hy is Obed genoem en hy het later baie kinders en kleinkinders gehad. Een van sy 

kleinkinders was Koning Dawid van wie ons later sal leer. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder van watter karakter in die verhaal hou jy die meeste.

2. Ek wonder wat jy sou doen as jy Rut was.

3. Ek wonder of jy van mense weet wat sorg nodig het.

4. Ek wonder hoe kan jy dankie sê vir almal wat vir jou sorg.
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Werskaf 

• Kleur die hartjie in en knip dit uit. Dit herinner ons aan die liefde tussen Naomi en Rut.

• Maak broodjies – een vir jouself en een wat uitgedeel kan word. (Albei broodjies gaan saam huis toe en

word saam met iemand  geëet wat sorg nodig het.)

• Teken ŉ prentjie van Rut en Naomi

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 5
ŉ Seun vir Hanna
Ons beleef hoe God Hanna se gebed beantwoord en vir haar ŉ seun gee 

Teks: 1 Samuel 1-4 

Hulpmiddels:  

• Enige items vir ŉ skattejag

• Een besondere item

• Plakkate van 6 emosies

• Sandboks met volgende items (selfgemaakte toiletrol poppies):

- Gelukkige Hanna

- Hartseer Hanna

- Elkana

- Peninna

- Eli

- Mure van die tempel

- Jong Samuel

- Praatborrel met Hanna se woorde op ‘n stokkie

(Sien www.kixkinders.co.za of YouTube vir die video inspirasie) 

• Afdrukke van die “woordsoek”

• Afdrukke van die “Hanna-kaartjie”

• Skêre en skryfbehoeftes

Welkom 

Skattejag: Steek voorwerpe op die terrein weg. Steek ook een besondere item weg. (Kies iets wat by die kinders 
gewild is... miskien ŉ spesiale albaster in albastertyd of ŉ tol of springtou.) 
Wie vind die meeste items? Wie vind die besondere item? 

“Hoe voel jy?”: Plak 6 emosie gesigte teen die mure in die vertrek. 

Vra dat die kinders by die emosie gaan staan wat wys hoe hulle op hierdie oomblik voel. Gee elke groep 

geleentheid om die emosie wat hulle gekies het, uit te beeld. (Gebruik gesigsuitdrukkings, aksies en geluide.) Staan 

nou by die plakkaat wat wys hoe jy graag wil voel. Gee weer geleentheid om die gevoel uit te beeld. 

Wyding 

Stilword-ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer: “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.” 

http://www.kixkinders.co.za/
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Woord 

“Hoe voel dit vir jou as jy iets vir jou ma of pa vra en jy kry dit nie dadelik nie?” 

“Hoe voel dit vir jou as jy iets gevra het en jy moet ŉ maand wag voor jy dit kry?” 

“Hoe voel dit vir jou as jy iets gevra het en jy moet ŉ jaar wag voor jy dit kry?” 

Ek weet van ŉ vrou wat baie lank moes wag vir iets. Iets baie spesiaals. Haar naam was Hanna. 

(Gebruik die sandboks. Die karakters is Hartseer Hanna, Gelukkige Hanna, Elkana, Eli, Peninna en Samuel. Plaas 
Elkana in die middel. Aan die een kant staan Peninna en aan die ander kant Hartseer Hanna.) 
Hanna wou vreeslik graag ŉ baba gehad het, maar dit het nooit gebeur nie. 

Haar man, Elkana, was baie lief vir haar. Dit was nie vir hom lekker dat sy so ongelukkig was nie. (Skuif Elkana 
nader aan Hanna.) 
Maar daar was ŉ ander baie groot probleem. Elkana het nog ŉ vrou gehad; haar naam was Peninna. (Neem Elkana 
weg en bring Peninna nader.) Sy het kinders gehad. Dit het haar hoogmoedig teenoor Hanna gemaak. Sy het 

Hanna beledig en bespot omdat Hanna sonder kinders was. (Haal almal af.) 

(Plaas raamwerk vir tempel en Eli in sandboks.) Dit was veral vir Hanna baie moeilik wanneer hulle as familie na 

die dorp, Silo, toe gegaan het om die Here te aanbid en offers te bring. Dan het Peninna baie gekry om vir haar en 

haar kinders te offer. Hanna het net een deel gekry om te offer. Dan was dit vir haar ekstra swaar. 

(Sit Hanna in die sand en druk skuins in‘n biddende posisie..)  
Een jaar het sy so hartseer geword dat sy alleen in die tempel gaan bid het. Sy het saggies in haar gedagtes gebid 

en onbedaarlik gehuil. Net haar lippe het beweeg. “Here,” het sy gebid, “gee asseblief om vir my. As U vir my ŉ 

seun gee, sal ek hom teruggee aan U om vir U sy lewe lank te werk. As teken daarvan sal sy hare nie afgesny 

word nie.” (Bring Eli nader.) Eli, die Hoëpriester, het dit gesien en gedink sy is dronk. Hy het met haar geraas. 

“Mevrou, hoe lank wil jy dronk bly? Loop en word eers nugter!” 

“Nee, Meneer, ek is maar net baie hartseer. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die 

Here,” het sy geantwoord. 

Eli antwoord haar: “Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van Hom afgesmeek het.” 

Hulle het almal huis toe gegaan. (Sit gelukkige Hanna met klein Samuel op.) Die Here het aan Hanna gedink en sy 

het ŉ seuntjie gekry. Sy het hom Samuel genoem. Wanneer iemand sy naam noem, het hulle onthou dat sy ma 

gebid het om hom te kry. Elke keer as hy sy naam hoor, het hy ook geweet dat hy afgebid is van die Here en net 

aan Hom behoort. 

Toe Samuel groot genoeg was om self te eet, het Hanna hom tempel toe geneem. (Bring Samuel en Hanna na Eli.) 
“Meneer,” het Hanna gesê, “u sal my nie glo nie, maar ek was ŉ paar jaar gelede hier en het vir die Here gevra vir 

ŉ seun. Hier is die seun wat Hy vir my gegee het. Sy naam is Samuel, want ek het hom van die Here afgesmeek. 

Ek gee hom nou vir die Here. Sy hele lewe behoort aan die Here.” 

(Sit ŉ praatborrel met haar woorde daarin op ŉ sosatiestokkie en steek dit agter haar in die sand. Dit moet bo 
haar kop uitsteek.) Hanna het die Here geprys: “Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here. Daar is geen God 

soos Hy nie. Geen mens mag hoogmoedig voor Hom wees nie. Hy weet alles. Die Here maak sy kinders sterk.” 

Hanna en Elkana is huis toe en Samuel het in die tempel agtergebly. 

(Gaan staan voor die sandboks en vertel asof dit ŉ geheim is): 
“Eli se kinders was baie sleg. Hulle was al groot manne en het ook in die tempel gewerk, maar hulle was onbeskof 

en het nie respek vir God, die tempel of ander mense gehad nie. Hulle het ook glad nie na hul pa geluister nie. Die 

Here het vir Eli gewaarsku dat hy hulle gaan straf, maar hulle het hul nie daaraan gesteur nie. Volgende keer gaan 

ons hoor wat Samuel daar saam met Eli en sy seuns beleef het. 
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Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie was die belangrikste vir jou.

2. Ek wonder wat maak jou ... (noem ŉ emosie).

3. Ek wonder of jy al iets van die Here gevra en dit gekry het.

 Werskaf 

• Soek die woorde

• Hanna-kaartjie:  Laat die kinders die prente inkleur en uitknip. Vou die flappe toe en plak die hande

daarop. Soos die hande oopvou sien jy vir Hanna en baba Samuel.

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 6
Samuel as profeet
Kinders besef dat God met hulle praat 

Teks: 1 Samuel 3-21 

Hulpmiddels:  

• ŉ Groot boks as die ark. Steek stokke deur om dit mee te dra en gooi ŉ lap oor.

• Twee komberse vir Eli en Samuel om op te lê

• Lappe of groot T-hemde met toue om die lyf

Welkom 

“Steekproef”: Groepleier staan eenkant terwyl die kinders inkom, roep saggies ŉ kind se naam en kyk dan hoe die 

kind reageer. Doen dit ŉ paar maal en onthou die kinders se reaksies. 

Wanneer almal bymekaar is, nadat julle gegroet het, vertel aan die kinders wat jy waargeneem het. Hoe het hulle 

op die roep van hul name gereageer? 

“Deurmekaar Tempel”: Gebruik die name: Eli, Hofni en Pinehas. Elke kind kry een van die drie name. Sit op stoele 

in ŉ sirkel. Kies iemand om die speletjie te begin en neem een stoel weg. Die kind skree een van die drie name en 

almal wat die naam het, moet plekke ruil. Intussen moet die “roeper” op een van die stoele probeer kom. So val ŉ 

ander kind uit wat dan weer kan roep. Vir afwisseling kan “Tempel” geroep word en dan moet almal plekke wissel. 

Wyding 
Stilword-ritueel uit Psalm 23: Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer: “Die Here is by 

ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy 

versorg my.” 

Woord 

Verlede keer het ons gehoor van Samuel. Sy ma het hom geneem om in die tempel groot te word. 

Julle sal onthou dat Eli, wat die Hoëpriester was, se seuns ongehoorsaam was en geen respek vir God en die 

mense gehad het nie.  

 Verdeel die kinders in die volgende karakters: Samuel, Eli, Hofni, Pinehas, Israeliete, Filistyne en boodskapper. 
Indien moontlik, drapeer lappe oor die kinders. Groot T-hemde met toue om die lyf sal ook goed werk. 
Samuel en Eli lê op komberse in die tempel... Eli eenkant en Samuel naby die ark. 
Israeliete sit in ŉ groep aan die een kant van die lokaal en Filistyne aan die ander kant. Hofni, Pinehas en die 
boodskapper sit by die “Israeliete”. 
Na die “geveg” verdeel die Filistyne in 3 kleiner groepies. 
Indien jy te min kinders het, kan julle die verhaal uitspeel met stoele, besems, ens. Plak “stickers” op om aan te 
dui wat die stoele of besems voorstel. 
Vertel die verhaal aan die kinders as volg en laat hulle dit uitspeel. 
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Samuel het saam met Eli in die tempel gewerk. Saans het Samuel in die tempel waar die ark van God was, 

geslaap. Die ark was die goue boks met die twee engele op waarin God se wet en die manna wat hulle uit die 

woestyn gebring het, was. 

Een nag terwyl hulle slaap, hoor Samuel ŉ stem na hom roep: “Samuel, Samuel!” 

Samuel het geantwoord: “Ek kom!” en na Eli gehardloop. Hy het Eli wakker gemaak en gesê: “Hier is ek, want u 

het my geroep.” Eli sê: “Ek het nie geroep nie; gaan lê maar weer.” 

Samuel het weer gaan slaap. 

Nie lank nie of die stem roep weer: “Samuel, Samuel!” Samuel het weer opgespring en na Eli toe gegaan. 

Eli was verbaas, want hy het nie geroep nie. “Gaan slaap maar weer; ek het jou nie geroep nie.” Samuel het nie 

geweet dat die Here met hom praat nie. Hy het nog nie vir God so goed geken nie. Toe die Here weer roep: 

“Samuel, Samuel!” hardloop hy terug na Eli toe. 

Hierdie keer het Eli besef dat dit God is wat vir Samuel roep. Daarom sê hy vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou 

weer roep, sê jy: ‘Praat Here, want u dienaar luister.’” 

Samuel het toe gaan lê en die Here het daar kom staan en weer geroep: “Samuel! Samuel!” Hierdie keer het 

Samuel geantwoord: “Praat Here, want u dienaar luister.” 

God het ŉ baie ernstige boodskap vir Samuel gegee. Hy het vir Samuel vertel dat Hy nou vir Eli en sy seuns gaan 

straf. 

Samuel was geskok. Hy was bang om vir Eli te vertel wat God sê. Eli het geroep: “Samuel, my seun!” Samuel gaan 

na hom toe. “Samuel, as God met jou gepraat het, moet jy dit nie wegsteek nie. Hy is te groot dat jy kan stilbly 

oor wat Hy sê.” 

Samuel het alles vir Eli vertel en Eli het gesê: “Hy is die Here. Laat Hom doen soos Hy wil.” 

Baie gou het die Israeliete agtergekom dat die Here met Samuel praat en na hom begin luister. (Laat die Israeliete 
nader staan asof hulle na Samuel kom luister.) Die Here het nog baie met Samuel gepraat en die mense kon sien 

en hoor dat alles wat hy sê, waar is. 

Op ŉ dag het die Israeliete teen die Filistyne gaan oorlog maak. (Laat die twee groepe na mekaar beweeg.) Die 

Filistyne was te sterk vir die Israeliete. Hulle het bang geword en gedink die Here sal hulle laat wen as hulle die 

ark by hulle het. Hulle het die ark gaan haal. (Laat twee kinders en Hofni en Pinehas die ark gaan haal.) Dit was ŉ 

groot fout. Hofni en Pinehas het ook saam met die ark na die Israeliete se kamp toe gegaan. Almal het hard 

geskreeu toe hulle die ark sien. Die Filistyne het die geraas gehoor en gewonder oor die lawaai. Hulle het mekaar 

moed ingepraat: “Wees dapper en veg!” 

Hulle veg toe teen mekaar en die Filistyne wen. Die Israeliete het elkeen na sy woonplek toe gevlug. (Laat hulle 
teruggaan na hul oorspronklike plek.) Die Filistyne het die ark gevat. Hofni en Pinehas is in die geveg dood. (Hulle 
val neer.) 
Een man het na die tempel toe gehardloop en vir Eli gaan vertel dat sy twee seuns dood is en dat die ark deur die 

Filistyne gevat is. Van skok het Eli agteroor geval en hy is ook dood. Hy was 98 jaar oud. 

(Verdeel die “Filistyne” in 3 groepe.) By die eerste groep: Die Filistyne het die ark voor hulle afgod gaan neersit. 

Toe hulle die volgende oggend daar kom, het die afgod vooroor geval. Hulle het hom regop gesit. Die volgende 

oggend was hy weer onderstebo en sy kop en sy hande het afgebreek. Die mense van die dorp het ook swere 

gekry. Hulle neem toe die ark na ŉ ander dorp. 

By die tweede groep: Daar het die mense ook swere gekry. Weer stuur hulle die ark weg. 

In die derde dorp wou die mense nie die ark daar hê nie. Hulle maak toe planne om die ark terug te stuur. Hulle 

het goue geskenke gemaak en dit in ŉ kissie saam met die ark op ŉ wa gesit. Hulle het twee koeie voor die wa 

ingespan en hulle gelos om te loop waarheen hulle wil. Die koeie het reguit na die Israeliete toe geloop. (Dra die 
ark na die Israeliete toe.) Die mense van die dorp was besig om koring te oes en het opgekyk en die ark sien kom. 

Hulle was baie bly en het vir die Here geoffer. 

Stop die uitspeel van die verhaal. Laat die kinders bymekaar sit en gaan dan as volg voort: 
Samuel was hulle leier, regter en profeet. Solank as wat hy die leier was, was daar nie weer moeilikheid met die 

Filistyne nie. Samuel was ŉ baie goeie leier. Hy het altyd die waarheid gepraat en die mense gehelp om hulle 

probleme op te los. Die Here het gereeld met hom gepraat en hy het altyd geluister. 
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Maar die mense was nie tevrede nie. Hulle wou ŉ koning hê. Dit het Samuel baie hartseer gemaak, want hy het 

geweet dit is omdat hulle nie die Here liefhet nie dat hulle ŉ koning wou hê. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoekom Samuel gedink het Eli het hom geroep.

2. Ek wonder wat was vir jou goed en mooi in die verhaal.

3. Ek wonder wat was vir jou belangrik in die verhaal.

4. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees.

Kom ons bid saam en vra die Here om ons te vergewe dat ons nie altyd gehoorsaam is nie. Vra Hom om ons te 

help om die regte keuses te maak. 

 Werskaf 

• “Gesigte sonder ore en monde”: Laat die kinders self die monde en ore inteken

• Maak vir “Samuel in sy bedjie”
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