saul tot skeuring
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INHOUDSOPGAWE
Saul tot Skeuring

1. Saul, die eerste koning
2. Dawid word gesalf as koning
3. Dawid en Goliat
4. Salomo, die slimste man op aarde
5. Die tempel word gebou
6. Die skeuring van die ryk

in hierdie reeks:

God se storie met die mens: Pentateug
1. Skepping tot Toring
2. Abram tot Jakob se 12 seuns
3. Josef tot die Woestyn
4. Gebooie tot Kanaän

God se storie met die mens: Rigters en Profete
1. Rigters tot Samuel
2. Saul tot Skeuring
3. Job tot Jesaja
4. Jeremia tot Nehemia

God se storie met die mens: Nuwe Testament
1. Die storie van Jesus
2. Kruisiging tot eerste gemeente
3. Petrus en Paulus
4. Filippense tot Openbaring

Ontmoeting 1

Saul, die eerste koning
Ons vind uit dat die Israeliete nie gedink het dit is goed genoeg dat God hulle koning is nie en wat die
gevolge daarvan was.
Teks: 1 Samuel 8-15
Hulpmiddels:
• Afdrukke van krone op karton
• Koki’s, blinkertjies, “sequins”, “rhinestones” of enigiets anders om die krone te versier
• Krammasjientjie of “double-sided tape” om die krone te voltooi
• Afdrukke van “Die mense vra ŉ koning” strokiesprent

Welkom
Speletjie 1: “Krappe en Kraaie”
Speletjie 2: “K.I.N.G spells KING”
• Leier staan voor, kinders staan aan teenoorgestelde kant
• Kinders loop op elke letter tot by die leier terwyl die leier KING spel.
• Die een wat eerste by die leier kom, wen

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
Verduidelik aan die kinders dat hulle deur die vertelling van die storie baie mooi moet luister vir 3 spesifieke
woorde. Wanneer daar van Samuel gepraat word, moet hulle hul hande saamslaan soos in gebed en hardop
“Samuel” sê. Wanneer die woord “koning” genoem word, moet hulle hul hande in die vorm van ŉ kroon bo hul
koppe sit en “koning” sê. Wanneer hulle die woord “luister” hoor, moet hulle hul vingers voor hul ore hou en
“luister” sê. Druk die verhaal uit en sit dit binne in jou Bybel en lees dit dan voor.
Toe Samuel baie oud was, het die leiers van Israel na hom gekom en gevra of hulle ook ŉ koning kan kry soos die
ander lande rondom hulle. Samuel was nie gelukkig met die idee dat Israel ŉ koning moes kry om oor hulle te
regeer nie. Eintlik was God mos Israel se koning. Daarom het Samuel gaan bid en met die Here daaroor gepraat.
Toe sê die Here vir hom: “Samuel, gee vir hulle wat hulle vra. Dit is nie vir jou wat hulle nie meer as leier wil hê
nie, maar eintlik is dit vir My wat hulle weggooi as hulle Koning..”
Samuel het toe vir die mense gesê: “Julle moet mooi luister hoe dit sal wees om ŉ koning te hê. Dit sal wees
soos om ŉ baas te hê. Hy sal die seuns gebruik as soldate en wagte, en die dogters as diensmeisies. Mense sal in
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die paleis moet werk soos slawe, en selfs moet belasting betaal. Wanneer dit alles gebeur, gaan julle baie oor julle
koning kla. Onthou net: julle het self gekies om ŉ koning te hê. Moenie dan dink dat die Here julle moet help nie.”
Hulle wou nie luister nie. Hulle wou nog steeds ŉ koning hê. ŉ Rukkie daarna het die Here vir Samuel gesê: “Môre
teen hierdie tyd sal Ek ŉ man na jou toe stuur. Hy kom uit die familie van Benjamin. Ek wil hê jy moet hom koning
oor Israel maak. Gooi so ŉ klein bietjie olyfolie oor sy kop. Dit is mos altyd ŉ teken dat Ek wil hê daardie persoon
moet my dien en dat hy vir My baie spesiaal is.”
Daar was ŉ ryk man uit die familie Benjamin met die naam Kis. Hy het ŉ seun gehad wie se naam Saul was. Saul
was nog jonk en sterk.
Verder was hy langer en mooier as enige man in Israel. Saul was op soek na sy pa se donkies wat weggeraak het.
Sy slaaf het vir hom gesê dat daar ŉ goeie profeet is. Hulle kan vir hom vra of hy dalk weet waar die donkies is.
Saul het dus vir Samuel gaan soek. Toe hy hom kry, sê die Here vir Samuel: “Hier is die man van wie ek jou vertel
het. Dit is hy wat die koning van Israel sal word.” Toe Saul vir Samuel sien, stap hy na hom en sê: “Meneer, kan u
my asseblief die pad beduie na die profeet se huis?” Samuel sê toe vir Saul: “Ek is die profeet. Kom loop saam
met my na die plek waar ons vandag tot God gaan offer. Bly en kuier by my. Moenie bekommerd wees oor die
donkies nie; hulle is reeds tuis. Die hele land Israel het jou nodig. Jy gaan ŉ belangrike werk doen.”
Die volgende oggend het Samuel gewag tot hy alleen met Saul kon praat. Hy het toe ŉ botteltjie olyfolie uitgehaal
en die olie oor Saul se kop gegooi as teken dat Saul baie spesiaal is vir die Here. Daarna skud hulle hande en
Samuel sê: “Die Here het jou gekies om Israel se koning te wees.” Samuel het vir Saul opdragte gegee waarna hy
moes luister. Nadat Samuel vir Saul tot siens gesê het, het God vir Saul sommer ŉ nuwe mens gemaak. Mense
wat Saul voorheen geken het, het vir mekaar gevra wat nou met Saul gebeur het. Maar Saul het vir niemand vertel
dat Samuel gesê het dat hy die koning van Israel sou word nie.
Samuel het al die Israeliete bymekaar laat kom in hulle families. Hulle het lootjies getrek totdat hulle gesien het
Saul is gekies as koning. Almal was baie bly en het hard uitgeroep: “Lank lewe die koning!” Samuel het toe weer
aan die volk verduidelik dat hulle mooi vir die koning sal moet luister. Samuel het gesê: “Die Here het nou hierdie
koning vir julle gegee. As julle en julle koning lief is vir God en doen wat Hy sê, sal God vir julle goed wees. As julle
julle nie aan God steur nie, sal dit baie swaar gaan met julle.”
Die kere wat Saul na God geluister het, het dit baie goed gegaan met hom en die Israeliete. Hy het teen sy
vyande in verskillende lande gaan veg en elke keer ver gewen. So het hy gekeer dat Israel deur hul vyande
aangeval word.
Maar Saul het later nie meer na God geluister nie en gedink hy is slimmer. Hy was ongehoorsaam en skelm en
wou nie luister na Samuel se goeie raad nie. Die Here was spyt dat Hy Saul koning gemaak het. Hy het Samuel
weer na Saul toe gestuur. Samuel het vir hom gesê: “Omdat jy nie geluister het nie, wil God jou nie meer as
koning hê nie. Jy word weggeskeur van die Israeliete en God gaan iemand anders kry wat beter is as jy.” Samuel
het nooit weer vir Saul gesien nie, maar hy was hartseer dat Saul nie vir God geluister het nie.
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe laat hierdie storie jou voel.
2. Ek wonder wat sou jy verander in die storie.
3. Ek wonder of jy ook soms sukkel om te luister.

Werskaf
•
•

Patroon van ŉ kroon vir kleiner kinders om te maak en te versier. Heg die twee dele aan mekaar vas met
krammetjie of “double-sided tape”, heg gerus ‘n ekstra stukkie in as dit steeds te klein is.
“Die mense vra ŉ koning” strokiesprent: Gee vir elke kind een, lees die storie saam met hulle en laat
hulle die prente teken en huis toe vat.

Sluit af met die seënbede
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Ontmoeting 2

Dawid word gesalf as koning
In hierdie ontmoeting leer kinders dat God nie na die uiterlike kyk nie, maar na ons binnekant.
Teks: 1 Samuel 16: 1-13
Hulpmiddels:
• ŉ Tas met klere volgens die beroepe wat jy by die “Welkom”-aktiwiteit gaan gebruik (of prente)
• Klere om vir Samuel aan te trek dat hy soos ŉ ou profeet lyk
• Afdrukke van die “geheime skrif” boodskap
• Afdrukke van die skape op die heuwel
• Prent van ‘n skaap en wol of watte

Welkom
Hoe lyk ŉ rugbyspeler; ballerina; brandweerman; dokter; duiker; ens? Sit self enige ander herkenbare beroepe of
sportsoort se klere in die tas. Met elke vraag moet ŉ kind kom en die betrokke klere uit die tas haal en aantrek.
Een van die stelle moet ŉ redelike vuil en verwaarloosde stel klere wees wat uiteindelik gaan oorbly.
Dan vra die aanbieder: Hoe lyk ŉ koning?
Die laaste kind moet kom en die laaste stel klere uit die tas haal en aantrek.
Aanbieder: Is dit hoe ŉ koning lyk?
Vir ons is dit nie hoe ŉ koning moet lyk nie. Ons sal hom graag ‘n “make-over” wil gee, maar God kyk anders na
ons. Kom ons kyk waarna Hy kyk wanneer Hy ŉ koning vir sy volk kies. (Indien prente gebruik word, kan vuil klere
vir die laaste persoon aangetrek word om die vuil klere te beklemtoon).

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
Dramatisering
Vandag gaan ons iemand laat kom wat daar was toe die koning aangewys is om vir ons die storie te vertel. (Laat ŉ

ou “Samuel” wat êrens weggekruip het, uitkom en die verhaal vir die kinders vertel.)
Kom ons gee vir Oupa Samuel kans om vir ons te vertel van Israel se volgende koning.
Verhaal:
Op ŉ dag het die Here vir my gesê: “Gaan na die dorp Betlehem toe. Daar is ŉ man met die naam Isai. Ek wil een
van sy seuns koning van Israel maak.”
Ek het gedoen wat die Here gesê het ek moet doen. Toe ek vir Isai en sy seuns sien, sien ek vir Eliab, Isai se
oudste seun. Ek dink toe by homself: “Dis die een wat die Here wil hê ek moet koning maak.” Maar die Here sê vir
my: “Jy moenie net kyk of iemand mooi of lank is nie. Ek kyk nie na iemand soos mense na mekaar kyk nie. Mense
kyk na hoe iemand lyk, maar Ek kyk na sy hart.” Isai se seuns het een vir een voor my kom staan: Eliab, Abinadab,
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Samma, Netanel, Raddai en Osem. Elke keer het ek gedink dis dalk God se keuse, maar elke keer moes ek sê:
“Nee, dit is nie vir hom wat die Here gekies het nie.”
Toe al Isai se seuns voor my verbygekom het, het ek vir Isai gevra: “Is dit al seuns wat jy het?” Isai antwoord toe:
“Ek het nog een ander seun. Hy is die jongste van almal. Sy naam is Dawid. Maar hy pas nou skape op.” Toe sê
ek: “Gaan roep hom!” Isai het sy bediende gestuur om vir Dawid te laat haal. Toe Dawid daar aankom, sê die Here
vir my: “Dit is die een wat jy moet koning maak.” Ek gooi toe ŉ bietjie olyfolie op Dawid se kop. Ek het dit gedoen
as teken dat Dawid baie spesiaal is vir God en dat hy vir God moet dien. Van daardie dag was die Heilige Gees by
Dawid.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder of daar iemand in die verhaal is met wie jy jouself kan vergelyk.
2. Ek wonder hoe het Dawid gevoel toe hy besef hy is as koning gekies tussen al sy broers.
3. Ek wonder of jy weet hoe spesiaal jy vir God is.

Werskaf
•
•
•

Juniors: Help vir Dawid om die skape op elke heuwel te tel en skryf die getal in die boompie op die heuwel.
Trek ŉ sirkel om die een skapie op elke heuwel met ŉ swart hoef.
Neem ŉ prent van ŉ skaap en laat die kinders hulle eie skaap versier deur watte daarop te plak, of deur
wol daarom te draai.
“Geheime skrif” boodskap: Kinders moet die volgende geheime boodskap uitwerk om te sien wat God van
Dawid sê in Handelinge 13:22: “Ek het in Dawid, seun van Isai, ŉ man na my hart gevind. Hy sal al my
opdragte uitvoer.”

Sluit af met die seënbede
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Ontmoeting 3
Dawid en Goliat

“Moenie bang wees nie, Ek is by jou; moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek
help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou!”
Teks: 1 Samuel 17 en Jesaja 41:10
Hulpmiddels:
• Afdrukke van Dawid se sakkie met kolle
• Afdrukke van die “God is groter as my probleme” kolle
• Skêre, gom en skryfbehoeftes
• Klippies (5 vir elke kind)
• Kleeflint
• Sagte bal of 2, afhangend van groep grootte
• Klere en maskers vir: Dawid, Goliat, Saul en Dawid se pa (gaan loer na voorbeelde op KIX webtuiste)

Welkom
Die groep kinders staan uitgesprei in die vertrek (of buite). Een kind het die sagte bal in haar hand en begin die
speletjie deur iemand raak te gooi. Indien daardie persoon raakgegooi is, moet sy die bal vang en iemand anders
probeer raakgooi en nadat sy gegooi het, gaan sit (sy is nou uit). Hou aan speel totdat die laaste persoon die bal
het. Dit is die wenner. Indien die groep te groot is, kan twee spanne teen mekaar speel (elke span het ŉ bal). Die
span wat laaste in is, wen.

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
Raai, raai wat is ek:
• Almal van ons het een maar niemand s’n is dieselfde nie. (Gee kans vir een of twee raaiskote.)
• Ek verander gedurig. (Gee weer kans vir een of twee raaiskote.)
• Soms is ek lank en soms is ek kort. (Raai)
• Dit maak nie saak wat jy doen nie, jy kan nie van my ontslae raak of my weggee nie, al is daar tye wat jy
my nie sien nie. Antwoord: Jou skaduwee.
Vandag gaan ons luister na die verhaal van Dawid wat geglo het dat God altyd by hom is (soos sy skaduwee) al
kan hy nie vir God sien nie. Onthou julle in die vorige storie waarna ons verlede keer geluister het, is Dawid gesalf
as koning. Wat beteken dit nou weer? Dit was ŉ teken dat hy baie spesiaal was vir God en dat hy God moes dien.
In Handelinge 13:22 staan: “Ek het in Dawid, seun van Isai ŉ man na my hart gevind, Hy sal al my opdragte
uitvoer.”
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Dawid was baie spesiaal vir God. Nadat Dawid gesalf is as koning, het hy steeds aangegaan om skape in die veld
op te pas, sy tyd om as die koning van die land te regeer het nog nie gekom nie. Saul was nog koning, maar God
het reeds begin om groot goed te doen met die jong man. God was elke dag by Dawid en Dawid het dit geweet. In
hierdie tyd het die Filistyne bymekaargekom om oorlog te maak teen die Israeliete.

Kry nou ŉ paar kinders om vorentoe te kom om te help om die storie verder te vertel. Hulle kan nou die
hulpmiddels aantrek (klere en maskers).
Die hele groep moet deelneem aan die storie terwyl jy dit vertel.
Wanneer jy die volgende woorde in die storie gebruik, moet die kinders hardop reageer en so saam die verhaal
vertel.
WOORD WAT AANBIEDER SÊ

KINDERS REAGEER

Dawid
Goliat
Saul
Stap
Hardloop

5 wit klippies
Groot, groot, baie groot
O grote koning
Klap hande 3x
Klap hande 3x vinnig

Die Filistyne het bymekaargekom om teen die Israeliete oorlog te maak. Koning Saul (O grote koning) het die
Israeliete aan die een kant van die vlakte laat kamp opslaan. Die beste vegter van die Filistyne, Goliat (Groot,
groot, baie groot), het na die Israeliete toe gestap (Klap hande 3x) om hulle uit te daag, maar almal was bang om
teen hom te veg. Goliat (Groot, groot, baie groot) was amper 3 meter lank en sy wapens was baie groot. Hy het
gesê dat as die Israeliete wen, sal die Filistyne hul slawe wees, maar as die Filistyne wen, moet die Israeliete die
Filistyne se slawe wees. Saul (O grote koning) en sy hele volk was baie bang.
Dawid (5 wit klippies) se pa het hom gestuur om na sy broers te gaan om vir hulle kos te vat. Dawid was
gehoorsaam en het na sy broers gestap (Klap hande 3x). Toe hy daar kom, was Goliat (Groot, groot, baie groot)
weer besig om die Israeliete te spot. Dawid (5 wit klippies) kon nie glo dat hierdie ongelowige reus so spot met
God se mense nie. Dawid (5 wit klippies) stap (Klap hande 3x) toe na Saul (O grote koning) en sê vir hom hy sal
teen Goliat (Groot, groot, baie groot) veg. Saul (O grote koning) was geskok en het gesê: “Nee! Jy kan nie teen
hom veg nie, hy sal jou doodmaak!”
Dawid (5 wit klippies) het hom toe vertel van die beer en leeu wat hy al doodgemaak het met God se hulp terwyl
hy skape opgepas het en hy sal Goliat (Groot, groot, baie groot) ook kan wen met God se hulp.
Dawid (5 wit klippies) het eers probeer om Saul (O grote Koning) se wapenrusting aan te trek, maar dit was so
swaar, hy kon nie eers daarin stap (Klap hande 3x) nie. Hy het besluit om eerder daarsonder te veg teen Goliat
(Groot, groot, baie groot).
Dawid hardloop (Klap 3x vinnig) toe na die stroompie toe en tel 5 wit klippies op. Hy hardloop (Klap 3x vinnig) met
die 5 klippies in sy sak en sy slingervel na Goliat (Groot, groot, baie groot) toe.
Goliat (Groot, groot, baie groot) het gelag toe hy Dawid (5 wit klippies) voor hom sien staan. Hy het gedink hy
gaan hom maklik wen en doodmaak. Maar Dawid (5 wit klippies) sê vir Goliat (Groot, groot, baie groot): “Jy kom
met ŉ swaard en ŉ spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here – Hy sal my help om jou te wen!”
Goliat (Groot, groot, baie groot) hardloop (Klap 3x vinning) op Dawid (5 wit klippies) af en Dawid (5 wit klippies) sit
een van die klippies in sy slingervel, swaai dit om en om en daar trek die klippie en tref Goliat (Groot, groot, baie
groot) hard teen die voorkop! Goliat (Groot, groot, baie groot) val vooroor, morsdood! Dawid (5 wit klippies) stap
(Klap hande 3x) na die reus toe, neem sy swaard en kap Goliat (Groot groot, nou morsdood) se kop af.
Dawid het gewen! Toe die Filistyne dit sien, het hul almal weggehardloop (Klap hande 3x vinnig).
So het God die Israeliete laat wen deur Dawid (5 wit klippies) te gebruik. Die Here was by Dawid (5 wit klippies).
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe laat die storie jou voel.
2. Ek wonder of daar goed in jou lewe is wat dalk so groot soos Goliat voel waarvoor jy bang is.
3. Ek wonder of daar enigiets te groot of te moeilik vir God is.
9

Werskaf
•
•

Laat die kinders hulle probleme in die kolle skryf. Knip die groter kolle uit en plak dit bo-oor.
Jonger kinders kan 5 klippies optel en in die sakkie vasplak met kleeflint.

Sluit af met die seënbede

God is groter as
my probleme

God is groter as
my probleme
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Ontmoeting 4

Salomo, die slimste man op aarde
Kinders leer dat God ons help om die regte ding te doen en vir ons die nodige talente gee.
Teks: 1 Konings 1-4 (kies self spesifieke verse/hoofstukke)
Hulpmiddels:
• Albasters of klippies, krale, koekies
• 2 bakke of bottels
• Afdrukke van koning Salomo op die troon
• A3 afdruk van spreuke of Bybels
• A3 afdruk van spreuke wat geteken kan word
• Karton/papier vir elke kind
• Versierings en skryfbehoeftes

Welkom
“So waar, so waar”: Die leier sal iets sê soos: Ek het as kind netbal gespeel. Is dit waar?
As die kinders reg raai, gooi ŉ klip in die kinders se bottel. As hulle nie reg raai nie, gooi ŉ klip in die leidster se
bottel. Kyk wie het die meeste klippies aan die einde.

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
Vra: Sal jy stres as...
• jy voor die hele skool ‘n toespraak moet gee?
• jy by die interskole moet hardloop en almal sê jy moet wen?
• jou ouers gesê het daar moet net die hoogste punte op jou rapport wees?
Salomo was die seun van koning Dawid en sy pa het hom laat salf as sy opvolger. Salomo was lief vir die Here,
maar hy was bang om koning te wees. Die Here het in die nag in ŉ droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra:
“Wat wil jy hê moet Ek vir jou gee?” “Here,” het Salomo geantwoord, “U was altyd by my pa Dawid. Hy was
gehoorsaam aan U. Here, U het my koning gemaak in my pa se plek. Ek is nog so jonk en onervare. Ek stres. Hier
is so baie mense. Ek kan nie op my eie hulle leier wees nie. Gee my gehoorsaamheid aan U en insig in alles, want
sonder U hulp kan ek nie oor die volk regeer nie.”
Die Here was bly oor wat Salomo gevra het en het gesê: “Dit is vir My goed dat jy nie gevra het om ryk te wees,
om lank te lewe of om altyd jou vyande te wen nie. Daarom sal Ek jou die slimste man op aarde maak. Bly jy net
getrou aan My. Ek sal ook sorg dat jy baie ryk en beroemd word en lank lewe.”
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Salomo was so opgewonde dat hy ŉ groot fees in Jerusalem gereël het.
Die mense het gou agtergekom hoe slim Salomo was. Hy kon maklik die verskil sien tussen leuens en die
waarheid. Hy kon ook baie goeie besluite neem. Dit het goed gegaan met almal in die land en almal was gelukkig en
veilig en het genoeg gehad om te eet.
Eendag kom daar twee vroue by die paleis aan. Hulle het elkeen ŉ babatjie gehad, maar in die nag is een van die
babas dood. Nou was daar net een baba en albei die vrouens het gesê dis “haar” baba. Die een wie se baba dood
is, het gemaak asof die lewende baba hare was. Niemand het gesien watter baba behoort aan watter mamma nie.
Net die mammas het geweet, maar een het gejok. Watter een het gejok? Dit moes Salomo uitvind. Hy gee toe die
baba vir een van die soldate en maak asof hy wil hê die soldaat moet die baba middeldeur kap. Hy het geweet dat
hy sou kon sien wie die regte mamma is, want sy sou die meeste omgee vir die baba. Dit was toe ook so. Die vrou
wat gejok het, sê toe: “Kap maar, dan het nie een van ons ŉ baba nie.” Die regte mamma sê: “Asseblief, moet
hom nie seermaak nie. Gee hom eerder vir haar. Laat hom net lewe.” Salomo weet toe dat daardie mamma die
een is wat lief is vir die baba en nie wou hê hy moet seerkry nie. Daarom gee hy toe haar kind vir haar terug.
Konings het van ver lande gekom om na Salomo te luister, want hulle kon enigiets vir hom vra en hy het hulle
goed geantwoord. Salomo het duisende liedere, gedigte en spreuke geskryf. Baie daarvan is in die Bybel.
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe voel dit om so wys te wees.
2. Ek wonder wat sou jy van God vra as Hy vir jou vra wat jy graag wil hê.
3. Ek wonder wat sou jy doen as jy so wys was soos Salomo.

Werskaf
•
•
•

Neem ŉ spreuk huis toe: Laat die kinders ‘n spreuk kies van die bladsy of laat hulle een uit die Bybel kies.
Kinders skryf dit oor op karton/papier en versier dit.
Teken ŉ spreuk: Kies spreuke wat jonger kinders kan teken, lees dit vir hulle en laat die kinders nou een
van hulle keuse teken.
Voltooi die prent van koning Salomo en die twee mammas. Teken die mammas, die baba en die soldaat by.

Sluit af met die seënbede
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Spreuke 10:20
Die woorde van die regverdige
is die fynste silwer werd;

Spreuke 6:6

Spreuke 10:1

Gaan kyk na die mier, luiaard,

ŉ Wyse seun maak sy vader en

kyk hoe hy werk en leer by

die gedagtes van die goddelose
is min werd.

hom.

moeder bly; ŉ dwase seun
maak hulle hartseer.

Spreuke 26:27

Spreuke 3:6

Wie ŉ gat vir ander grawe, val self daarin; die klippe wat hy

Ken Hom in alles wat jy doen en

gooi, sal na hom toe terugkom.

Hy sal jou die regte pad laat
loop.

Spreuke 31:30
Uiterlike skoonheid hou nie, ŉ

Spreuke

Spreuke 26:2
Soos voëltjies wat verbyvlieg en nie

mooi voorkoms is nie alles nie;
as sy die Here dien, dan

gaan sit nie, so gaan ŉ vervloeking by

verdien ŉ vrou om geprys te

jou verby as jy dit nie verdien nie.

word.
Spreuke 28:6
Liewer arm wees en eerbaar

Spreuke 26:18,19
Soos ŉ mal mens wat dodelike

lewe as oneerlik lewe en ryk
wees.

pyle rondskiet, so is iemand wat

Spreuke 27:17

ander bedrieg en sê: “Ek speel

Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.

sommer.”

Spreuke 26:22
ŉ Geskinder is soos lekker kos, mense sluk dit so maklik.

Ontmoeting 5
Die tempel word gebou
Salomo bou die tempel soos God voorgeskryf het.
Teks: 1 Konings 5-9
Hulpmiddels:
• Wol of maskeerband
• Leë bokse of eierhouers
• Maatband
• Prys vir wen-groep
• Skoenboks met prente van ŉ palmboom, oop blom en gerub en ander versierings (om die tempel te bou)
• Tou of wol
• Koue lym
• Goue papier of spuitverf
• 8 koeverte (met vetgedrukte beskrywings binne in)
• Afdrukke van die “Feite Wiel”

Welkom
Speletjie:“Bou-bou”: Verdeel die kinders in groepies en gee vir hulle voorwerpe soos leë bokse (of boublokke /
lego’s), eierhouers, stoele of wat ook al in oorvloed beskikbaar is. Laat hulle dit binne een minuut so hoog as
moontlik stapel sonder om enige geluide te maak. Gebruik ’n maatband om elke stapel te meet. Die wen-groep
kry ’n prys.

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
Koning Salomo se pa, Dawid, wou baie graag vir die Here ’n huis bou. Vir 480 jaar het die Israeliete die Here in ’n
tent aanbid. Hulle het dit die tabernakel genoem. Dawid het te veel oorlog gemaak, daarom kon hy nie die tempel
bou nie. Salomo het van kleins af gesien hoe sy pa materiaal vir die tempel bymekaarmaak. Toe Dawid sterf, het
Salomo God se belofte dat hy, Salomo, die tempel sou bou, onthou. Dit sou ook sy pa se droom bewaarheid.
Salomo het geweet dit sou nie maklik of goedkoop wees nie, want hy wou net die beste materiaal gebruik om mee
te bou. Hy het ook besluit om net die beste ambagsmanne te gebruik.
Die Here het self gesê hoe die tempel gebou moes word. Salomo mag nie daarvan afgewyk het nie.
Die les verloop verder as volg
Berei vooraf die volgende voor:

(Maak die tempel. ŉ Alternatief is om ŉ eetbare tempel te bou wat die kinders na die tyd kan eet.)
14

Kry ŉ skoenboks. Knip die prente van ŉ palmboom, oop blom en gerub uit en plak dit op die boks. Plak tou of wol
oor die lyne van die prente en trek die boks oor met goue papier of spuit met goue spuitverf. Houtlym opsie: Doop
tou/wol in koue lym. Sit ŉ deurskynende plastieklaag op die prente. Omlyn die prente op die plastiek met die tou
wat in die koue lym was. Laat dit hard word, haal dit versigtig van die plastiek af en plak dit op die boks. Rond dan
af met spuitverf of goue papier.
Kry genoeg koeverte en sit in elke koevert een van die volgende vetgedrukte sinne (aangeheg op volgende
bladsy). Laat ŉ kind ŉ koevert trek en lees dit vir die groep hardop. Gee dan ’n kort beskrywing van die
betekenis. Gebruik prente vir jonger kinders.
Koevert 1: “Die Here het gesê die tempel moet dertig meter lank, tien meter breed en vyftien meter hoog wees.”
Tien meter is omtrent tien lang gestrekte treë. Tree dit af sodat die kinders kan sien hoe ver dit is. Dertig sal dus
3 maal soveel wees. Stel jou voor hoe hoog die tempel was.
Koevert 2: “Die Here het gesê daar mag geen geraas wees terwyl julle die tempel bou nie.” Salomo het gesorg
dat al die kap- en saagwerk en enige ander geraas ver van die tempel af gedoen word. Alles is goed voorberei en
dan saggies tempel toe gebring en daar in stilte ingesit.
Koevert 3: “Die Here het gesê die groot vertrek, die voorste Heiligdom, moet twintig meter lank wees.” Hierdie
gedeelte het Salomo met goud oorgetrek. Die dak, die mure en die vloer was goud. Hy het ook teen al die mure,
binne en buite, gerubs, palms en blomknoppe in houtsneewerk aangebring.
Koevert 4: “Die Here het gesê die binneste Heiligdom word die Allerheiligste genoem en daarin moet die ark gesit
word.” Die ark was die kis waarin die Tien Gebooie was. Op die ark was twee engele wat vooroor sit met hul
vlerke na mekaar. Salomo het twee groot engele, 5 meter lank, van goud laat maak. Hulle het agter in die
Allerheiligste gestaan. Hulle vlerke was elkeen twee en ŉ half meter lank en die punte van die twee engele se
vlerke het aan mekaar geraak.
Koevert 5: “Die Here het gesê daar moet ’n altaar wees.” Voor die tempel het hulle ŉ groot altaar van brons
gemaak. Daarop is die diere geoffer. Die diere het vooruit gewys dat Jesus nog sou kom om vir ons sonde te
sterf. Nou offer ons nie meer diere nie, want Jesus het klaar aan die kruis gesterf. In Salomo se tyd het hulle nog
vir Jesus gewag.
Koevert 6: “Die Here het gesê daar moet ’n tafel vir die offerbrood wees.” Spesiale vars brood moes elke dag in
die tempel wees.
Koevert 7: “Die Here het gesê daar moet kandelare in die Heiligdom wees.” Die kandelare word menoras genoem.
Daar is sewe lampe aan elke kandelaar.
Koevert 8: “Die Here het gesê dit moet donker wees in die Allerheiligste.” Nêrens in die Allerheiligste was daar
vensters nie.
Nadat die tempel gebou is, het priesters die ark in die tempel gesit. God het in ŉ rookwolk die tempel gevul. Almal
was verbaas. So het God vir hulle gewys dat Hy by hulle is. Salomo het namens die volk tot God gebid en die
Israeliete aangemoedig om die tempel gereeld te besoek. Sodoende sou hulle deurentyd bewus wees van hoe
getrou God is.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder aan watter deel van die tempel sou jy wou bou.
2. Ek wonder hoe dit sou voel om die heeltyd in doodse stilte te werk.
3. Ek wonder hoe dit sou voel om in die tempel te wees toe die Here dit in ŉ rookwolk gevul het.

Werskaf
•

“Feite-wiel”: Gebruik die wiel om vrae oor die ontmoeting te vra. Die kinders kan elkeen een maak en huis
toe neem.
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•

“Bou jou eie tempel”: Laat die kinders saam een groot tempel bou met die “welkom” aktiwiteit se
hulpmiddels, en dit versier. Elke kind kan ook hulle eie tempel bou indien daar genoeg bokse is.

Sluit af met die seënbede

1. “Die Here het gesê die tempel moet dertig meter lank, tien meter
breed en vyftien meter hoog wees.”
2. “Die Here het gesê daar mag geen geraas wees
terwyl julle die tempel bou nie.”
3. “Die Here het gesê die groot vertrek, die voorste Heiligdom,
moet twintig meter lank wees.”
4. “Die Here het gesê die binneste Heiligdom word die Allerheiligste
genoem en daarin moet die ark gesit word.”
5. “Die Here het gesê daar moet ’n altaar wees.”
6. “Die Here het gesê daar moet ’n tafel vir die offerbrood wees.”
7. “Die Here het gesê daar moet kandelare in die Heiligdom wees.”
8. “Die Here het gesê dit moet donker wees in die Allerheiligste.”
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Ontmoeting 6

Die skeuring van die ryk: Wie se raad volg jy?
Die kinders leer van die skeuring van die ryk
Teks: 1 Konings 12: 1-19
Hulpmiddels:
• Viltbord met die karakters van die verhaal (Sandboks met karakters kan ook gebruik word)
• Koerante
• “Top deck” sjokolade / Liquorice All Sorts
• Papier, kryte, kleeflint
• Wol of rekkies
• Kaart van Israel op karton afgedruk

Welkom
Onregverdige geveg: Kies 12 kinders om ’n eenvoudige speletjie te speel soos koerantpapieroorlog. (Gee vir elke
groep ’n paar ou koerante. Hulle frommel dit in koerantpapierballe waarmee hulle mekaar kan gooi.) Die speletjie
het ŉ vangplek: Jy kies eers ŉ kaptein vir elke span. Hulle begin om uit die oorblywende 10 kinders hulle spanne te
kies. Sodra elkeen een gekies het, stuur jy die oorblywende 8 almal na een span. Daar is nou 2 in die een span en
10 in die ander span. Laat hulle dié onregverdige speletjie vir ’n tydjie speel. Sê vir hulle hulle sal later in die
Bybelstorie agterkom waarom hulle so opgedeel was. (Onthou, die speletjie eindig waar jy die reëls omdraai en kyk

wie se kant die meeste papier in ’n mandjie het. So is jou plek weer skoon.)

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
Doen die volgende aktiwiteite.
•
•
•

Trek ’n stuk bas van ’n tak af.
Maak die wit sjokolade los van die bruin sjokolade van ’n “Top Deck”. (Gebruik ’n mes.)
Haal ’n laag van ’n “Liquorice All Sorts”-blokkie af.

Wat het met hierdie 3 goed gebeur? Iets is van iets losgemaak en die moeilikheid is dat jy dit nie weer kan
saamvoeg nie! So wat leer ons hieruit? Dis baie makliker om iets los te maak as wat dit is om iets saam te voeg.
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Agtergrond vir aanbieder: (sien video op KIX webtuiste)
1 Konings 11:26 tot 12:19: (Vertel die verhaal met behulp van ’n viltbord of sandboks.)
Jerobeam het eers vir koning Salomo gewerk. Hy het teen die koning in opstand gekom. Die probleme het begin
toe Salomo bouwerk in die Dawidstad gedoen het. Jerobeam was ŉ sterk man en Salomo het hom raakgesien. Hy
het Jerobeam aangestel as toesighouer oor die bouwerk wat die mense uit die Josefstam moes doen. Juis in dié
tyd was Jerobeam eendag op pad uit Jerusalem. Die profeet Agija het hom langs die pad gekry. Hy het ŉ
splinternuwe mantel aangehad. Dit was net hulle twee in die veld. Skielik het Agija sy nuwe mantel gevat en in 12
stukke geskeur. Hy het vir Jerobeam gesê hy moet 10 stukke vat, want die Here gaan die koninkryk van Salomo
afbreek. Salomo het opgehou om die Here alleen te dien en hy het begin om ander afgode te dien. Die Here gaan
vir Jerobeam 10 stamme gee. Ter wille van Dawid sal een stam en die stad Jerusalem onder Dawid se nageslag se
beheer bly. Toe Salomo daarvan hoor, wou hy vir Jerobeam doodmaak. Jerobeam het na Egipte gevlug en daar bly
woon tot Salomo dood was. Salomo se seun Rehabeam het in sy plek koning geword. Al die mense van Israel het
in Sigem bymekaar gekom om hom koning te maak. Jerobeam se vriende het hom in Egipte gaan roep. Hy het die
Israeliete gelei om met Rehabeam te gaan praat. Hulle het vir Rehabeam gesê: “Jou pa het die lewe vir ons baie
moeilik gemaak en ons hard laat werk. As jy die las vir ons ligter maak, sal ons graag wil hê jy moet ons koning
wees.” Rehabeam het gesê hulle moet oor drie dae terugkom sodat hy eers kan dink oor hul versoek. Hy het die
raadgewers wat vir sy pa gewerk het, gevra wat hulle daarvan dink. Hulle het gesê as hy na die mense luister, sal
hulle hom altyd as koning aanvaar. Hy was nie tevrede nie en gaan vra toe sy jong vriende wat hulle dink. Hy het
hul raad gevolg en drie dae later vir die volk gesê: “Julle vra dat ek my pa se las op julle ligter moet maak. Ek sal
nie. Ek is baie sterker as my pa. Ek sal julle nog harder laat werk. Ek sal julle nog swaarder straf as julle nie hard
genoeg werk nie.” Toe die Israeliete sy antwoord hoor, was hulle woedend. Hulle het na hul huise toe terug
gegaan. Rehabeam het toe net koning geword oor die mense wat in Juda gewoon het. Hy het een van die leiers
wat by hom was, na Israel toe gestuur om te kyk wat hy kan reël. Die Israeliete het hom met klippe doodgegooi en
Rehabeam self het dit net-net reggekry om weg te kom. Hy het vinnig na Jerusalem gevlug. Dit is hoe Israel
weggebreek het van Dawid se familie af.
Begin die verhaal hier:
Die 12 stamme van Jakob is geskei deur ’n baie dwase besluit. Koning Rehabeam het twee dwase besluite
geneem. Een was dat hy gekies het om na die raad van onervare jongmense te luister eerder as die raad van die
ervare mense wat ook koning Salomo se raadgewers was. Die tweede fout wat hy gemaak het, was om te dink dat
hy ŉ belangriker en groter koning as sy pa sou wees. In die proses het hy sleg tweede gekom. Die mense het in
opstand gekom en net twee van die stamme het by hom gebly. Die ander 10 stamme het Jerobeam as koning
gevolg.
Die twaalf stamme was: Ruben, Simeon, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaskar, Sebulon, Benjamin en die nageslag
van Josef se twee seuns, Manasse en Efraim. Levi se afstammelinge het nie grond gekry nie, want hulle was aan
die tempeldiens gewy. Net Juda en Benjamin het by Rehabeam gebly.
Die 10 stamme het bekend gestaan as die Noord-ryk of die Israeliete en die 2 stamme was die Suid-ryk of Juda.
Hulle is later die Jode genoem. In Jesus se tyd was hierdie twee stamme steeds nie goeie vriende nie. Juda se
heiligdom was Jerusalem en Israel se heiligdom was Samaria. In Jesus se tyd het die Jode en die Samaritane niks
van mekaar gehou nie. Dis so hartseer dat ’n dwase besluit van een koning meer as 900 jaar later nog steeds
vyandskap tussen mense veroorsaak het.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder of mense vandag nog partykeer so hardkoppig en dwaas is.
2. Ek wonder hoe kan mense wat vyande is, weer saamgebring word.
3. Ek wonder wie kan mense wat vyande geword het, weer saambring..
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Werskaf
•
•
•

Gee papier en kryte en laat die kinders iets teken wat losgemaak is. Laat hulle nou die papier middeldeur
skeur of sny. Gee ook kleeflint om die twee stukke papier aan mekaar vas te plak.
Gee verskillende stukkies wol of rekkies wat hulle kan vleg tot een tou.
Fotostateer die kaart van die groter Israel op karton en knip dit op in stukke en laat hulle die “legkaart”
weer bou.

Sluit af met die seënbede

Sit julle hande met palms teenmekaar:
“Here, soos my hande twee is, maar mekaar kan vashou, vra ek dat U asseblief sal help dat almal wat vir mekaar
kwaad is, vrede sal maak en goed saam sal leef. Amen.”
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