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INHOUDSOPGAWE
Job tot Jesaja

1. Job
2. Elia
3. Elia en die Baälprofete
4. Elisa, Naäman, en die dogtertjie
5. Die ballingskap
6. Jesaja

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
Job

Kinders hoor die verhaal van Job
Teks: Job 1, 2 en 42
Hulpmiddels:
• Swart vullissakke
• Klere om kinders (of leiers) aan te trek: (Hierdie voordrag moet voor die tyd geoefen word om effektief te
wees.) Job: geskeurde klere, en baba poeier in die hare.
Vriendin van Job se vrou: geklee soos ‘n uitspattige Bybelse vrou
Bybelskrywer: Bybelkarakter klere
• Boekrol: opgerolde A3/A4-papier (storie kan selfs daarop afgerol wees)
• Inkleurprent van Job
• Gekleurde papier
• Afdrukke van volwasse handafdruk op A4
• Verf
• Stukkies gebreekte teëls of porselein
• Gom en “Permanent Markers”

Welkom
Geskeur: Verdeel in groepe en trek vir een kind in elke groep ‘n swart sak aan. (Sny net ŉ gat vir die kop – dis nie
nodig vir die arms ook nie.) Die ander kinders in elke groep kry 45 sekondes om hul kind se swartsak te skeur.

Wyding
Stilword-ritueel: Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en ligte patrone binne hul ooglede.
Sê na 10 tellings in ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou
lewe is. Vra God om die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ paar
tellings en sê dan: “Amen.”

Woord
Drie karakters kom vertel Job se storie: eers ŉ gemene vriendin van Mevrou Job, dan Job self en uiteindelik ŉ
Bybelskrywer wat die verhaal in perspektief plaas.
Die vriendin van Mevrou Job:
“Laat ek julle nou vertel. Julle sal nie glo wat gebeur het nie! Ek het geweet dis te goed om waar te wees. Job en
sy vrou en kinders was verniet so gelukkig. Kamma goeie mense gewees. Nè? Nogal my beste vriendin... Mevrou
Job. Gmf. Ryk, skatryk sê ek jou. Ken nie die einde van hulle skatte nie. Sewe duisend skape, drie duisend kamele,
vyfhonderd trek-osse, vyfhonderd donkies en wie weet hoeveel slawe. Sy het seker nooit self gewerk nie.
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En die kinders is na elke partytjie toe genooi. Job het ewe vroom elke keer gaan offer vir ingeval sy kinders verkeerd
gedoen het. Maar ek het geweet dit kan nie hou nie en ek was reg.
Daar het hy nou alles verloor. Alles. Sy kinders, sy diere, sy slawe, sy huise en nou is hy boonop dodelik siek. Ek sit
nie my voete daar nie. Netnou steek ek aan. Sy vrou het altyd vertel hoe gelukkig getroud hulle is. Nou is sy
moedeloos en kwaad en hy sit op die ashoop.
Laat dit nou vir jou ŉ les wees. Mens weet nooit met mense nie. Jy dink hulle is so goed en gaaf. Hulle het seker al
die tyd net hulle skelmstreke weggesteek. Julle sien... ek steek niks weg nie. Ek sê wat ek dink. Ek is net eerlik.”

(Gaan staan eenkant.)
Job:
“Ai... ai. Hoe lank nog?! Dit maak nie sin nie. Ek kan nie eet van die pyn nie, ek kan nie ophou kreun nie. Waarvoor
ek bang was het my getref. Ek verstaan nie wat dit alles beteken nie. Almal sê dis God wat my straf omdat ek
verkeerd gedoen het, maar ek het nie verkeerd gedoen nie. God wéét ek het nie verkeerd gedoen nie.
Nadat my kinders dood is, is van my vee gesteel en dit wat oorgebly het, is deur weerlig doodgeslaan. En my werkers,
my arme werkers... die skurke, die Galdeërs, het hulle doodgemaak. (Job huil.)
My vriende was so gaaf om hier by my te kom sit nadat ek siek geword het. Hulle het vir ŉ week hier gesit en saam
met my getreur. Dit was beter toe hulle net hier gesit het, maar nou is dit aaklig. Hulle hou nie op om vir my te
preek nie. Hulle beskuldig my die hele tyd dat ek jok as ek sê dat ek niks verkeerd gedoen het nie.
My vrou, my liewe vrou, saam met wie ek so gelukkig was, sy sê nou ek moet God vloek. Maar hoe kan ek? Hy is
die Almagtige. Kyk net na die wonders wat Hy gemaak het. Hoe kan ek dan nie vir Hom lief wees nie? Hy is so
fantasties! My tye saam met God was die beste tye in my lewe.
Almal spot my. Jongmense en oumense, vreemdelinge en diewe. Hoe kan dit wees? As God net met my wil praat
dat ek dit kan verstaan.” (Job huil.)
Die Bybelskrywer: (Opgerolde A3/A4 - in die hand. Hy rol die “boekrol” oop.)
Dis so jammer dat mense nie verstaan wat met Job gebeur het nie. Almal het gemaak asof hulle weet wat aangaan,
maar dis nie waar nie. Net God het alles geweet.
Dís wat gebeur het:
Op ŉ dag het die satan voor God gaan staan. “Ek het die wêreld deurkruis,” het hy gesê. God antwoord toe: “Dan
sou jy vir Job gesien het. Hy is die beste man op aarde. Hy is opreg en hy glo in My.”
“Ja,” het satan geantwoord. “Dis net omdat U hom so ryk gemaak het. U help hom met alles wat hy doen. Ek weet
dat as hy swaarkry, sal hy ophou glo... hy sal U in U gesig vloek.”
“O nee,” het God gesê, “nie Job nie. Hy sal getrou bly. Selfs al gee Ek hom in jou mag oor, sal jy dit nie regkry om
sy liefde vir My weg te neem nie.”
Satan het gegaan en al hierdie swaar rampe oor Job laat kom. Eers was dit sy kinders, toe sy vee en werkers. Maar
Job het bly glo.
Satan sien toe hy gaan dié slag verloor. Job is te getrou. Toe kry hy toestemming om ook vir Job siek te maak.
Arme Job. Dit was so swaar. Sy vriende en sy vrou het nie verstaan dat hy ŉ goeie man was nie. Sy vriende het
hom beskuldig; sy vrou het gesê hy moet God vloek. Oral het mense sleg gepraat van Job. Hy was so alleen. Niemand
het meer vir hom omgegee nie.
Satan het gesien hy verloor. Daar was geen manier hoe hy vir Job kon kry om God te vloek nie.
God het met Job begin praat. Hy het vir Job gehelp om weer te sien hoe groot en magtig en liefdevol God is. Net
om God se stem te hoor, was vir Job wonderlik. Job kon verstaan dat hy maar net ŉ mens is... klein, swak en sondig
terwyl God so groot is dat Hy sterre en planete kon maak, see, berge, perde en volstruise. Job het gevoel hy is
weer naby God en het krag om aan te hou.
God het vir Job gesond gemaak en geseën. Hy het weer 7 seuns en 3 pragtige dogters gehad, die mooistes in die
land. Job het meer as dubbeld soveel vee as voorheen gehad. Job het verstaan hoe groot God is en hy het almal
met respek behandel, veral sy dogters. Al het ander mense in daardie tyd hulle seuns voorgetrek, het Job sy dogters
saam met hulle broers laat erf.
God was reg. Job was opreg. Job het nie net in God geglo sodat hy dinge by God kon kry nie. Hy was regtig ŉ vriend
van God. Hy was lief vir God omdat Hy God is.
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Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder wanneer jy al baie siek was.
2. Ek wonder hoe voel dit as iets van jou weggevat word.
3. Ek wonder wat doen jy as iemand vir wie jy lief is, weggaan.
4. Ek wonder of jy weet dat God lief is vir jou en vir jou goed wil wees.

Werskaf
•
•

•

•

Kamma mosaïek: Gebruik geskeurde stukkies papier om ŉ inkleurprent van Job te plak eerder as om dit in
te kleur. (Dit herinner aan die potskerwe.)
Handafdrukke: ŉ Volwassene se hand word op ŉ A4 getrek met die woorde “My hand is veilig in God se
hand” in die spasie wat opgeneem sou word deur die kind se afgetrekte hand. Kopieer een vir
elke kind. Laat die kinders handafdrukke daarop maak. Doen dit deur hul handjie in die verf te
druk en dan op hul papier.
Gee aan groter kinders ŉ stukkie gebreekte teël of porselein. Laat die kind besluit wat daar in
sy/haar lewe is wat seermaak. Hulle kan dit selfs op die een kant van die teël skryf. Skryf of
plak Johannes 10: 28 ook daarop: “Niemand sal hulle uit My hand ruk nie.”
Inkleurprent

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.”
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Ontmoeting 2
Elia

Kinders hoor die verhaal van Elia
Teks: 1 Konings 17
Hulpmiddels:
• ŉ Groot bak en twee klein bakkies
• Stukkies brood wat so groot soos dobbelstene gesny en in die groot bak gesit is.
• ŉ Tou om soos ŉ wasgoedlyn te span
• 8 Papierborde – Vou die borde in die helfte. Hulle word oor die gespande lyn gehang. Voorop elkeen word
die volgende prente of woorde geplak en binne-in word ŉ deel van die verhaal geplak.
1. Prent van ŉ kroon
2. Koevert met die woorde: Die Here het ŉ spesiale boodskapper na Koning Agab toe gestuur. Dit was
ŉ profeet met die naam Elia. Profeet beteken – spesiale boodskapper van God.
3. Niks voorop, maar ‘n sakkie met sand en leidraad in om weg te steek
4. Prent van ŉ swart kraai
5. Prent van ŉ huisie
6. Prent van ŉ kruik
7. Rooi hospitaal kruis
8. Die woord “WOW”
• Syfers 1-3 op afsonderlike papiere geskryf en uitgeknip
• 3 Wasgoedpennetjies om die syfers aan die gespande lyn te hang
• Papierborde vir die aktiwiteit
• Versiering en vere
• Afdrukke van “Elia se wegkruipplek”–blokkiesraaisel

Welkom
Aflosresies: Verdeel die kinders in 2 rye. Noem die een ry die “Witborskraaie” en die ander ry die “Swart kraaie”.
Sit die groot bak vol brood aan die een kant van die vertrek. Die twee rye staan aan die ander kant en elke ry kry
ŉ klein bakkie. Die tweede kind in die ry hou die leë bakkie vas.
Sodra die leier die teken gee, hardloop die voorste kind in elke ry na die bak vol brood, neem een stukkie brood en
hardloop daarmee terug na sy span. Hy sit die broodjie binne-in sy span se bakkie en gaan staan agter in die ry.
Sodra die broodjie in die bakkie is, gee die tweede kind dit vir die een agter hom en hardloop om nog ŉ broodjie te
gaan haal. Herhaal die proses vir 3 minute. (Dit kan selfs langer wees afhangende van hoeveel kinders en
broodstukkies daar is.) Wanneer die tyd verby is, gee die leier ŉ teken en almal moet dadelik gaan sit. Die span wie
se bakkie die volste is, wen die speletjie.

Wyding
Stilword-ritueel: Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en ligte patrone binne hul ooglede.
Sê na 10 tellings in ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou
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lewe is. Vra God om die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ paar
tellings en sê dan: “Amen.”

Woord
Hang die papierborde oor die tou wat voor in die vertrek gespan is. Sorg dat die prente na voor wys.
Papierbord 1: Voorop - Kroon
Binne in - Na Salomo het Agab die koning van Israel geword. Hy was ŉ slegte koning en het meer sonde
gedoen as enige van die ander konings voor hom.

Papierbord 2: Voorop – Koevert met die volgende woorde: Die Here het ŉ spesiale boodskapper na Koning
Agab toe gestuur. Dit was ŉ profeet met die naam Elia. Profeet beteken – spesiale boodskapper van God.
Binne in - Die Here sê: ‘Dit sal beslis vir ŉ paar jaar nie reën of dou nie. Die droogte sal eers ophou
wanneer die Here besluit het dit het lank genoeg aangehou. Dan sal Elia weer vir julle kom sê die droogte
is verby.’
Papierbord 3: Voorop - Niks geplak nie
Binne in -‘n Leidraad waar jy die sakkie in die vertrek weggesteek het. Die kinders moet nou die sakkie
soek.
Plaas fyn sand in die sakkie. Moenie die sakkie te vol maak nie, anders is dit te swaar en kan dit maklik
skeur. Die kinders mag nie in die sakkie kyk nie. Stuur die sakkie om en laat die kinders voel wat in die
sakkie is. Binne-in die sand sit jy die volgende deel van die storie, geskryf en opgevou. Moontlik voel een
van die kinders dit. Gee eers almal wat wil voel, ŉ kans.
Op die stukkie papier wat in die sand kom, staan:
Die water in die riviere het opgedroog en die land het soos ŉ woestyn begin lyk. God het geweet dat die
koning kwaad was vir Elia en Hy het vir Elia gesê waar hy moet gaan wegkruip. Niemand kon hom daar in
die hande kry nie.

Papierbord 4: Voorop - Swart kraai
Binne in - God het self vir Elia op ŉ spesiale manier gesorg. Daar was ŉ stroompie waaruit hy water kon
drink en kraaie het elke oggend en aand vir hom vleis en brood gebring om te eet.

Papierbord 5: Voorop - ŉ Huisie
Binne in - Op ŉ stadium het dit so droog geword, dat daar nie meer water in die spruit was wat Elia kon
drink nie. God stuur hom toe na die dorp Sarfat. Daar het hy ŉ vrou gesien wat hout bymekaarmaak en hy
het haar gevra vir iets om te drink en ŉ stukkie brood om te eet.

Papierbord 6: Voorop – Niks
Binne in - ŉ kruik met die volgende woorde op die kruik:
Sy het vir hom verduidelik dat sy net genoeg meel en olie gehad het om een broodjie vir haar en haar seun
te bak. Daarna sou hulle van die honger doodgaan. Elia het vir haar gesê dat haar meel en olie nie sal
opraak nie. Die Here het belowe dat daar vir hulle genoeg olie en meel sal wees totdat dit weer gereën het.
Sy het geglo en vir Elia ŉ broodjie gaan bak. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet. Die meel in die
kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan het nie minder geword nie, net soos die Here deur Elia
beloof het.
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Papierbord 7: Voorop - Rooi hospitaal kruis
Binne in - Die vrou se enigste seuntjie het siek geword en gesterf, maar God het op ŉ baie spesiale manier
vir hulle gesorg. Elia het tot God gebid en gevra dat hy nie die ramp oor hierdie vrou wat hom gehelp het,
sal laat kom nie. God het Elia se gebed verhoor en die seuntjie het weer lewendig geword.

Papierbord 8: Voorop – Die woord “WOW”
Binne in - Die vrou sê toe vir Elia: “Nou weet ek dat u ŉ man van God is en dat wat die Here deur u sê,
die waarheid is.”

Hang nou die nommers 1, 2 en 3 met wasgoedpennetjies aan die draad. Laat die kinders saam tel soos jy
die nommers vassteek. Vertel vir hulle dat na omtrent 3 jaar... EEN, TWEE, DRIE... God weer vir Elia ŉ
opdrag gegee het.
Van hierdie opdrag gaan ons by die volgende ontmoeting leer.

Gee vir elke kind ŉ uitnodigingskaartjie na die volgende ontmoeting. Ons gaan volgende keer hoor wat Elia
moes doen.
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe dit moet voel om regtig nie te weet waar jy vandag kos gaan kry nie.
2. Ek wonder wat het Elia gedink toe die kraaie daar aangevlieg kom met kos in hulle snawels.
3. Ek wonder hoe sorg God vandag vir jou.
4. Ek wonder hoe sê jy vir God dankie.

Werskaf
•
•

Maak ŉ kraai uit ŉ papierbord. Plak of skryf die woorde “God sorg vir my” binne-in.
Blokkiesraaisel: Elia se wegkruipplek

Gebedstyd:
Deel koekies of stukkies brood uit. Hulle moet dit eers net vashou. Gee vir hulle geleentheid om te bid en vir God
dankie te sê dat Hy vir hulle sorg. Wanneer julle klaar gebid het, kan hulle die koekies eet.
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.”

Antwoorde vir blokkiesraaisel
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Gebruik die teksverse om jou te help met die antwoorde: 1 Konings 16: 29 – 33; 17: 1 – 6
1
3

2

4

5
6

7

AF:
1. Elia het _ _ _ _ _ gedrink by die spruit.
2. Hierdie voëls het vir Elia kos gebring by die spruit.
3. Een van die soort kos wat die voëls vir Elia gebring het.
DWARS:
4.
5.
6.
7.

God het Elia beskerm teen hierdie koning.
God het Elia na die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gestuur.
God het hierdie man na ‘n veilige plek gestuur.
‘n Ander soort kos wat die voëls gebring het.
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Ontmoeting 3

Elia en die Baälprofete
Kinders leer dat daar net een ware God is en niks anders mag vir ons belangriker as Hy wees nie
Teks: 1 Konings 18:16-46
Hulpmiddels:
• 24 kerse
• 2 houers om kerse regop in te laat staan
• Vuurhoutjies
• Elia-video (beskikbaar by: https://youtu.be/qmZnryPUC3Y?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT4BViA)
• Klei of klippe
• Afdrukke van die “Elia en die Baälprofete aktiwiteit”

Welkom
Sny 24 kerse middeldeur en laat hulle staan in 2 groot houers of op planke met spykers. Sit die kerse stewig vas.
Roep een van die ouer kinders vorentoe en laat hy ŉ teenstaander kies. Hulle gaan kyk wie kan die meeste kerse
met een vuurhoutjie aansteek. Die res van die groep word in 2 gedeel om die twee wat meeding, aan te moedig. Om
dit regverdig te maak, maak seker dat jy al die kerse voor die ontmoeting aansteek en seker is dat hulle sal brand.

Wyding
Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en lig patrone binne hul ooglede. Sê na 10 tellings in
ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou lewe is. Vra God om
die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ paar tellings en sê dan:
“Amen.”

Woord
Verlede keer het ons geëindig by die droogte wat nog oor die land geheers het. Na ongeveer 3 jaar het Elia opdrag
van God gekry dat hy moes teruggaan Israel toe en met Agab gaan praat. Op pad paleis toe het hy vir Obadja, die
paleisopsigter, in die veld gekry. Koning Agab en Obadja was juis weer op soek na Elia. Elia het hom gevra om vir
Koning Agab te gaan roep. Hy wou dieselfde dag nog met hom praat. Obadja was baie bang, want Koning Agab het
nou al 3 jaar lank oral na Elia gesoek. Sê nou net Elia is weer weg as hy met die koning terugkom? Maar Elia het
belowe dat hy net daar sal wag.
Koning Agab was baie kwaad vir Elia, want hy het gesê dis Elia se skuld dat dit so sleg gaan met die land. Elia het
aan die koning verduidelik dat dit nie sy skuld was nie, maar die koning en sy mense s’n. Agab en sy mense hou
aan om dinge te doen wat die Here nie wil hê nie. Elia is net God se boodskapper.
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Elia het vir Agab gesê: “Laat weet al die Israeliete dat ek hulle by die Karmelberg wil sien. Die klomp mense wat vir
die god Baäl werk en hom aanbid én die wat vir die godin Asjera werk en haar aanbid, moet ook daar wees.”
Agab het toe ŉ boodskapper gestuur om almal bymekaar te laat kom.
Ek wonder wat gaan nou daar op die berg gebeur...
Onthou julle dat julle verlede keer ŉ uitnodiging na vandag se byeenkoms gekry het? Julle gaan nou “Volg die Leier!”
speel. (Die leier kan hulle deur die vertrek lei, oor hindernisse en waar moontlik laat trappe klim. Laat hulle hul

verbeel hulle klim teen die berg Karmel op. Maak denkbeeldige klimbewegings en vee kort-kort die sweet van julle
voorkoppe af.)
Die kinders kan na die vertrek gelei word waar hulle die video van Elia gaan kyk of hulle kan in die vertrek rondgelei
word na die plek waar hulle na die video gaan kyk. (As die aanbieder nie die video wil speel nie, kan die verhaal met

dramatiese handgebare en stemtoonveranderinge vertel word.)
Speel die video: https://youtu.be/qmZnryPUC3Y?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA
Wanneer die video klaar is, sluit die aanbieder die storie af met die laaste paragraaf van die vertelling hier onder:
(“Toe het Elia vir Agab gesê...”)
Hier is die storie as jy dit gaan vertel:
God teen Baäl – die vertelling
Elia het vir die mense gevra: “Hoe lank gaan julle nog vat om te besluit wie regtig God is? Vandag moet julle kies
tussen God en Baäl. Ek is nog die enigste een hier wat vir die Here werk. Daar anderkant staan die mense wat vir
die afgode werk. Ons sal vandag sien wie die ware God is.
Ons kompetisie gaan nou so werk:
Bring vir ons twee bulle. Die priesters van die afgode kan ŉ bul kies en hom slag en opsny. Dan moet hulle die vleis
op die plek sit waar hulle vir hulle god wil offer. Maar hulle mag nie die hout aan die brand steek nie. Hulle moet
hulle gode vra om hulle vuur aan die brand te steek. Ek sal ook ’n altaar voorberei en ek sal die Here vra om myne
aan die brand te steek. As een van die vure begin brand, sal ons weet wie regtig God is.”
Die baälprofete het eerste kans gekry om die vleis reg te kry en toe het hulle begin bid: “O Baäl, steek asseblief
die vuur aan!” Maar niks het gebeur nie. Hulle het die hele oggend lank gebid en gedans, maar dit het nie gehelp nie.
Teen twaalfuur die middag het Elia hulle begin spot: “Julle moet harder roep! Dalk is julle god met ander dinge besig
en kan hy julle nie hoor nie!” Die hele middag lank het hulle geskreeu. Hulle het hulle selfs stukkend gesny sodat dit
gebloei het. Alles was bedoel om Baäl en Asjera se aandag te trek, maar niks het gebeur nie.
Toe het Elia al die mense nader geroep. Hy het 12 klippe gevat en ŉ nuwe altaar (vuurmaakplek) gebou. Daarna het
hy ŉ sloot rondom gegrawe. Eers het hy die hout bo-op die klipstapel reggesit en toe het hy die bul in stukke gesny
en die vleis op die hout gesit. Maar dis nie al nie. Hy het gevra dat hulle nog twaalf emmers vol water oor die hout
en vleis moes gooi. Dit het hulle 3 keer gedoen. Dit was só nat dat die water tot in die sloot rondom die klippe
geloop het. Almal was seker dat hierdie hoop nooit gaan brand as dit so nat is nie.
Teen die aand het Elia gebid: “O Here, U is Abraham, Isak en Jakob se God. Wys asseblief vandag vir almal dat U
die enigste God is! Wys ook vir hulle dat ek vir U werk en dat ek net doen wat U vir my sê. As U antwoord, sal al
die mense weet dat U regtig die Here God is. Hulle sal weer in U glo.”
Daar kom toe vuur van die Here af en verbrand alles. Nie net die vleis en die hout nie, maar ook die klippe en die
grond het verbrand. Die water in die sloot rondom die kliphoop is ook deur die vuur opgelek. Alles!
Toe die mense sien wat gebeur het, het hulle op hulle knieë geval en gesê: “Die Here is regtig God!!”
Elia het al die mense wat vir die afgode gewerk het, laat doodmaak, omdat hulle die Israeliete verkeerde dinge geleer
het. Hy het geweet dat daar net een ware God is en dat niks of niemand anders vir ons belangriker as God moet
wees nie.
Elia het vir Agab gesê: “Eet en drink gou iets, want hier kom groot reën aan.” Gou daarna was die lug vol donker
wolke, die wind het begin waai en dit het begin reën. Die droogte wat so lank aangehou het, was uiteindelik verby!
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder wat jy doen as jy uitgedaag (ge-“dare”) word om iets te doen.
2. Ek wonder watter goed in ons lewens is soms vir ons belangriker as God.
3. Ek wonder of die Israeliete nou uiteindelik geleer het en sal onthou dat daar net een God is.
4. Ek wonder wat ons moet doen wanneer iemand God se naam vloek of vir God slegsê.
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Werskaf
•
•

Gee vir die kinders klei of klippe om hul eie altare te bou en die verhaal uit te speel.
Voltooi Elia en die Baälprofete aktiwiteit- omkring die regte antwoord.

Gebed: Laat die kinders dinge opnoem wat vir ons soms belangriker is as God – byvoorbeeld die verskonings
hoekom ons nie Sondag kerk toe kon gaan nie. (Ek moet leer vir môre se toets; ek het gisteraand te laat televisie
gekyk; ek neem deel aan ŉ sportwedstryd, ens.) Is dié goed dan vir ons belangriker as God?
Ons gaan nou ons oë toemaak en vir God sê dat ons jammer is dat daar so baie dinge is wat so maklik vir ons
belangriker word as Hy.
Of
Gee ŉ paar oomblikke van stilte en sluit af met die woorde: “Here, help my asseblief wanneer ander mense lelik is
met my, my boelie of my spot dat ek nie moedeloos word nie. Ek weet dat ek baie spesiaal is vir U. Ek bid ook vir
die mense wat boelies is of ander spot, dat U hulle sal help om te verstaan hoe verkeerd dit is en dat hulle
daarmee sal ophou. Help my dat ek ook nooit ander sal boelie of spot nie.”

Elia en die Baal profete:
Omkring die letter onder die woord “WAAR” indien die sin waar is of die letter onder die woord “VALS” indien die sin vals is.

Vul nou die letters hieronder in wat uitgelaat is, deur die omkringde letters te gebruik.

E

R
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Ontmoeting 4
Elisa, Naäman en die dogtertjie
Kinders leer dat hulle vir grootmense van God kan vertel
Teks: 2 Konings 5; Jesaja 44:6
Hulpmiddels:
• Speel die verhaal in die sandboks uit of wys die video: https://youtu.be/06PpFzTxm0?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA
• Afdrukke van die inkleurprente
• Papier pop, “slider” boekmerk

Welkom
Speel met die groep - “Op die wal, in die water”: Die kinders staan in 2 rye. Die rye kyk na mekaar. In die middel
is daar ŉ groot opening wat water voorstel. Gebruik lyne op die vloer soos die natuurlike lyne van die rand van ŉ
mat of plak lyne met maskeerband. Die kinders staan op die “wal”. Wanneer jy “In die water!” uitroep, moet al die
kinders vorentoe hop (oor die lyn en na mekaar toe). Wanneer jy “Op die wal” uitroep, hop die kinders almal agteruit
om weer weerskante van die water te staan. Die idee is om hul uit te vang, deur bv. “In die water” uit te roep
wanneer hulle reeds daar is. Wanneer ŉ kind in die verkeerde rigting spring, is hy uit die speletjie.

Wyding
Stilword-ritueel: Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en lig patrone binne hul ooglede.
Sê na 10 tellings in ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou
lewe is. Vra God om die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ
paar tellings en sê dan: “Amen.”

Woord
Vertel die verhaal en speel dit in ŉ sandboks uit of kyk die video: https://youtu.be/06PpFzTxm0?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA. Naäman was ’n baie belangrike man. Hy was ’n generaal in
Aram. Baie mense het hom geken en hy het in baie oorloë geveg. Een keer het hy teen die Israeliete geveg en ’n
klomp mense gevang. Een van die mense wat gevang is, was ’n dogtertjie. Sy is uit haar land, Samaria, weggeneem
en moes vir Naäman se vrou werk. Sy het die Here liefgehad.
Naäman kry toe ’n vreeslike aansteeklike siekte. Die siekte is melaatsheid genoem. (Verduidelik wat melaatsheid
is.) Almal was ontsteld hieroor, want hulle het geweet dat hierdie siekte aansteek en dat Naäman nie meer by sy
mense kon bly nie. Hulle sou ook van die sere kry. Daar was nie medisyne vir hierdie siekte nie.
Op ’n dag, toe die dogtertjie sien hoe siek Naäman is, vra sy vir Naäman se vrou: “Mevrou, hoekom neem julle nie
vir Meneer Naäman na die profeet Elisa toe nie? Hy woon in Samaria. Hy sal hom kan help.” Die dogtertjie het
geweet dat God vir Elisa sal help om vir Naäman gesond te maak.
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Naäman gaan toe na die paleis van die koning van Israel. Hy het ŉ klomp geskenke saamgeneem. Die koning van
Israel het baie groot geskrik. Hy kon mos nie vir Naäman gesond maak nie. Hy was bang dat dit ŉ manier van die
Koning van Aram was om moeilikheid tussen die twee lande te veroorsaak. Gelukkig het Elisa ŉ boodskap gestuur
dat Naäman na hom toe moes kom in Samaria. Dis mos wat die dogtertjie ook gesê het.
Naäman kom eindelik by Elisa se huis aan. Elisa se dienskneg, Gehasi, word uitgestuur met ŉ boodskap van Elisa:
“Gaan bad jou sewe keer in die Jordaanrivier. Dan sal die Here jou gesond maak.”
Naäman wou eers nie. So ’n lawwe ding gaan hy wat ’n generaal is, nie doen nie. “Is ons riviere nie beter as die ou
spruitjie van Israel nie?” kla hy. Hy ry sommer terug huis toe. Maar sy manne praat met hom en toe gaan hy tog na
die rivier toe. Naäman duik toe sewe keer in die Jordaanrivier. En daar gebeur dit - toe Naäman die sewende maal
uit die water kom, was hy gesond. Hy was nie net gesond nie, sy vel was ook so nuut soos ŉ jong seun s’n. Die
wonderlikste ding wat gebeur het, was dat hy vir God liefgekry het.
Naäman gaan toe terug na Elisa se huis om hom te bedank. Naäman vertel toe vir Elisa dat hy nou in God glo en vir
Hom wil dankie sê.
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe jy sou voel as jy Naäman was.
2. Ek wonder hoe het Naäman gevoel toe hy sien hy is gesond.
3. Ek wonder wat jy sou doen as jy die dogtertjie was.
4. Ek wonder hoe voel jy oor God wanneer jy die storie hoor.

Werskaf
•
•

Inkleurprent
Papier poppie aktiwiteit

Sluit af met die seënbede
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Knip die strook papier met die 2 prente van Naäman uit. Gebruik ŉ “craft”-messie en
sny versigtig op die stippellyne op die groot prent (in die water en net bokant die land).
Ryg die strook deur die gleuwe soos op die klein prentjie gewys word. Trek die strook op
en af van agter af terwyl die storie vertel word waar Naäman sewe keer in die rivier
moes gaan bad. Na die sewende keer trek ŉ mens die strook verder sodat die
“gesonde” Naäman uit die water verskyn.
Begin met die melaatse Naäman bo die water. Trek die strook af sodat hy in die water is
en trek weer op.

Herhaal nog 6 keer. Na die sewende
“onderdompeling” trek die strook verder op sodat die
gesonde Naäman bo die water verskyn.
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Ontmoeting 5
Die ballingskap

Kinders leer oor die ballingskap
Teks: 2 Konings 18: 9-12 en Jeremia 52:1-14
Hulpmiddels:
• Blokkies soos Jenga of boksies wat op mekaar gepak kan word
• Kaart van die 2 ryke, Israel en Juda, en die plekke waarheen hulle weggevoer is
• Die woorde van die “Shema” en die voorgestelde weergawe van Johannes 10 op ŉ plakkaat of in ŉ aanbieding
• Papier en kryte
• ŉ Legkaart van die kaart

Welkom
“Musical chairs” of “fruit salad”, maar elke keer as iemand uitval moet hulle iewers alleen in ’n hoekie of op ’n
stoeltjie gaan sit. Vra ná die speletjie hoe dit vir hulle gevoel het om in die hoekie of op die stoel te moet sit. Dis
regtig nie lekker nie. Vandag gaan ons die stories lees van mense wat ook so gevoel het. Bevestig eers aan die
kinders dat hulle kosbaar en spesiaal is en dat julle hulle glad nie wil uitstoot nie.
Speletjie 2: Deel die groep in twee en gee vir elke groep ’n leier. Hulle moet ’n unieke fluit of roep uitwerk. Laat
hulle nou met ’n bal speel, maar wanneer hulle hul unieke fluit hoor, moet hulle alles los en so vinnig moontlik aan
hulle leier kom raak voor hulle weer kan gaan speel. Doen dit ongeveer 3 maal.

Wyding
Stilword-ritueel: Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en lig patrone binne hul ooglede. Sê
na 10 tellings in ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou lewe
is. Vra God om die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ paar
tellings en sê dan: “Amen.”

Woord
(Pak voor die tyd twee “mure” met Jenga-blokkies of boksies om die 2 ryke voor te stel.)
Julle sal onthou dat die swak besluite van koning Rehabeam veroorsaak het dat die koninkryk in twee verdeel het,
naamlik die Noordelike ryk (Israel) en die Suidelike ryk (Juda). (Wys na die twee “mure” wanneer jy van die twee
ryke vertel.) Die Noordelike ryk se hoofstad was Samaria en die Suidelike ryk se hoofstad was Jerusalem. (Wys die

twee ryke en hul hoofstede op die kaart.)
Lees 2 Konings 18: 9-12 en Jeremia 52:1-14.
Die verhale vertel dat beide die Noordelike en die Suidelike ryke deur ander volke verslaan en weggevat is na ander
lande. Dit is wat die woord ‘ballingskap’ beteken. Ballinge is ’n ander woord vir slawe. Jy hoort nie in daardie land
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nie en jy is ’n slaaf van die mense wat daar bly. (Terwyl jy die volgende deel vertel, haal stadig die een boks (blokkie)

na die ander van die “muur” af om voor te stel hoe hulle weggevoer is. Begin deur eers net die “muur” wat die
Noordelike ryk voorstel, af te pak.)
Die Noordelike ryk is eerste in 722 vC deur die Assiriërs verslaan. Hulle koning was koning Salmaneser. Hulle is
weggeneem na Assirië en net ’n paar vlugtelinge en siek mense is agtergelaat. Die 10 stamme word vandag nog die
“10 verlore stamme” genoem, want hulle het nooit teruggekom uit Assirië nie. (Sorg dat daar net ŉ paar boksies of
blokkies van die “muur” oorbly wanneer die vertelling tot hier gevorder het.) Assirië is later verower deur Babel wat
weer verower is deur die Perse.

(Breek nou die “muur” wat die Suidelike ryk voorstel, ook af.)
Die Suidelike ryk is in 587 vC verslaan deur die Babiloniërs onder leiding van hulle koning, Nebukadnesar. Hulle is
weggeneem na Babel toe. In die volgende paar ontmoetings gaan ons hoor wat met hulle in ballingskap gebeur het.
Na 70 jaar is die Suidelike ryk toegelaat om terug te keer na Jerusalem toe en hulle kon die stad herbou. Hiervan
gaan ons later meer hoor.

(Sorg dat daar van die ander “muur” ook net ŉ paar boksies of blokkies oorbly op hierdie stadium.)
Om in ballingskap weggevoer te word, is ’n verskriklike ding. Die naaste wat ons aan so ’n ervaring kan kom, is as
ons deur ’n onderwyser of ouer beveel word om in die badkamer of ’n “naughty corner” te gaan sit. Niemand mag
by jou wees nie, jy is heeltemal alleen en jy voel so sleg oor jouself.
Vra vir die kinders wie van hulle moes al alleen in die badkamer of “naughty corner” gaan sit omdat hulle stout was.
Dink weer hoe ’n mens voel. Gelukkig kan ’n mens weer uitkom!
In hierdie tyd was dit vir die kinders baie belangrik om te weet wie hulle eintlik was, veral die kinders wat in die nuwe
land gebore is. Die ouers het daarom ’n Bybelvers vir hulle kinders geleer. Dit word die “Shema” genoem. Dit klink
so: “Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai echad.” Dit beteken: “Luister, Israel, die Here is God, die Here is Een.”
Dit staan ook in ons Bybel in Deut. 6: 4 - “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.”
Die Shema is vir die Joodse kinders van kleintyd af geleer en hulle het dit oor en oor gebid. As ons op slegte plekke
is, kan ons ook vir ons ’n rympie kry wat ons kan help onthou wie ons is en Wie s’n ons is.
Leer gerus hierdie weergawe van Johannes 10: “Jesus is my Herder; ek is Syne; niks of niemand kan my uit Sy
hand ruk nie.”
Laat die kinders dit oor en oor opsê totdat hulle dit goed ken.
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe voel dit om ŉ slaaf te wees.
2. Ek wonder hoe voel jy as jy uitgestoot word.
3. Ek wonder hoe voel dit as jy weet niemand gaan jou help om uit die moeilikheid te kom nie.
4. Ek wonder met wie sou jy graag wil praat as jy alleen en eenkant voel.

Werskaf
•
•
•

Gee vir die kinders papier en kryte en laat hulle mense teken wat in ŉ vreemde plek of tronk is. Gebruik
strokies papier vir die tronk.
Gee vir elkeen een van die twee teksverse op harde karton. Laat hulle dit mooi maak en versier om huis
toe te neem.
Maak ’n legkaart met die kaart en laat die kinders dit weer bou. Kyk of hulle vir Babel kry. Wys ook waar is
Jerusalem vanwaar hulle ontvoer is.

Gebedstyd:
“Here, help my om te onthou dat ek altyd aan U behoort, selfs al gebeur die slegste goed met my.”
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Shema Yisrael

Adonai Elohim
Adonai echad.

Jesus is my Herder; ek is Syne; niks of

niemand kan my uit Sy hand ruk nie.
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Ontmoeting 6
Jesaja

Kinders leer oor die profeet Jesaja
Teks: Jesaja 6:1-8
Hulpmiddels:
• Heuning/stroop
• Afdrukke van inkleurprent
• Papier en potlode om briewe aan die kerkraad/skoolhoof te skryf
• Afdrukke van die “mond” aktiwiteit”
• Gom of versiersuiker
• Genoeg marshmallows (kleintjies)

Welkom
Soos die kinders in die lokaal inkom, smeer ’n bietjie heuning/stroop aan hulle lippe, maar hulle mag dit nie aflek
nie. Sing nou liedjies saam of speel ’n paar welkomspeletjies, maar herinner hulle gedurig daaraan dat hulle nie hulle
lippe mag aflek nie. Laat hulle na die lang tyd hulle lippe op mekaar sit om te kyk wie se lippe die taaiste is. Vra vir
hulle of hulle dink mens kan goed praat of sing met sulke taai lippe. Laat almal nou hulle lippe aflek en die soet van
die heuning/stroop proe en ook ervaar hoeveel makliker hulle nou kan praat en sing. Sing ’n laaste liedjie saam; nou
met die “los” lippe.

Wyding
Stilword-ritueel: Laat die kinders hul oë toemaak. Laat hulle kyk na die donker en lig patrone binne hul ooglede.
Sê na 10 tellings in ŉ rustige stem (terwyl hul oë toebly): “God se lig skyn altyd oor jou, of dit donker of lig in jou
lewe is. Vra God om die donker dinge in jou lewe vir jou te wys en jou te help om dit weg te neem.” Wag nog ŉ
paar tellings en sê dan: “Amen.”

Woord
Lees Jesaja 6:1-8
Jesaja was ŉ profeet. Hy was een van die groot profete van Juda (die Suidelike ryk). Hy het in Jerusalem gewoon
en het in 740 vC begin profeteer. Hy het die mense oor en oor gewaarsku dat God hulle gaan straf oor al die sonde
wat hulle doen. Hy het 64 jaar lank profeteer.
Al die waarskuwings het waar geword. As julle mooi onthou, sal julle weet dat die Noordelike ryk deur die Assiriërs
verslaan is (722 vC). Die Suidelike ryk was ook in gevaar. Al het hulle gesien wat met die Noordelike ryk gebeur en
al het God vir Jesaja gestuur om hulle te waarsku, het hulle eenvoudig net aangehou om verkeerd te doen.
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Jesaja het daardie tyd beleef hoe die 10 stamme van Israel by die twee stamme van Juda om hulp kom smeek het.
Hulle wou nie help nie.
God het vir Jesaja op ŉ besonderse manier geroep om as profeet op te tree. Hy het vir Jesaja ŉ stukkie van die
hemel laat sien. Hy het God se troon gesien en serafs, dis spesiale engele, wat sing. Toe Jesaja sien hoe groot,
wonderlik en heilig God is, het hy baie groot geskrik. Daar was ŉ groot probleem. In vers 5 sê Jesaja wat die probleem
was: “My woorde en die woorde van die volk is onrein.” (Jes. 6:5)
Jesaja het dadelik besef dat die Here se naam nooit meer oor sy lippe of sy volk se lippe kom nie. Niemand het
meer reg oor die Here gepraat, liedere vir Hom gesing of tot Hom gebid nie.
Een van die ander groot profete, Esegiël, het dit ook ervaar. Vir hom het die Here in ŉ visioen ’n stukkie van die
Woord laat eet en dit was vir hom soet soos heuning. (Esegiël 3:2-3)
Wat is rein en wat is onrein woorde? Is dit net vloekwoorde en godslasterlike woorde wat onrein is?
Ja, dit is so, maar dis meer as dit.
As jy bv. goed gedoen het in ’n toets of op die sportveld, is jou woorde onrein as jy sê: “Dis my eie harde werk dat
ek so goed gedoen het.” Of as jy sê: “Dis net ‘luck’ dat ek so goed gedoen het.” Of as jy sê: “Dis omdat die sterre
vir my reg gelê het.”
Rein woorde is om vir die Here dankie te sê omdat Hy vir jou die vaardigheid gegee het. Dis om Hom te loof en te
eer vir die geleenthede wat jy het om ook hard te kan werk en jou bes te probeer.
As ons ons mond wil regkry en ons lippe rein wil hou, moet ons die Woorde van God op ons lippe kry. Dit beteken
ons moet reg praat oor God, voor God en met God. Daarom moet ons meer uit die Woord van God lees. Vra iemand
om jou te help as jy sukkel om te lees of te verstaan wat in die Bybel staan. Ons sal dan die sinne en woorde hoor
waarmee ons God kan dank en loof en eer.

Leer vir die kinders ’n stukkie “Woord”. ’n Voorstel is Psalm 136:1:

“Loof die Here, want Hy is goed.
Aan sy liefde is daar geen einde nie.”
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder wat sê jy wat mooi is.
2. Ek wonder wat sê jy wat ander mense seer maak.
3. Ek wonder wat gaan jy doen om meer van die woorde, woorde wat God gelukkig maak, te leer praat.

Werskaf
•
•
•

Maak ŉ mond van karton/papier en marshmallows.
Sit ’n bakkie met heuning/stroop uit en laat die kinders elkeen ŉ vinger daarin druk en weer hulle lippe taai
maak en proe.
Deel aan elke kind ŉ afskrif van die kaartjie hier onder uit en laat hulle dit invul en plak dit as groep op ŉ
plakkaat of êrens waar julle dit kan sien.

Sluit af met die seënbede:
Here, ons lippe raak ook weer vinnig onrein omdat ons so maklik lelik praat. Help ons om ons lippe rein te hou deur
altyd vir U dankie te sê en U te loof en prys. Amen.

Ek gaan probeer om nie…………………………………………………………………………………………….
Ek gaan probeer om ………………………………………………………………………………………………….
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Knip die sirkel
uit as ‘n mond

Vou op
stippellyn

Knip tong uit en plak mooi
op die onderkant van die
vou in die “mond”.
Plak dan klein
marshmallows as tande al
langs die bo- en onderkant
van die mond. Gebruik
eerder versiersuiker as gom
hiervoor.
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