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Ontmoeting 1 
Die profeet Jeremia 
Kinders beleef dat hul op aarde is om God se wil te doen 

 
 
Teks: Jeremia 18: 1-10 

Hulpmiddels:  

• Huishoudelike items soos ŉ eierspaan, rasper, nael-knipper, skêr, broodmes, skroewedraaier, ens. 

• Video van ŉ pottebakker aan die werk 

• Regte-egte klei 

• Afdrukke van die inkleurprent 

 

Welkom  

• Pak die huishoudelike items op ŉ tafel uit. Lig hulle een vir een op en laat die kinders raai wat die doel van 

elke item is. 

• Laat die groep opdeel in groepies van 4 of 5. Een van die groeplede staan in die middel. Die groeplid in die 

middel is die mannekyn wat deur die ander lede in enige posisie geplaas kan word. Die groepe wys hulle 

mannekyn vir mekaar. Ruil om totdat elke kind ŉ kans gehad het om die mannekyn te wees. 

 

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 toe bly): “God se lig skyn altyd voor 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 

Wie kan onthou wat ŉ profeet is? En wie kan die profeet oor wie ons verlede keer gesels het, onthou? Vandag vertel 

ek julle van nog ŉ profeet. Hy was sommer nog jonk toe God hom geroep en aan hom ŉ opdrag gegee het. 

Jeremia is gebore as lid van ŉ godsdienstige familie uit Juda. Sy pa was ŉ priester. Hulle het in ŉ klein dorpie naby 

Jerusalem gebly. 

In die tyd wat Jeremia gebore is, het God se volk nie volgens sy voorskrifte geleef nie. Amper elkeen, van die koning 

tot die slawe, het valse gode gedien. Hulle het dit selfs binne-in God se tempel gedoen! 

Toe Jeremia 20 jaar oud was, het die Here met hom gepraat en gesê: “Ek het jou geken nog voor jy gebore is en 

Ek het beplan dat jy namens My sal praat.” 

Jeremia was bang. “Ag Here, ek kan dit regtig nie doen nie. Ek is nog heeltemal te jonk.” Jeremia het nie gedink die 

mense gaan na hom luister nie. 
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God het vir Jeremia gesê: “Ek is by jou. As ek sê jy moet gaan, moet jy gaan en presies sê wat Ek vir jou sê. Moet 

vir niemand bang wees nie. Ek is by jou en Ek sal jou beskerm.” Toe het die Here sy hand uitgesteek en aan sy 

lippe geraak. Hy sê toe: “Hiermee sit Ek my woorde in jou mond.” 

God het vir Jeremia krag, moed en wysheid gegee. Hy het die mense herinner dat God vir hulle lief is en hulle wil 

help, maar niemand wou luister nie, nie eers die koning of die priesters nie. 

Jeremia het die volk herinner dat, toe die Noordelike ryk nie na God geluister het nie, die vyand hulle oorwin en 

weggevoer het. Dis nou al 100 jaar later en die Suidelike ryk hou aan om van God te vergeet. Selfs al kon hulle sien 

dat die vyand reeds op pad was, het hulle aanhou verkeerd doen. 

Hoe meer Jeremia gewaarsku het, hoe kwater het die mense geword. Hulle het ŉ paar keer vir Jeremia gemartel en 

in die tronk gegooi. Selfs in sulke moeilike tye was Jeremia getrou aan God se opdrag. Deur alles het God hom 

beskerm net soos Hy belowe het. 

  

Vir God was dit so erg dat die mense sy waarskuwings ignoreer het, dat Hy vir Jeremia gesê het: “Hou op bid vir 

hierdie mense. Ek gaan nie meer luister wanneer hulle om hulp roep nie.” 

Een van die voorbeelde wat God vir Jeremia gegee het om aan die volk te verduidelik wat gaan gebeur, is die beeld 

van ŉ pottebakker en klei. Kom ons kyk wat God vir Jeremia gewys het. 

(Wys die video) 
Al hierdie waarskuwings het niks gehelp nie. 

Die Babiloniese weermag het Jerusalem en die hele Judea oorwin. Hulle het die mure afgebreek, geboue verwoes 

en alles afgebrand. God het belowe dat hulle vir 70 jaar gevange sou wees en daarna sou Hy hulle terugbring na die 

Beloofde Land. Dit is net soos ons gesien het in die voorbeeld van die pottebakker. Toe die klei nie reg vorm nie, 

het hy van voor af met iets nuuts begin uit dieselfde klei. God wou ook so maak. Hy het belowe dat dit weer goed 

sal gaan met sy volk. Ná die 70 jaar in Babilonië sal hulle weer huis toe kom en oor begin. Sy liefde vir sy kinders 

sal nooit ophou nie. 

Een van die bekendste beloftes in Jeremia klink so: “Ek beplan mooi dinge vir julle. Ek wil hê dit moet met julle goed 

gaan. Julle sal weer dinge van My vra en Ek sal na julle luister. As julle My regtig liefhet, sal Ek vriendelik wees met 

julle.” (Jeremia 29:11) 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe laat hierdie storie jou voel. 

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

3. Ek wonder hoe het Jeremia gevoel toe die mense nie na hom wou luister nie. 

 

 

 Werskaf  

• Gee aan elkeen ŉ stukkie klei waarmee hulle in hul hande kan speel. Laat elkeen rustig raak en met hul oë 

toe sit. Gee kans vir ŉ rukkie stilte en bid dan dat ons almal vir God sal vertrou om ons te vorm, soos wat 

ons die klei in ons hande vorm. 

• Hulle kan met die klei ŉ kleipotjie maak om huis toe te neem. 

• Inkleurprent van ŉ pot en hande. Kinders kan hul eie gebed in die kleipot skryf of teken. 

 

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  
Daniël: Waardes en beginsels 
Kinders leer oor die verhaal van Daniël 

Teks: Daniël 1 en 2 

Hulpmiddels:  

• Sandboks met karakters en houtblokkies (om die stede mee voor te stel) 

• 4 roomysstokkies met kaartjies waarop die vier vriende se ou en nuwe name verskyn 

• Wortels om na die aanbieding te eet 

• Kaartjies waarop kinders hulle waardes kan skryf 

• Afdrukke van die groente en vrugte skets 

Welkom  

Hou ’n “groente”- speletjie: wortel, aartappel en blomkool. Dit werk soos “rock, paper, scissors”. Die wortel steek 

die blomkool, die blomkool vou oor die aartappel en die aartappel rol die wortel om. Die wortel word met die wysvinger 

aangedui, die blomkool met ’n oop hand en die aartappel met ’n vuis. 

 

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 voor 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 

Demonstreer Daniël 1 in die sandboks: 
Ongeveer 600 jaar voor Jesus geleef het, het die mense van Babilonië oorlog gevoer teen die mense in Jerusalem. 

Die Babiloniërs was baie sterker en het die Jode as slawe teruggeneem na hulle stad. 

Hulle koning se naam was Nebukadnesar. Die koning het sy manne gevra om uit die jong seuns wat uit Israel kom, 

’n paar uit te soek wat opgelei kon word om vir hom te werk. Hulle moes jonk, sonder liggaamsgebrek, slim en mooi 

wees. 

Onder dié wat gekies is, was 4 jongmanne met die name: Daniël, Gananja, Misael en Asarja. Dit was Hebreeuse name 

en die koning het dadelik vir hulle ander name gegee. Daniël het Beltsasar geword, Gananja het Sadrag geword, 

Misael het Mesag geword en Asarja het Abednego geword. Hulle het glad nie van hulle nuwe name gehou nie. 

Die jongmanne moes baie goeie kos kry om te eet, dieselfde kos wat die koning eet. Die vier vriende wou egter nie 

soos die koning eet nie en het gevra of hulle vir 10 dae net groente kan eet. Die paleisbeampte was bang dat die 

koning hom sou doodmaak as hy toestemming gee. Hulle groepleier het egter ingewillig en gesê dat hulle na 10 dae 

baie gesond en sterk moet lyk, anders moet hulle beslis die koning se kos eet. 

Na 10 dae het Daniël en sy vriende baie beter as die ander gelyk. Drie jaar later het hulle voor koning Nebukadnesar 

verskyn. Hy het hulle op verskillende maniere getoets en uitgevind dat Daniël en sy vriende slimmer was as al die 

wyse manne in Babilonië. Hulle is toe aangestel om belangrike werk in die paleis te doen. 

Die koning het een nag ’n baie slegte droom gehad. Hy was baie ontsteld. Hy roep toe sy towenaars en voorspellers 

om vir hom die droom uit te lê. 
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Die towenaars en voorspellers wou weet wat die koning gedroom het. Maar die koning het hulle nie vertrou nie. Hy 

het geweet hulle sal saamspan en sommer enige betekenis uitdink. Hy sê toe: “Nee, as julle regtig kan voorspel, sê 

eers vir my wat ek gedroom het en dan wat dit beteken.” 

Die towenaars en voorspellers was baie ontsteld, want geen mens op aarde kan dit doen nie. Net God ken mense 

se drome. 

Die koning het toe geweet hulle bedrieg hom al jare lank en hy besluit toe om al die wyse manne dood te maak. 

Daniël en sy vriende was nie saam met die ander by die koning nie, maar hulle was ook wyse manne en moes ook 

doodgemaak word.  

Toe Daniël daarvan hoor, is hy dadelik na Arjok, die hoof van die paleiswag. “Waarom wil die koning ons doodmaak?” 

het hy vir Arjok gevra. Arjok het die situasie aan hom verduidelik en Daniël het vir ŉ bietjie tyd gevra. 

Waarom sou Daniël tyd vra? Hy wou tyd hê om te bid en die Here te vra om vir hom die droom en die uitleg daarvan 

bekend te maak. Hy en sy 3 vriende het saamgebid en die Here het vir Daniël gewys wat die droom was en wat dit 

beteken het. Daniël het die Here geloof en geprys!! 

Daniël gaan toe na die koning en tot die koning se verbasing kon Daniël vir hom presies vertel wat hy gedroom het 

én wat die betekenis van die droom was. Die koning was beïndruk met Daniël. Hy het vir Daniël aangestel as 

goewerneur van die hele provinsie Babilonië en hy het vir hom baie presente gegee. Hy het Daniël ook as hoof van 

al die koninklike raadgewers (dis nou die slim mense in Babilonië) aangestel. Daniël het gevra dat die koning vir 

Sadrag, Mesag en Abednego kies om te help regeer oor Babilonië. Die koning het dit gedoen. Daniël self het by die 

koning in die paleis gebly. 

Die Here het vir Daniël gehelp, want hy het nie die gode van Babilonië begin dien nie. Inteendeel, Daniël het getrou 

elke dag drie keer in die rigting van Jerusalem gebid. Dit het hom in die moeilikheid laat beland. (Maar meer daaroor 

volgende keer.) 

Daniël was beginselvas. Daar is twee maniere om op die regte pad te bly. Die een deur reëls te gehoorsaam en die 

ander is om jou eie waardes te hê. Reëls is iets wat ander vir jou sê waarvolgens jy moet leef. Waardes is iets wat 

jy self kies om volgens te leef. Waardes is dus binne jou en reëls buite jou. 

Beginsels is die maniere wat jy kies hoe jy die waardes uitleef. Jy kies jou gewoontes en gedrag só dat dit kan wys 

wat jou beginsels is. 

’n Reël kan wees dat jy nie van die lekkers mag eet sonder om vir Mamma te vra nie. Maar dis so maklik om dan, 

as Mamma nie by die huis is nie, skelmpies ’n lekkertjie te vat. 

Waardes is dat jy nie te veel lekkers wil eet nie, want dis ongesond. As Mamma nie by die huis is nie, vat jy nooit ŉ 

lekker nie. Dit is dan nie sy wat jou keer nie, maar jou eie waarde van gesond eet wat jou keer. 

  

Daniël en sy vriende was weg van hulle ouers en leiers af. Daar was niemand by hulle om te sorg dat hulle aan God 

getrou bly nie. Dit was hulle eie besluit om die waardes wat hulle by die huis en in die tempel uit die Here se Woord 

geleer het, te onthou en toe te pas. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter reëls of waardes is daar in julle huis. 

2. Ek wonder watter voorbeeld van Daniël jy sal wil volg. 

3. Ek wonder wat die Here sal doen met ŉ mens wat sy waardes en beginsels vergeet en verkeerde goed 

gedoen het. (Onthou vergifnis.) 

 

 Werskaf  

• Gee vir die kinders elkeen ’n wortel om te eet. 

• Maak vir elke kind ’n kaartjie waarop hulle 3 waardes kan invul. (Help hulle hiermee.) 

• Gee vir hulle die prentjie en laat hulle net die groente inkleur. 

 

Gebed: Here, help my om te bly by wat ek wil wees en doen, veral as ek alleen is. Amen. 
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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.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

My 3 belangrikste waardes: 

1. 

  

2. 

  

3. 
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Ontmoeting 3  
Daniël: As jy in die moeilikheid beland 
Kinders leer van Daniël in die leeukuil 

 
Teks: Daniël 3, 5-6 

Hulpmiddels:  

• Brief met die woorde “Getel, getel, geweeg en verdeel” 

• 7 Besempoppe: Koning, dienskneg, Sadrag, Mesag, Abednego en 2 soldate 

• Afdrukke van die leeumaskers 

• Afdrukke van die leeu-”kwakertjies” 

• Verf of inkleurkryte 

 Welkom  

Speel “Stuck in the mud”: Twee kinders is “aan”. Hulle jaag nou die ander kinders. Wanneer hulle aan ŉ kind raak, 

is daardie kind “stuck in the mud”. Hy/sy moet wydsbeen en met arms uitgestrek gaan staan en mag nie beweeg 

nie. Die enigste manier om los te kom, is as ŉ ander kind wat nie “stuck” is nie, onderdeur die “stuck” kind se arms 

of bene kruip om hom te bevry. Speel vir 5 tot 10 minute of totdat almal vassit. 

 

Steek ’n briefie weg waarop staan: “Mene mene tekel parsin”. Speel dan “Warm of Koud” om dit te soek. Steek 

nog ŉ briefie weg met die woorde: “Getel, getel, geweeg en verdeel”. Laat hulle nou verder “Warm of Koud” speel 

om na die betekenis van die vreemde woorde te soek. Vir die laaste rondte steek jy ’n sak weg waarin daar vir 

elkeen ’n pakkie lekkers in is. 

 

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 voor 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 

Ons het in die vorige ontmoeting gehoor van Daniël en sy drie vriende wat saamgestaan het en nie die kos van die 

koning geëet het nie. Daar in die vreemde stad, Babel, moes hulle baie moeilikhede deurmaak. Kom ek vertel julle 

daarvan. 

Voer die storie met die besempoppe op: 

Spelers: 

Koning Nebukadnesar: trotse koning van Babilonië 

Die koning se dienskneg: gewillig om te help, maar soms is hy baie lomp 

Sadrag, Mesag en Abednego: 3 jongmanne uit Israel wat God vertrou  

2 Soldate: goed opgeleide, sterk manne 

Klankeffekte 
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Wanneer jy die volgende woorde hoor, reageer dan so: 

Koning: Skree hard: “Lank lewe die koning!” 

Trompette: Skree hard: “Toe-toe-te-roe-toe-toe!” (♩ ♫ ♩ ♩ | 。) 

Vuuroond: “Sjoe! Sjoe! Sjoe!” (Vryf hande teen mekaar.) 
Sadrag, Mesag en Abednego: Skree: “Drie cool ouens!” 

Een ware God: “Amen!” 

Storie: 

Verlede keer het ons gehoor dat daar baie lank gelede in die land Babilonië ŉ man met die naam Nebukadnesar 

gewoon het. Hy was die koning. (“Lank lewe die koning!”) 

Hier kom hy nou. Kyk hoe trots loop hy rond in sy indrukwekkende paleis. Daar gaan sit hy nou op sy spesiale stoel 

wat die koninklike troon genoem word. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) roep sy getroue dienskneg en vertel hom van sy planne om ŉ goue standbeeld 

te bou wat 27 meter hoog en 3 meter wyd moet wees. 

Die dienskneg vertrek vinnig om te begin reël dat die standbeeld gebou moet word. 

Uiteindelik het die dag aangebreek om die standbeeld te onthul. (Waarvan is die standbeeld nou weer gemaak? En 
hoe hoog is hy? En hoe breed?) 
Kyk, hier kom koning Nebukadnesar nou. (“Lank lewe die koning!”) 

Hy kom om die standbeeld te onthul en vir al die mense te sê wat hulle moet doen. Hy sê in ŉ harde stem: “Wanneer 

julle die trompette hoor (“Toe-toe-te-roe-toe-toe!”), moet julle almal neerbuig en die goue standbeeld aanbid. 

Almal wat dit nie doen nie, sal in die brandende vuuroond gegooi word.” (“Sjoe! Sjoe! Sjoe!”) 

Net nadat die koning (“Lank lewe die koning!”) gepraat het, het al die mense die geluid van die trompette gehoor 

(“Toe-toe-te-roe-toe-toe!”). Hulle het neergebuig en die goue beeld aanbid. 

Skielik gaan die paleisdeure oop en twee sterk soldate bring drie jongmanne na die koning toe. (“Lank lewe die 

koning!”) Een van die soldate sê: “O grote koning! (“Lank lewe die koning!”) Hierdie drie Hebreeuse jongmanne, 

Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie cool ouens!) wou nie neerbuig en die standbeeld aanbid toe die trompette 

(“Toe-toe-te-roe-toe-toe!”) gespeel het nie. Hulle sê hulle sal net neerbuig en die een ware God (“Amen!”) aanbid. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) was smoorkwaad. Hy het opdrag gegee dat Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie 

cool ouens!”) in die brandende vuuroond (“Sjoe! Sjoe! Sjoe!”) gegooi moes word. 

Toe die twee soldate vir Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie cool ouens!”) in die brandende vuuroond (“Sjoe! Sjoe! 

Sjoe!”) gooi, was die vuur so warm dat dit die twee soldate doodgebrand het. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) was op pad om weg te loop, toe hy sien dat Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie 

cool ouens!”) nog altyd regop staan in die vlamme. Hulle het in die vuur rondgeloop en was nie meer vasgebind nie. 

Daar was ook ŉ vierde persoon in die vuuroond (“Sjoe! Sjoe! Sjoe!”) wat soos ŉ engel gelyk het. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) het opdrag gegee dat Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie cool ouens!”) uit die 

brandende vuuroond (“Sjoe! Sjoe! Sjoe!”) gehaal moes word. Toe hulle uitkom, het die vierde persoon verdwyn. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) het aan hulle klere geruik, maar hy het niks rook geruik nie! Om die waarheid 

te sê - nie ŉ enkele haartjie of stukkie van hul klere het gebrand nie. 

Die koning (“Lank lewe die koning!”) was so bang dat hy in sy skoene gebewe het. Hy het beveel dat almal in sy 

koninkryk die een ware God (“Amen!”) van Sadrag, Mesag en Abednego (“Drie cool ouens!”) moes aanbid. 

So het dit gebeur dat die koning (“Lank lewe die koning!”) voor almal erken het dat daar net een ware God (“Amen!”) 

is.  

 

Ná Nebukadnesar het Belsasar koning van Babilonië geword. Daniël moes vir hierdie nuwe koning ook moeilike goed 

verduidelik. Koning Belsasar het ’n fees gehou. Hy het 1 000 van sy amptenare genooi om te kom eet en hy het 

saam met hulle wyn gedrink uit die goue en silwer bekers wat uit die Here se tempel gekom het. Terwyl hulle besig 

was om dit te doen, het daar skielik ’n hand verskyn wat op die muur voor hulle begin skryf het. Die hand het die 

woorde, “Mene mene tekel en parsin”, geskryf. Niemand het geweet wat dit beteken nie. Die koning het toe vir 

Daniël laat roep om dit uit te lê. Die woord “mene” beteken: “God het die jare van u koningskap getel en ‘n einde 

daaraan gemaak.” “Tekel” beteken: “U is geweeg en te lig bevind. Die Here is nie tevrede met wat u gedoen het 

nie.” “Parsin” beteken: “Die Here gaan u koninkryk in twee verdeel en aan ander volke gee.” Alhoewel die boodskap 

sleg was, was die koning steeds beïndruk dat Daniël dit kon uitlê. Belsasar gee toe vir Daniël mooi klere en hang ŉ 
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ketting om sy nek. Hy het hom ook ŉ belangriker werk in sy koninkryk gegee. Daardie selfde nag nog is koning 

Belsasar vermoor. 

Daniël en sy vriende moes elke dag oppas vir die versoekings van die mense wat nie in die Here geglo het nie. Hulle 

het die hele tyd aan God getrou gebly. Daar het nog ŉ groot ding met Daniël gebeur omdat hy net die Here alleen 

wou aanbid.  

 

Hoor nou hierdie storie van Daniël: (Jy kan die storie net lees, maar elke keer as jy “Darius” lees, moet die kinders 
antwoord met Dááááá-ri-eus. Hulle moet met so ’n diep stem eindig!) 
Daar het ’n nuwe koning in Belsasar se plek gekom. Sy naam was Darius. Hy het ’n klomp belangrike manne in sy 

ryk aangestel - meer as 120 van hulle. Van al hierdie mense was Daniël verreweg die beste. Die ander was jaloers 

op Daniël en dink toe aan ’n plan wat vir Daniël in die moeilikheid kan laat beland. Hulle kom toe met ’n simpel plan 

na koning Darius. “O koning, u is so groot en so belangrik. U is die groot koning Darius! Kondig ŉ wet af dat alle 

mense vir 30 dae lank niks anders mag aanbid as net vir u nie. Alle mense moet in hierdie tyd in hulle gebede sê: 

“O Darius!” Dié wat nie die koning wil aanbid nie, moet vir die leeus gegooi word.” 

Die koning het gedink dis ’n slim plan en kondig toe die wet af. Daniël het voortgegaan om, soos dit sy gewoonte 

was, drie keer ’n dag tot God te bid in die rigting van Jerusalem. Die klomp jaloerse amptenare van koning Darius 

het toe vir Daniël, wat steeds sy God aanbid het, by die koning gaan aankla. 

Koning Darius was verplig om die straf uit te voer. Daniël moes in die leeuhok gegooi word. Koning Darius het baie 

sleg gevoel, want Daniël was sy beste man en hy het baie van hom gehou. Hy het die hele nag sleg geslaap en die 

volgende oggend vroeg is hy na die leeuhok toe. Hy het van ver af geroep. Toe Daniël antwoord, was koning Darius 

baie verbaas. Daniël vertel toe dat die Here ’n engel gestuur het wat die bekke van die leeus toegesluit het. Hulle 

kon niks aan hom doen nie. Koning Darius het daar en dan besluit dat Daniël se God die enigste ware God is. Hy 

was ook so kwaad vir sy amptenare dat hy hulle almal in die leeuhok laat gooi het. Die leeus het hulle dadelik 

doodgemaak. 

Die twee stories van die vuuroond en van die leeuhok leer ons dat jy selfs oor jou geloof in die moeilikheid kan 

beland. Ons dink baie keer dis net as ons stout is dat ons moeilikheid kry. Hierdie mense het juis moeilikheid gekry 

omdat hulle soet was. 

Maar as jy moeilikheid kry omdat jy soet is, moet jy onthou dat die Here aan jou kant is. Hy sal jou altyd red. Moet 

net nooit ophou om op die Here te vertrou nie! 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wanneer was jy in die moeilikheid terwyl jy eintlik soet was. 

2. Ek wonder waarvoor Daniël en sy vriende bang kon wees. 

3. Ek wonder watter stories ken jy van mense vir wie die Here gehelp het toe hulle bang was. 

4. Ek wonder waarmee die Here ’n mens alles help. 

 

 Werskaf  

• Maak ’n paar leeumaskers. 

• Maak die papiervou-kwakertjie 

 

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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Kopieer die prent op gewone papier. Knip uit op 

die soliede lyn (vierkant). Kleur die leeu in sodat 

dit soos prent 1 lyk. Kleur voor die tyd ŉ 

voorbeeld in sodat die kinders kan sien hoe dit 

moet lyk. Kleur tot teen die kante in, maar die 

binneste deel bly wit. Vou die vierkant soos die 

bekende “kwakertjies” (of google “fortune teller 

origami” om te sien hoe dit gevou moet word). 
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Ontmoeting 4  
Jona 
Kinders leer dat God gehoorsaamheid vra 

 
Teks: Jona 

Hulpmiddels:  

• 10 vissies per groep  

• 3-4 Jona-prentjies om agterop sommige vissies te plak 

• ŉ Skuifspeld vir elke vissie 

• ŉ Visvangstok met ŉ magneet vooraan vir elke span 

• ŉ Bak vir elke span om die vissies in te sit 

• 1 of 2 leë ontbytgraanbokse wat kan dien as kameras 

• Kameramanne 

• ŉ Nuusleser wat netjies aangetrek is 

• ŉ Tafel waarby die nuusleser kan sit 

• Papiere waarop die “nuus” geskryf is 

• ŉ Verslaggewer met ŉ mikrofoon 

• ŉ Jona wat verkieslik lyk of hy nat is 

• Afdrukke van die inkleurprent (met die visse wat wegkruip) 

 

 Welkom  

Maak ŉ stel van minstens 10 vissies per groep en ŉ visstok per span. Sit ŉ skuifspeld vooraan elke vissie as jy ŉ 

visstok met ŉ magneet gaan gebruik. Plak agterop 3 of 4 van die vissies ŉ Jona. Plaas die vissies in ŉ groot bak en 

maak seker die Jona is nie sigbaar nie. Vir elke vissie wat hulle vang wat “skoon” is, kry die span 100 punte. Vir 

elke vissie wat hulle vang met ŉ Jona op, kry hulle 200 punte. Die eerste span wat 1000 punte het, wen die 

visvangkompetisie. Laat die kinders beurte maak om vissies te vang. 

 

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 voor 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 

Ons gaan vandag se storie in die vorm van ŉ nuusberig en onderhoud met Jona aanbied. 

 

Nuusleser: Goeiemôre. Ek is Nadia van Nineve en dis lekker om vandag vir julle die nuutste nuusgebeure te bring. 

Heel bo aan ons berigte vandag: “Vissermanne sê dat hulle in die laaste tyd baie goeie visvangste gehad het.” 

Ons volgende nuusstorie gaan oor al die misdaad wat in Nineve plaasvind. Maar eers ons hoofberig vir vandag: 
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Ons het verslag ontvang van ŉ wonderbaarlike gebeurtenis. Dit het net hier om die draai op ons plaaslike strand 

gebeur. Blykbaar het hier ŉ man op die strand uitgespoel en hy het ŉ storie wat moeilik is om te glo. Ons eie 

verslaggewer, Pieter praat die Waarheid, is op die strand om die nuus vir ons te vertel. 

Pieter... is jy daar? Pieter?  
Kameraman en verslaggewer kom op die toneel. 
Verslaggewer: Ja, Nadia, ek is hier. Goeiedag aan jou en aan al ons nuuskykers.  

Nadia:  Wat gebeur daar by julle en watter nuus het jy vandag vir ons? 

Verslaggewer:  Ons is op die strand waar ŉ reddingspan besig is om na ŉ man om te sien. Dit lyk asof hy byna 

verdrink het. Die man lyk nie baie goed nie. ŉ Visserman het hom vroeg vanoggend op die strand sien lê en dadelik 

die reddingspan laat kom. Wag, dit lyk of die reddingspan klaar is. Kom ek kyk of ek ŉ onderhoud met hom kan voer. 

Verskoon tog, Meneer. Kan ek miskien gou ŉ paar vrae vir u vra?  
Jona kom nader gestap. 
Jona: Sekerlik, Meneer. Verskoon net dat ek so stink en as ek bietjie deurmekaar klink, maar ek het ŉ rowwe 3 

dae agter die rug. Ek wil hierdie 3 dae nooit weer oor hê nie. 

Verslaggewer: Vertel ons wie u is en hoe u op die strand uitgespoel het. Het u boot gesink?  

Jona:  Nee, nie heeltemal nie. My naam is Jona. 

Verslaggewer: Wag net ŉ bietjie, het u gesê Jona? Dié Jona – die bekende profeet van die Here?  

Jona:  Ja, dis ek. 

Verslaggewer: Kykers, dis ŉ rare geleentheid wat ons vandag het om met een van God se spesiale boodskappers 

te praat! Wow, wat ŉ voorreg om u te ontmoet, mnr. Jona. 

Jona: (half onseker) Dankie... ek dink? Maar ek is nie so spesiaal soos wat almal sê nie. 

Verslaggewer: Jona, ek verstaan dat jy die Goeie Nuus van God aan baie mense oordra? So hoekom is jy vandag 

hier? Wat het gebeur? 

Jona: Ek moet vir jou sê, vandag is nou die een dag wat ek nie baie opgewonde is oor die boodskap wat ek moet 

bring nie. Jy sien, God wil hê ek moet met die mense van Nineve gaan praat. 

Verslaggewer: O, Nineve? Ek sien. 

Jona: Ek sal enigiets anders doen as om nou met Nineve te gaan praat. Ek het begin om in heeltemal die teen- 

oorgestelde rigting te hardloop as wat ek veronderstel is om te gaan en toe beland ek hier. 

Verslaggewer: Laat ek net gou my storie agtermekaar kry – Jy verkies om NIE aan God se opdrag gehoorsaam te 

wees nie?! 

Jona: Heeltemal reg. 

Verslaggewer: Dis nou nie eintlik ŉ baie goeie plan nie, is dit? 

Jona: Jy sê vir my? Toe ek weer sien, is ek op ŉ boot met ŉ eenrigting kaartjie na Tarsis toe. Daar het ŉ groot 

storm losgebreek en ek het nie gedink enigeen op die boot gaan dit oorleef nie. Ek het geweet ek is in groot 

moeilikheid. 

Verslaggewer: Nou wat het gebeur? 

Jona: Ek het die bemanning op die boot gevra om my in die see te gooi, want ek het geweet dat ek nie uit hierdie 

een gaan kom nie. 

Verslaggewer: Wááááát? Jy het GEVRA dat hulle jou in die storm in die see moet gooi? Is dit nie ŉ mallerige idee 

nie?  

Jona: Miskien was dit, maar jy moet onthou dat ons hier met die Here te doen het. 

Verslaggewer: Wel, wat het volgende gebeur? 

Jona: Alles het skielik donker geword en .. 

Verslaggewer: Ja, en? 

Jona: Jy sal nie glo wat ek jou gaan vertel nie. 

Verslaggewer: Try me! 
Jona: Jy het gevra daarvoor... Ek is deur ŉ groot vis ingesluk.  

Verslaggewer: Ekskuus? Wat sê jy? 

Jona: Ek was ingesluk! Deur ŉ groot vis. Net so... (Maak hap en insluk beweging en geluid met mond.) 
Verslaggewer: OK. (Huiwer) Wag ŉ bietjie, laat ek dit nou net regkry. Jy sê vir my dat jy probeer weghardloop het 

van God, in ŉ boot in die teenoorgestelde rigting gevlug het, in ŉ groot storm op die boot, GEVRA het dat hulle jou 

oorboord moet gooi en dat jy toe deur ŉ vis ingesluk is? 
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Jona: Dis presies wat gebeur het. 

Verslaggewer: (Hy lag.) So jy gaan seker volgende vir my iets mals sê soos dat God jou jammer gekry het en die 

vis toe gestuur het om jou hier op die strand te kom uitspoeg. 

Jona: Julle hoef my nie te glo nie, maar dis wat gebeur het. 

Verslaggewer:  So, mense, hier het julle dit nou self uit die mond van die vis, ek bedoel vis-man, gehoor. (Aan Jona): 

Ek kan steeds net nie glo dat jy so dom was om in die eerste plek van God se opdrag te probeer wegkom nie. Wat 

was hierdie opdrag? 

Jona: Ek moet vir die mense van Nineve kom vertel dat hulle verkeerde dinge doen en dat God die hele stad binne 

veertig dae gaan verwoes as die mense hulle nie tot God bekeer nie. Ek doen ŉ beroep op almal – van die koning 

tot die heel eenvoudigste slaaf: “Draai asseblief weg van julle sonde af en doen wat God van julle vra. Hy is lief vir 

julle en wil nie hê dat julle sal aanhou met hierdie verkeerde dinge nie.” 

Verslaggewer: Sjoe, ek kan verstaan dat jy bang was om hierdie boodskap te gaan gee, want die mense kan dalk 

kwaad word vir jou. Ek dink ek sou seker ook maar enigiets probeer doen het om uit hierdie situasie te kom. 

Jona: Ja wel, ek moes op die harde manier leer dat niks belangriker is as om gehoorsaam te wees aan God nie. 

Sal julle my nou asseblief verskoon? Ek moet gaan was en droog aantrek. Ek moet nog gaan seker maak dat elke 

mens in Nineve hierdie boodskap kry. 

Nuusleser: Daar het julle dit nou. Dis belangrik om te onthou dat as God vir ons ŉ opdrag gee, Hy wil hê dat ons 

gehoorsaam sal wees aan Hom. Hy wil nie net vir Jona gebruik as boodskapper nie, maar ook vir my en jou. Ek 

wonder wat jou antwoord is wanneer God jou stuur om iets vir Hom te doen. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe Jona gevoel het toe hy daar in die vis sit. 

2. Ek wonder hoe hy gevoel het toe hy besef dat God hom gered het, al was hy ongehoorsaam. 

3. Ek wonder wat sou jy nog vir Jona wou vra as jy die verslaggewer was. 

 

 Werskaf  

• Soek die 6 visse wat wegkruip in die prent waar Jona na die boot toe stap. Omkring die visse en kleur die 

prent in. 

• Speel weer die visvang speletjie. 

 

Gebed: 

Draai twee-twee na mekaar toe en fluister ŉ gebed in die ander persoon se oor. Vra vir God om die ander persoon 

te help om te luister wanneer God hom/haar vra om weg te draai van sonde. Ons bid ook dat die ander persoon sal 

luister wanneer God vir hom/haar ŉ opdrag gee. 

 

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 5  
Ester: Die regte vrou op die regte plek 
Kinders ontdek hoe enigiemand op ŉ spesifieke plek en tyd deur God gebruik kan word 

 
 
Teks: Ester 

Hulpmiddels:  

• Laken of kombers 

• Koerant 

• Sosatiestokkies of dowels 

• Foelie  

• Versierings, gom en skêre 

• Afdrukke van die geheime tekste 

• Bybels 

 

 Welkom  

“Mystery” Kniekoppe: Gebruik ŉ laken of kombers en vra 2 kinders om dit vas te hou. Die kombers moet so 40 cm 

bo die vloer hang. Gee nou kans vir 5 kinders om na vore te kom terwyl die res van die groep hul oë toemaak. Die 

5 kinders kry kans om hul skoene uit te trek en in enige volgorde agter die kombers te staan. Hulle lywe en gesigte 

mag nie uitsteek bo die kombers nie. (Dit sal goed werk as hulle op stoele sit.) Die res van die groep kry nou kans 

om te raai watter stel voete/ kniekoppe behoort aan watter kind. 

“Mystery” ID: Ons speel ŉ vinnige hersieningspeletjie. Raai wie is die geheime persoon. Ons gee een eienskap van 

die persoon se identiteit en die kinders moet raai wie dit was.  

 

Leidrade: 

• Hy was in ŉ groot vis (Jona) 

• Hy was in ŉ leeukuil (Daniël) 

• Hy was die eerste koning (Saul) 

• Sy het saam met haar skoonma gaan bly (Rut) 

• Hy het heuning uit ŉ leeu geëet (Simson) 

• Hy woon van kleintyd af in ŉ tempel (Samuel) 

• Hy veg teen ŉ reus (Dawid) 

• Hy is baie slim (Salomo) 

• God leer hom van klei (Jeremia) 

 

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 voor 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.” 
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Woord 

Soos julle weet, het God se mense nou in verskillende lande gebly. In daardie tyd was daar ŉ jong Joodse meisie 

met die naam Ester. Haar ouers is oorlede en sy is deur haar oom Mordegai grootgemaak. Hulle het in ŉ stad met 

die naam Susan gewoon. Die koning van daardie tyd was Koning Ahasveros en sy koningin se naam was Vasti. 

Koningin Vasti het (met goeie rede) nie genoeg respek vir haar man gewys toe hy dit verwag het nie. Die koning 

was bang dat sy ŉ slegte voorbeeld vir ander vroue sal wees, toe besluit hy sy is nie meer koningin nie en stuur 

haar weg. Dit was ŉ groot skande. Toe besluit die koning dat daar ŉ nuwe koningin gekies moet word. 

Hier is hoe die kies van ŉ nuwe koningin sou werk... 

Van oral af moes al die mooi jongmeisies na die vroueblyplek in die paleis gebring word. Daar is ook ŉ man aangestel 

met die naam Hegai wat in beheer was van al die vroue wat in die paleis moes kom bly. Hy moes sorg dat hulle 

skoonheidsbehandelinge kry en dan kon die koning vir hom die mooiste meisie uitkies om koningin te word. Ester 

was een van die meisies wat in die paleis moes gaan bly. Hegai het dadelik van Ester gehou en haar voorgetrek. Sy 

het skoonheidsbehandelinge en ŉ spesiale dieet gevolg. Hy het haar na die beste deel van die vroueblyplek toe 

geskuif en vir haar slawe gegee. 

 

Op haar oom se advies het Ester vir niemand vertel dat sy ŉ Jood was nie. Haar oom het ook elke dag by die paleis 

ŉ draai gemaak om te hoor hoe dit met haar gaan. Na 12 maande het elke meisie ŉ kans gehad om voor die koning 

te verskyn sodat hy een kon kies. Toe dit Ester se beurt was, het almal wat haar gesien het, haar bewonder. 

Toe die koning haar sien, het hy dadelik besluit om haar die nuwe koningin te maak. Haar oom Mordegai het ook 

werk in die paleis gekry. Ester het nog steeds niks gesê oor haar agtergrond en dat sy ŉ Jood was nie. In die tyd 

wat Mordegai vir die koning gewerk het, het hy twee van die koning se persoonlike lyfwagte hoor praat. Hulle was 

kwaad vir die koning en het planne gemaak om hom te vermoor. Toe Mordegai dit hoor, het hy vir Ester daarvan 

vertel. Ester het na die koning gegaan en vir hom vertel wat Mordegai uitgevind het. Die koning het dadelik verder 

navraag gedoen. Dit het toe uitgekom dat dit waar was: die twee manne wou die koning vermoor. Hulle is toe dadelik 

gehang en hierdie storie is in die koning se geskiedenisboeke opgeteken. 

 

Daar was ook ŉ man met die naam, Haman. Hy was tweede in bevel van die land. Op bevel van die koning moes al 

die paleis-amptenare voor Haman buig om hulle respek vir hom te wys. Almal het dit gedoen, behalwe Ester se oom, 

Mordegai. Mordegai wou dit nie doen nie, want hy was ŉ Jood en hy sou net voor God buig. 

Haman was woedend toe hy uitvind dat Mordegai nie respek het vir hom nie. Toe besluit hy om nie net vir Mordegai 

te straf nie, maar om sommer al die Jode (Israeliete) uit te roei. Haman kies toe ŉ datum waarop hulle sou begin 

om al die Jode dood te maak. Haman gaan toe na die koning toe en sê: “Hier woon ŉ volk in ons land wat anders is 

as ons. Hulle aanvaar nie eers ons wette nie. Gee my toestemming om hulle uit te roei.” Die koning het hierop gesê: 

“Doen met die Jode net wat jy wil.” Maar wat die koning nie besef het nie, was dat sy eie vrou, Ester, ŉ Jood was. 

Toe Mordegai hoor wat gebeur het, was hy baie hartseer en ontsteld. Hy het begrafnisklere aangetrek en al huilende 

deur die stad geloop tot by die ingang van die paleis. Toe Ester hoor dat haar oom begrafnisklere aan het en staan 

en huil, het sy besef iets is fout. Sy het dadelik een van haar mense na hom toe gestuur om uit te vind wat aangaan. 

Mordegai het vertel wat gaan gebeur en gevra dat Ester die koning moet gaan sien en met hom hieroor praat. 

 

Maar julle, dit het nie in daardie tyd so gewerk nie. Jy kon nie net die koning gaan sien nie. Nie eers sy vrou nie. Jy 

moes geroep of genooi word. Gewoonlik as die koning sy septer (ŉ groot goue stok) na iemand uitgesteek het, kon 

hulle nader gaan; anders is hulle doodgemaak! Maar Ester besluit om tog maar die koning te gaan sien. Sy het eers 

vir 3 dae gevas en gebid daaroor. Sy het ook gevra dat haar oom Mordegai en die ander Jode in die stad ook sal 

bid en vas. Drie dae later het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die voorportaal van die paleis regoor die 

troonsaal van die koning gaan staan. Die koning het regoor die ingang op sy troon gesit. Toe hy haar daar in die 

voorportaal sien staan, was hy so oorrompel deur haar skoonheid dat hy dadelik sy goue septer na haar toe 

uitgesteek het. (Dit was die teken dat sy nader mag kom en met hom kon praat.) 
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Hy vra haar toe: “Wat is dit, my koningin? Sê vir my wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee, al is dit ook die helfte 

van my koninkryk.” 

“As dit met u reg is,” sê sy toe: “wil ek graag hê dat u en Haman vanaand my gaste sal wees by ŉ ete wat ek 

voorberei het.” Toe sê die koning: “Gaan haal dadelik vir Haman dat ons kan doen wat Ester vra.” 

By die ete sê Ester toe: “Wat ek graag wil hê, dit is nou te sê as die koning dit wil doen, is dat u en Haman môre 

weer my gaste sal wees. By daardie ete sal ek vir u sê wat ek wil hê.” 

 

Toe Haman daardie aand by die huis kom, het hy vreeslik by sy vrou gespog. Hy het tog saam met die koning en 

koningin geëet en hy sou die volgende aand weer saam met hulle eet. Maar daar was een ding wat hom vreeslik 

irriteer en dit was Mordegai. As hy net van hom ontslae kon raak, sou sy lewe perfek wees. 

Sy vrou se raad is toe: “Laat bou môreoggend ŉ galg en vra die koning of jy maar vir Mordegai sommer dadelik daar 

kan ophang. Daarna kan jy lekker saam met die koning en koningin gaan eet.” 

 

Maar daardie selfde nag kon die koning nie slaap nie. Iets het hom gepla. Hy het sy land se geskiedenisboeke laat 

haal en een van sy slawe het daaruit vir hom gelees in die hoop dat hy sou vaak raak en slaap. 

En daar in die geskiedenisboeke lees sy slaaf hoe Mordegai jare terug die koning se lewe gered het toe twee van sy 

soldate hom wou doodmaak. Die koning wou dadelik weet of Mordegai beloon is vir sy goeie daad. Maar nee, Mordegai 

is nooit beloon nie. Die volgende oggend laat kom die koning vir Haman en vra vir hom wat hy sou doen om iemand 

te beloon. Haman het gedink die koning wou hom beloon en dink toe iets spesiaal uit: 

“Vat mooi klere wat u as koning self dra, vat ook ŉ perd waarop u self ry. Gee dan die klere en die perd vir een van 

die koning se heel belangrikste amptenare. Hy moet dit dan vir die persoon gaan aantrek en hom deur die strate lei 

en hardop uitroep: “So sê die koning vir hierdie man dankie!” 

Die koning sê toe: “Dit is ŉ goeie plan. Gaan doen dit vir die Jood, Mordegai.” Haman moes dit toe doen. Hy was 

baie ontsteld, skaam en kwaad! Later daardie dag was dit die ete by die koningin. Terwyl hulle so gesit en eet het, 

het die koning vir Ester gevra: “Wat is dit wat jy van my wil hê? Sê my en ek sal dit vir jou gee.” 

Koningin Ester antwoord: “As dit vir die koning reg is, wil ek graag die volgende versoek rig: Laat my en my mense 

asseblief toe om te bly lewe.” “Wie wil julle dan doodmaak?” wou die koning weet. “Waar is hierdie man?” 

Toe sê Ester: “Ons vyand wat ons wil doodmaak, is hierdie man, Haman.” Haman het hom asvaal geskrik! 

Met reg ook, want op daardie oomblik besef die koning dat sy vrou ŉ Jood is en dit is die volk vir wie Haman haat. 

Die koning beveel toe dat daar ŉ galg gebou word en dat Haman opgehang word. Die mense sê toe: “Die galg is 

klaar gebou, want Haman wou Mordegai daar ophang.” Daardie dag word Haman toe aan sy eie galg opgehang. Die 

koning het ook die bevel om al die Jode dood te maak, laat verander. 

Ester was koningin op presies die regte tyd. Sy was dapper en gelowig. Met die Here se hulp kon sy ŉ plan maak 

wat gewerk het. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder van watter deel van die verhaal het jy die meeste gehou. 

2. Ek wonder wie jy in die verhaal wil wees. 

3. Ek wonder of jy trots/dankbaar is. 

 

 Werskaf  

• Gebruik die Bybel om die geheime teksverse te voltooi. 

• Maak septers. 

 

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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Hoe om septers te maak: 

Frommel koerantpapier op en draai die balletjie toe met foelie. Plak die 

foelieballetjie met maskeerband vas aan die bokant van ŉ “dowel”. Draai 

nou die bal en “dowel” heeltemal toe met foelie. Die kinders kan hul septers 

versier met sterre en ander blink goedjies. 

Alternatiewelik kan die patrone regs op karton afgeteken en uitgeknip word. 

Monteer twee septerkoppe (wat dieselfde is) aan weerskante van ŉ “dowel” 

en trek ook met foelie oor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltooi die volgende verse. Gebruik jou Bybel om dit op te soek. 

1. “Moenie  _ _ _ _  wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is 
jou   _ _ _.   Ek  _ _ _ _ _ _ _ _  jou,  Ek  _ _ _ _  jou,  Ek hou jou  _ _ _, met my 
eie hand  _ _ _  Ek jou.”      - Jesaja 41:10 

2. “As U dit  _ _ _ _ _ _ _ _ , vaardig ŉ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bevel uit en laat skryf 
dit in die wette van  _ _ _ _ _ _  en Medië, wat nie herroep kan word nie, dat        
_ _ _ _ _  nie meer voor Koning Ahasveros mag verskyn nie en dat hy haar as       
_ _ _ _ _ _ _ _  vervang met iemand wat haar beter sal  _ _ _ _ _  as sy.”          
- Ester 1:19 

3. “Ester was die dogter van  _ _ _ _ _ _ _ _ , ŉ oom van  _ _ _ _ _ _ _ _  wat 
haar as sy dogter aangeneem het.” - Ester 2:15  

4. “In die tyd wat Mordegai in die poort van die  _ _ _ _ _ _  gesit het, het              
_ _ _ _ _ _   en      _ _ _ _ _ ,  twee  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van die koning 
wat die poortwagte was, verbitterd geraak en saamgesweer om koning 
Ahasveros te  _ _ _ _ _ _ _.” - Ester 2:21  

ANTWOORDE: 

“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.” Jesaja 41:10 

“As U dit goedvind, vaardig ŉ koninklike bevel uit en laat skryf dit in die wette van Persië en Medië, wat nie herroep kan word nie, dat Vasti nie meer 
voor Koning Ahasveros mag verskyn nie en dat hy haar as koningin vervang met iemand wat haar beter sal gedra as sy.” Ester 1:19 

“Ester was die dogter van Abigajil, ŉ oom van Mordegai wat haar as sy dogter aangeneem het.” Ester 2:15 

“In die tyd wat Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, twee paleisbeamptes van die koning wat die poortwagte was, 
verbitter geraak en saamgesweer om koning Ahasveros te vermoor.” Ester 2:21 
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Ontmoeting 6 
Nehemia: Mure en harte 
Kinders leer oor die verhaal van Nehemia 

Teks: Nehemia 

Hulpmiddels:  

• “Maansand”: Klits 8 koppies koekmeel en 1 koppie baba-olie in ŉ groot mengbak tot alles goed gemeng is. 

(Dit kan tot 10 minute neem om goed te meng.) Bêre die “maansand” in ŉ digte sakkie of bakkie met ŉ 

deksel. (As die maansand te duur uitwerk, kan gewone seesand of selfs mieliepap ook werk.) 

• Kat- en muisoortjies 

• Klein boksies en roomys-stokkies 

• Afdrukke van die doolhof 

 

 Welkom  

Inspeksietog: Kleingroep: Loop met jou kinders om die gebou en kyk waar ŉ dief kan inkom. Loop ŉ tweede keer om 

en kyk waar herstelwerk of opruiming nodig is. 

 

“Kat en Muis”: Noem die muise Nehemia en Esra en die katte Sanballat en Tobija. (Vir die lekker kan jy kat-oortjies 

en muis-oortjies vir die kinders opsit.) 

 

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 voor 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 

Julle kry nou elkeen ŉ bakkie “Maansand”. (Sien resep.) Terwyl die leidster praat, kan die kinders stil vroetel in die 

sand en die opdragte uitvoer soos die verhaal verloop. 

Ons het gehoor en/of gesien dat daar plekke is waar diewe in ons gebou kan inkom (of ons sekuriteit is uitstekend) 

en ons het gesien waar daar skoonmaak- en herstelwerk nodig is. 

Die Jode (die stamme van Juda en Benjamin) het na 70 jaar in Babilonië weer in hulle land gaan bly. Nou moes al 

die huise wat afgebreek of afgebrand was, herstel word. Nehemia kon nie saam teruggaan nie. Hy het vir die koning 

van Babilonië gewerk. Eendag kom een van sy vriende kuier en vertel vir hom dat Jerusalem baie sleg lyk, veral die 

muur. Niemand het nog probeer om die muur te herstel nie. Vyande en diewe kan nou maklik inkom, want die muur 

om die stad was die enigste ding wat hulle kon uithou. 

Nehemia was so hartseer dat hy begin huil het. (Teken ŉ hartseer gesig in die sand.) Nehemia het vir dae getreur. 

Toe hy teruggaan werk toe, sien die koning dat Nehemia ongelukkig is. Nehemia was altyd vriendelik en het ŉ 

positiewe gesindheid gehad. Daarom was dit vir die koning baie vreemd om hom treurig te sien. 

“Wat makeer?” vra die koning. Nehemia was bang om te antwoord, want eintlik was hy ŉ slaaf en as die koning vir 

hom kwaad word, kon hy enigiets met hom doen. “Is daar iets wat jy my wil vra?” vra die koning. Nehemia het in sy 
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gedagtes tot God gebid. Toe antwoord Nehemia: “Ons stad Jerusalem is verwoes. Stuur my asseblief soontoe om 

dit te help herstel.” 

Wat sal die koning doen? (Vee jou hartseer gesiggie weg. Teken nou ŉ vrolike gesig.) 
Die koning gee toe vir Nehemia verlof om na Jerusalem toe te gaan. Hy gee ook briewe saam sodat Nehemia vir 

almal wat hom wil keer, kan wys dat die koning hom gestuur het. Die koning het ook gesorg dat daar genoeg hout 

was vir die bou van die muur. 

Toe het Nehemia vertrek. (Loop met jou vingers in die sand.) 
Sanballat en sy mense was Goroniete. Hulle was kwaad dat iemand gekom het om die Jode in Jerusalem te help. 

(Krap die sand deurmekaar.) 
In Jerusalem het Nehemia vir drie dae nie vir die mense vertel wat hy kom doen het nie. Hy het eers alles mooi 

deurgekyk. In die nag het hy en ŉ paar manne rondom Jerusalem geloop en die stukkende muur geïnspekteer. 

Eers toe hy presies weet wat alles gedoen moet word, het hy die leiers van Jerusalem bymekaar geroep en hulle 

gemotiveer om die harde werk aan te pak. Die leiers was opgewonde en wou dadelik begin. 

(Tel sand op en strooi dit weer terug.) Sanballat en Tobija het gehoor hulle gaan bou en het hulle uitgelag: “Julle 

sal dit nie regkry nie.” Nehemia het geantwoord: “Die God van die hemel sal ons help. Ons sal slaag!!” (Klap liggies 
die sand plat.) Nehemia het alles baie goed beplan. Mense moes die deel van die muur voor hul eie huise eerste 

opbou. (Begin al in die rondte ŉ muur met die sand bou.) Verder het hy die mense in groepe verdeel vir die res van 

die muur. Almal, selfs dogters, het help bou. Daar was net ŉ paar deftige mense wat te hoogmoedig was om te help 

werk. Sanballat was woedend. Tobija het gesê: “Daai muur gaan so swak wees, ŉ jakkals sal dit kan omspring.” 

Die mense het hard gewerk en sommer gou was hulle halfpad. Om te keer dat Sanballat en sy vriende aan die muur 

kom lol, het hulle snags wag gestaan. Maar dit het die mense moeg gemaak. Hulle kon nie so sonder slaap klaarkom 

nie. Nehemia het families uitgekies om in die nag wag te staan en vir hulle wapens gekry. Die helfte van die manne 

moes bedags bou met ŉ swaard om die lyf. Die ander helfte het gestaan met spiese, pyle, boë en harnasse. Die 

manne wat die boumateriaal moes aandra, het met een hand gewerk en met die ander hand ŉ wapen vasgehou. 

(Teken ŉ swaard of spies in die middel van jou sand.) 
Nehemia het die mense moed ingepraat: “Hou vol, die Here gaan ons help.” 

Sanballat en Tobija het vir Nehemia ŉ strik gestel. Hulle wou hê Nehemia moes uitkom dat hulle hom kon vang. Hulle 

maak toe of hulle ŉ vergadering moet hou, maar Nehemia het net gesê hy werk en kan nie kom nie. Hulle versprei 

toe ŉ storie dat Nehemia ŉ opstand teen die koning beplan. Nehemia het net aanhou werk en hom nie daaraan 

gesteur nie. Toe koop hulle ŉ man om om vir Nehemia te gaan jok sodat hulle vir hom ŉ strik kan stel, maar die Here 

het hom gehelp om sommer dadelik te sien die man is ŉ leuenaar. 

Die muur is binne 52 dae klaar gebou. Sanballat-hulle het gesien die Here het vir Nehemia gehelp en hulle kon niks 

daaraan doen nie. Mense het begin om geskenke te gee: goud, silwer en klere vir die priesters en werkers. Die groot 

hekke van die muur is gesluit en die mense was gereed om fees te vier. (Vee die swaard uit en teken mense in die 
sand.) Die mense het van ander dorpe af gekom en die priester Esra het die wetboek gebring. Hy het dit gelees vir 

al die mans, vroue en kinders. Hy het van die oggend tot middagete gelees. Die mense het baie groot geskrik toe 

hulle die wet hoor. Hulle het die wet vergeet en al die verkeerde goed gedoen. Hulle was baie hartseer en skaam 

oor al hulle sonde. Hulle het gehuil toe hulle hoor wat in die wet staan. (Teken trane in die sand.) 
Nehemia het gesê: “Moenie huil nie. Dis ŉ goeie dag. Die Here wil julle God wees. Vier fees en gee genoeg kos vir 

die armes.” (Dans met julle vingers in die sand.) Die muur is ingewy. Hulle het gesing en op harpe, liere, trompette 

en simbale gespeel. Hulle het saamgebid en belowe dat hulle die Here sal dien. Kore het op die muur gestaan en 

sing. Die vrolike klanke kon ver gehoor word. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe jy sal voel as jy vir iemand wat baie kwaai is, iets moet vra. 

2. Ek wonder wat doen jy as iemand jou aanhoudend terg. 

3. Ek wonder hoe dit sal voel om ŉ fees te vier waar almal in ons dorp saam die Here loof. 

 



21 
 

 Werskaf  

• Maak ŉ gebedsmuur. Skryf of teken gebedsversoeke op klein reghoekige papiere. Sit hulle soos bakstene 

teen ŉ muur of deur. (Aangesien dit die einde van die jaar is, kan hulle dankgebede skryf.) Vir kleiner kinders: 

laat hulle iets teken waarvoor hulle dankbaar is. 

• Gee vir kinders klein boksies en roomys-stokkies en daag hulle uit om ŉ moeilike konstruksie te ontwerp. 

• Voltooi die doolhof (soek die pad vanaf Nehemia tot bo-op die muur) en kleur dan die prent veelkleurig in. 

 

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.” 

 

 

 

Begin hier 






