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Ontmoeting 1   
Intertestamentêre tyd 
Kinders leer dat Jesus se koms lank gelede voorspel is 

 
 
Teks: Lukas 2; Maleagi 3; Miga 5:1; Jesaja 9:6 / 7:14; Sagaria 9:9 

Hulpmiddels:  

• Toiletrol vir elke kind en versierings 

• 4 Besempoppe (of trek 4 kinders so aan): 

o ŉ Balling wat terugkeer – vaal en eenvoudig 

o Een wat herinner aan die Griekse tydperk 

o Een met klere stukkend geskeur – asof hy/sy uit ŉ geveg kom 

o Een wat armoedig aangetrek is – moet wys hy/sy kry swaar 

(Jy kan 1 besempop gebruik en net elke keer sy voorkoms verander.) 

• ŉ Boodskap in die vorm van ŉ boekrol waarin die volgende verse staan: Miga 5:1; Jesaja 7:14; Jesaja 9:1,5 

en 6 

 

Welkom  

Speel “mens tot mens”: 

Die kinders verdeel in pare. Roep uit: “Duim teen duim”, “Knie teen knie”, “Rug teen rug”.  Kinders voer die opdrag 

uit soos dit uitgeroep word.  Roep dan: “Mens tot mens” – Almal ruil maats. 

Herhaal dit ŉ paar keer. Vra met elke ruiling wat die maatjie se naam is en waar hy/sy skoolgaan.  

 

 Wyding  

Stilword-ritueel: 

Gebed: Die leier bid elke keer ŉ sinnetjie en die groep herhaal dit saam:  

 

Dankie Heer, vir hierdie dag. 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet. 

Dankie dat U mens geword en vir ons die pad kom loop het.  

Help ons om U ook te volg... 

...soos ons nou in die gebed ons leier gevolg het.  

Amen 
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Woord 

Inleiding: Hier is ŉ man wat vir ons nuus bring. Hy is ŉ Israeliet, maar hy is nie in Israel gebore nie. Hy was in 

ballingskap in Babel. Kom ons hoor wat vertel hy: 

(Besempop wat soos ŉ arm man aangetrek is. Hy het die boekrol by hom.) 
“My hart is baie bly, want ek is vry. Ek het my lewe lank gewag vir die dag dat ons kon terugkeer na ons eie land. 

Nou is ons hier in Jerusalem en die muur en die tempel is weer opgebou. Ons het ons les geleer en niemand in 

Israel aanbid nou afgode nie. Ons het ook nie ŉ koning nie. Die hoëpriester is verantwoordelik vir groot besluite. Dit 

was koning Kores van Persië wat ons gehelp het om terug te kom na ons eie land. Die Perse het die grote Babel 

ingeneem en ons gehelp om ons tempel te versorg. Ons voel nou veilig. Ek sien uit daarna dat my kinders en 

kleinkinders hier kan grootword en van God kan leer.” 

(Besempop met “Griekse kleed”. Hy hou die boekrol ook vas.) 
Ons het nog ŉ besoeker. Kom ons hoor wat hy vertel: 

“Ai, maar die wêreld het darem vreeslik verander vandat ek ŉ kind was. Dis nou 200 jaar gelede dat my voorouers 

uit Babel teruggekeer het. Ek hoor my agter-agter oupagrootjie was netnou hier. Hy sou julle vertel het van die 

goeie dae toe hulle die muur en die tempel reggemaak het. Intussen het daar baie dinge in die wêreld gebeur. 

Alexander die Grote – die Griek van Masedonië – het die Perse oorwin en hy regeer nou oor al die lande wat ons 

ken. Dit het so erg geword dat ons glad nie eers meer ons eie taal praat nie. Almal praat nou Grieks en die Grieke 

het hulle gode oral ingebring. Selfs in ons tempel. Ons mag nie meer vir God aanbid nie. Hulle doen net wat hulle wil 

in ons tempel. Wat my die seerste maak, is dat my eie mense die Grieke se gewoontes so interessant vind dat hulle 

nie meer vir hulle eie geloof, taal of kultuur omgee nie. Wat gaan tog van ons word? Wat van al die beloftes van die 

profete? Sal daar vir ons ŉ Verlosser kom? O, Here help ons.” 

(Besempop, die “Makabeër”, lyk of hy uit ŉ geveg kom. Hy het nou die boekrol.) 
“Ons kon dit net nie meer uithou nie. Ons het genoeg gehad van die Grieke wat in ons tempel maak net wat hulle 

wil. Ons het saamgestaan en in opstand gekom. Dit was ŉ lang stryd en baie gevegte, maar na 20 jaar het ons gewen. 

Die tempel is nou weer onder ons beheer en ons het ŉ nuwe altaar gebou. Ons mense praat nog steeds Grieks en 

die boeke van Moses en die profete is in Grieks vertaal. Ons kan uiteindelik na meer as 500 jaar onsself regeer. Ons 

eie priesters regeer die land. Ons het nie ŉ koning nie. Nou wag ons net dat die profesieë van die Messias moet 

waar word.” 

(Besempop wat armoedig aangetrek is.) 
“Dink julle dit gaan goed in my land? Moenie glo nie. Vir 200 jaar het dit heel goed gegaan, maar daardie tyd is verby. 

Die Romeine het sterker geword as al die ander volke en ons is ook nou onder hulle beheer. Hulle het ŉ kamma 

koning vir ons aangestel. Sy naam is Herodes, maar eintlik doen die Romeine net wat hulle wil. Ons is soos slawe in 

ons eie land. Ons het net een hoop en dit is dat die Messias moet kom. Dit is wat die profete voorspel het...” (Lees 
die verse in die boekrol.) 
 

Vertel vir die kinders dat na al hierdie jare alles gereed was dat Jesus kon kom en die boodskap in die wêreld kon 

versprei. Die Griekse taal is oral verstaan, die Romeine het goeie paaie gebou waarmee mense tussen lande kon 

beweeg en die Romeinse regstelsel was so goed ontwikkel dat ons vandag nog daarvan gebruik maak. 

Lees Lukas 2 - Augustus die Romein regeer. Hy laat almal inskryf in hul eie geboorte dorpe. 

• In hierdie tyd is Jesus gebore 

• Hy is die Redder vir alle volke 

• Alles is gereed vir die uitdra van die boodskap van sy verlossingswerk (o.a. paaie, taal, regstelsel, ens.) 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat was vir jou interessant / mooi in die verhaal. 

2. Ek wonder watter deel van die verhaal sal jy onthou. 

3. Ek wonder in watter van hierdie tye sou jy wou leef. 

4. Ek wonder watter van God se beloftes is vir jou spesiaal. 
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 Werskaf  

• Teken wat jy kan onthou uit die vertelling en gaan vertel dit vir iemand by die huis. 

• Elke kind kry ŉ toiletrol met die profesieë wat in die boekrol geskryf was. Vou die boekrol daarin en versier 

die toiletrol. 

• Hou ŉ rollespel met die besempoppe. 

 

Sluit af met die seënbede  
Hou almal hande vas in ŉ kring. Die kinders herhaal agter die aanbieder aan: 

Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons; dankie, Heer, vir die maatjies langs ons; dankie, Heer, vir die liefde tussen 

ons. Amen. 

 

Profesieë om in boekrol te sit: 

Miga 5: 1: Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar 

iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse 

verlede! 

Jesaja 7:14: Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee: 'n Jong vrou sal swanger word en 

'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. 

Jesaja 9: 1,5 en 6: Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor die wat in 

die donker land was, het 'n lig geskyn. 

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem 

word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 

Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon 

van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg 

en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die 

Almagtige sorg. 

 



4 

Ontmoeting 2
God sien jou raak; sien jy Hom? 
Die voorspelling van Jesus se geboorte aan Maria - en Simeon se verhaal 

Teks: Lukas 1:26-38, 42, 46-48; Lukas 2: 25-33 

Hulpmiddels:  

• Blinddoek raai: ‘n sak vol verskillende voorwerpe en ŉ blinddoek vir elke groepie

• Aanbieding: Groot bril met die woorde “Jesus sien my raak” aan die binnekant van die bril en “Sien jy vir

Jesus raak?” aan die buitekant van die bril geplak

• Die patroon van die bril vir elke kind afgedruk op karton, inkleurkryte, skêre, gom, “staplers”, versierings vir

die brille, stukkies gekleurde sellofaan

• Afskrifte van die “Voorspelling van Jesus se geboorte” vir elke kind wat kan lees

Welkom 

My klein ogie sien (“I spy with my little eye”): 

Speel “My klein ogies sien... “ met kleure of met die eerste letter van die woord wat jy wil hê die ander moet raai. 

Bv. “My klein ogies sien... iets wat groen is.” Almal raai dan goed wat hulle kan sien wat groen is, totdat hulle reg 

raai. 

Blinddoek raai: 

Sit verskillende artikels in ŉ sak. Elkeen in die groepie kry ŉ beurt om geblinddoek in die sak te voel en dan ŉ artikel 

uit te haal. Hy/sy moet dan raai wat dit is deur net daaraan te voel. 

Wyding  

Stilword-ritueel: 

Gebed: Die leier bid elke keer ŉ sinnetjie en die groep herhaal dit saam: 

Dankie Heer, vir hierdie dag. 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet. 

Dankie dat U mens geword en vir ons die pad kom loop het. 

Help ons om U ook te volg... 

...soos ons nou in die gebed ons leier gevolg het.  

Amen 

Woord 

Die Zoeloes groet mekaar met die woorde “Sawubona” wat beteken “Ek sien jou.” Wanneer hulle dit vir mekaar sê, 

beteken dit: ek sien jou raak; jy het waarde; jy is spesiaal; ek dink jy is belangrik en waardevol. Kom ons groet mekaar 

op hierdie manier. (Almal loop rond en groet mekaar met die woorde “Sawubona”.) 
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Kan julle onthou wat ŉ voorspelling is? Watter belangrike gebeurtenis word in die Ou Testament voorspel en gaan 

gebeur? (Gee geleentheid vir terugvoer oor verlede keer se ontmoeting.) Vandag gaan ons luister na twee verhale 

wat afspeel in die tyd waarin Jesus gebore is. 

Vra die vraag “Hoekom gebruik ŉ mens ŉ BRIL?” en laat die kinders antwoord. Laat iemand wat bril dra, vertel 
watter verskil die bril maak. Haal die bril uit ŉ tas of sak. Dit moet baie groot wees. Aan die binnekant moet daar 
geskryf staan “Jesus sien my raak” en aan die buitekant “Sien jy vir Jesus?” Hierdie bril herinner ons vandag aan 
twee stories in die Bybel. Die eerste verhaal is die storie van hoe God iemand raaksien en gebruik. Die tweede 
verhaal is ŉ storie waarin iemand Jesus raaksien en herken. 

Wys die kant van die bril waarop staan “Jesus sien my raak” en laat ŉ kind dit lees. Lees nou die Bybelverhaal oor 

die voorspelling van Jesus se geboorte aan Maria in Lukas 1:26-38 (uit die Bybel@Kinders): 

“Toe Elisabet 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret toe gestuur. Dit is ŉ dorp in Galilea. Hy 

moes met ŉ jongmeisie gaan praat wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy was verloof aan Josef, ŉ man uit 

koning Dawid se familie. Toe Gabriël by Maria kom, sê hy: ‘Goeiedag. Ek het goeie nuus vir jou: die Here is by jou!’ 

Maria het groot geskrik. ‘Wat is aan die gang?’ het sy gewonder. Die engel sê vir haar: ’Moenie bang wees nie. God 

is goed vir jou. Jy sal binnekort ŉ seun hê. Jy moet Hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die Seun 

van die Allerhoogste God genoem word. Hy sal vir altyd Koning wees oor die mense van Israel.’ Maria sê toe vir 

Gabriël: ‘Hoe kan so iets gebeur? Ek is nog nie getroud nie.’ Toe sê Gabriël: ‘Die Heilige Gees sal sorg dat jy ŉ 

Kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal jou laat verwag. Hierdie Kind van jou sal die Seun van God genoem word.’ 

‘Ek het nog goeie nuus vir jou,’ sê Gabriël. ‘Elisabet, ŉ familielid van jou, verwag ook. Sy is al oud. Maar sy sal een 

van die dae ŉ seun hê. Sy verwag nou al 6 maande lank. God kan enigiets doen.’ Toe sê Maria: ‘My lewe is in die 

Here se hand. Dit wat Hy wil hê, moet met my gebeur.’ Hierna het Gabriël weggegaan.” 

Neem weer die bril en verduidelik dat ons somtyds mekaar nie raaksien nie. Jy voel soms alleen of onbelangrik. Dalk 

dink jy, jy is nie goed genoeg nie. Of jy dink jy is nog te jonk om vir God te werk. Dit is presies hoe Maria gevoel 

het. Maar God het anders na haar gekyk. Hy het ŉ bril van liefde. Hy sien jou raak vir wie jy regtig is. Hy het vir 

Maria gekies om die belangrikste vrou in die Bybel te word, al was sy jonk, arm en onbelangrik. Ek wonder hoe Maria 

gevoel het toe sy hoor dat God haar gekies het om hierdie baie belangrike werk te doen om Jesus se mamma te 

wees! Maria se niggie, Elisabet, sê ook vir haar die volgende: “Maria, jy is die gelukkigste vrou op aarde. Jy is gekies 

vir ŉ baie spesiale werk. Jy gaan die ma van ŉ baie belangrike Kind wees.” (Lukas 1:42, Die Bybel@Kinders) 

En daarna sing Maria ŉ lied oor wat gebeur het (in vers 46-48). 

“Ek maak die Naam van die Here groot. Ek juig oor God. Hy is my Redder. Ek is glad nie belangrik nie, ek is maar 

een van God se diensmeisies; tog het Hy my raakgesien. Van nou af sal my naam op almal se lippe wees. Alle 

geslagte sal sê dat ek die gelukkigste vrou op die aarde is.” (Lukas 1:46-48 - Die Boodskap) 

Laat al die kinders met hul vingers denkbeeldige brilletjies maak en voor hul oë hou. Laat hulle agter jou aan herhaal: 

“Ek is die gelukkigste kind op aarde, want God sien my raak en ek is belangrik vir Hom.” 

Hulle kan dit dan ook vir mekaar herhaal: “Jy is die....” 

Nou word die groot bril omgedraai sodat die woorde “Sien jy vir Jesus?” wys. Laat ŉ kind die woorde lees. 

Jesus se ouers, Maria en Josef, neem die babatjie Jesus na die tempel in Jerusalem om Hom aan God te wy. En 

daar ontmoet hulle vir Simeon. Simeon is ŉ verrimpelde, stokou man met ŉ droom in sy hart. Hy ken die Ou 

Testament se voorspellings dat daar ŉ Verlosser gebore gaan word. Hy kan nie wag om Hom te ontmoet nie. En 

God belowe aan Simeon dat hy beslis nie sal sterf voordat hy die Messias, Jesus, gesien het nie. 

Vertel die verhaal van Simeon (Soos in Lukas 2:25-33). 

Verduidelik vooraf dat die kinders elke keer as hulle “uitgesien”, “gesien” of “oë” hoor, hulle die denkbeeldige 
brilletjies met hulle vingers voor hul oë moet maak. 
Antwoorde: vers 25 (uitgesien), vers 26 (gesien), vers 30 (oë), vers 30 (gesien), vers 31 (oë). 

Die bril herinner ons aan hierdie 2 stories. Die een kant van die bril (binnekant) herinner jou dat God jou raaksien, 

net soos met Maria. Hy het jou lief en Hy kies jou. Hy kyk na jou met ŉ bril van liefde. 

Die ander kant van die bril (buitekant) herinner jou aan die storie van Simeon, wat Jesus raakgesien het. Net so 

word jy genooi om Jesus raak te sien en Hom lief te hê. Jy kan ook met ŉ bril van liefde kyk. 
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Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

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

2. Ek wonder wie jy in die verhaal sou wou wees.

3. Ek wonder waar jy vir Jesus elke dag raaksien.

 Werskaf 

• Maak ŉ bril: Maak ŉ afskrif van die patroon vir elke kind om ŉ bril mee te maak en te versier. Laat hulle dit

gebruik om die boodskap vas te lê:  Jesus sien my raak. Sien jy vir Jesus?

• Werkkaart (Voorspelling van Jesus se geboorte): Maak ŉ afskrif van die werkkaart vir elke kind (wat al

maklik kan lees). Laat hulle die storie lees en die prentjies inkleur.

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 3 
Jesus in die tempel 
Jesus bly agter in Jerusalem 

Teks: Lukas 2:41-51 

Hulpmiddels:  

• Klein karakters soos papierpoppies, houtfiguurtjies e.a. om Josef, Maria en die seuntjie Jesus voor te stel

• A4-papier en sosatiestokkies

• Afdrukke van doolhof

• Papier en kryte

• Sandbak

• Houtblokkies

• Gom

Welkom 

Speletjie: 

Steek ’n klomp klein items op moeilike plekke weg en laat die kinders daarna soek sonder enige leidrade. Hulle moet 

aanhou soek, totdat al die goed gevind is. Die idee is dat hulle amper moedeloos raak. 

Wyding  

Stilword-ritueel: 

Gebed: Die leier bid elke keer ŉ sinnetjie en die groep herhaal dit saam: 

Dankie Heer, vir hierdie dag. 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet. 

Dankie dat U mens geword en vir ons die pad kom loop het. 

Help ons om U ook te volg... 

...soos ons nou in die gebed ons leier gevolg het.  

Amen 

Woord 

Berei die sandbak voor: Gebruik houtblokkies om die tempel en ’n paar ander geboue in Jerusalem voor te stel. Sit 

nog ’n houtblokkie ver van die eerstes neer. Ander belangrike karakters: Josef, Maria en die seuntjie Jesus. Vertel 

die verhaal terwyl jy die figuurtjies in die sand beweeg: 

Jesus se ouers het elke jaar Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees. Na die fees is hulle terug na Nasaret toe, maar 

Jesus het in die tempel agtergebly. Josef en Maria het dit nie agtergekom nie. Hulle het gedink Hy is by ander 

familielede wat ook op pad terug was. Eers ’n dag later kom hulle agter Jesus is nie by hulle nie. Maria en Josef 

moes omdraai en teruggaan na Jerusalem. 
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Na ’n lang gesoek kry Josef en Maria die volgende dag vir Jesus in die tempel. Hy het tussen die geleerdes gesit, 

na hulle geluister en hulle uitgevra. Almal was verbaas oor hoeveel Hy geweet het en oor sy antwoorde. Toe Maria 

en Josef vir Jesus daar sien, was hulle omgekrap. Maria sê dadelik vir Hom: “Hoekom het jy dit aan ons gedoen? 

Ons is al dood van bekommernis oor jou. Ons soek oral na jou.” Maar Jesus sê: “Hoekom soek julle na my? Julle 

weet mos ek moet in die huis van my Vader wees.” Josef en Maria het nie verstaan wat Jesus vir hulle sê nie. 

Hierna is Jesus saam met hulle terug na Nasaret toe en Hy was aan hulle gehoorsaam.  

Hier is ‘n video oor hierdie verhaal: https://youtu.be/ghs1FcTZoWA  

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

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

2. Ek wonder hoe jy sou gevoel het as jy soos Jesus tussen die slim mense gesit het.

3. Ek wonder wie jy graag in die storie wou wees.

 Werskaf  

Kinders kan self in die sandbak weer die hele storie uitspeel. 

• Gee kryte en papier om te teken.

• Maak voor die tyd ’n boekrol (hulle het in Jesus se tyd op boekrolle geskryf) om as voorbeeld neer te sit.

Plak die kort kante van ’n A4-papier vas aan twee sosatiestokkies en rol dit na die middel toe op. Voorsien

papier, gom en sosatiestokkies sodat hulle vir hulself boekrolle kan maak as hulle wil. Hulle kan ook daarin

skryf of teken.

• Sit ’n paar afdrukke neer van die doolhof.

Sluit af met die seënbede 

https://youtu.be/ghs1FcTZoWA
https://youtu.be/ghs1FcTZoWA
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Ontmoeting 4 
Die roeping van die dissipels 
Jesus se dissipels was gewone mense 

Teks: Matteus 4:18-23 

Hulpmiddels:  

• Babapoeier en ’n plat bak

• Skryfbehoeftes en skoon papier

• Afdrukke van die geboue

 Welkom 

Groepies maak: Speel ’n speletjie waar groepe van verskillende hoeveelhede gemaak word. Die leier roep uit: “Maak 

groepe van 3”; wag tot almal in groepe is en roep ’n volgende nommer uit. Stop by 12. Jesus het vir Hom ’n groep 

van 12 dissipels gekies. (Indien daar minder kinders by die byeenkoms is, gebruik bottelproppies of blokkies vir die 

kinders om in groepies te pak totdat elkeen 12 in ‘n groepie het.)  

Wyding 

Stilword-ritueel: Babapoeier voetspore: Gooi babapoeier in ’n plat bak en trap voetspore in ’n lokaal. Laat die 

kinders presies in jou voetspore loop en by jou bestemming uitkom. Gee soms kort treetjies en soms langer treë. 

Woord 

In Jesus se tyd was daar rabbi’s en dissipels. Rabbi’s was die slim, geleerde mense wat alles van die Ou Testament 

en die lewe geweet het. Hulle het elke 2 jaar vir hulle jongmanne gekies wat vir die volgende 2 jaar saam met hulle 

sou leef, sodat hulle alles wat die Rabbi weet, kon leer. Die wat gekies is, was net die heel slimstes en die heel 

soetstes. Dit was ’n baie groot eer om deur ’n rabbi gekies te word. Enige jong kind wat daarom deur ’n rabbi 

gevra sou word, sou hom blindelings gevolg het. Blindelings beteken dat jy alles net so sou los en iemand sal volg, 

sonder dat jy weet waarheen julle gaan of wat gaan gebeur. 

As jy nie deur ’n rabbi gekies word nie, moes jy maar dieselfde werk gaan doen het as jou pa, soos om houtwerk te 

doen of om ’n visserman te word of te gaan boer. Jesus was baie slimmer as die rabbi’s. Hy het vir Hom dissipels 

gekies het. Jesus het nie die slimstes of die soetstes gekies nie. Hy het gewone mense gekies. Die meeste van 

Jesus se dissipels was vissermanne en die ander rabbi’s het nie gedink hulle is goed genoeg nie. 

Die eerste vier dissipels wat Jesus geroep het, was Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Ons deel in 4 

groepe en noem die groepe: ‘Petrus’, ‘Andreas’, ‘Jakobus’ en ‘Johannes’. 

Om te beleef hoe voel dit om iemand blindelings te volg, laat die kinders hulle oë toemaak en lei ’n groepie op ’n 

slag op ’n eenvoudige roete deur die vertrek. Laat almal hul oë toehou totdat almal deur die vertrek gelei is.  

Lees nou Matteus 4:18-22: 

“Jesus het langs die See van Galilea geloop. Hy sien toe twee broers, Simon en Andreas. Simon se ander naam 

was Petrus. Hulle was vissermanne en hulle het hulle visnet in die see gegooi. Jesus sê toe vir hulle: “Kom hier, 

kom saam met My, Ek sal julle lewens verander: Julle sal nog vissermanne wees, maar julle sal nie meer visse vang 

nie, julle sal mense bymekaarmaak vir God.” Simon en Andreas het dadelik hulle visnette gelos en hulle het saam 
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met Jesus gegaan. Jesus het verder gegaan en toe sien Hy twee ander broers, Jakobus en Johannes. Hulle was 

die seuns van Sebedeus. Hulle was in die boot saam met hulle pa en hulle was besig om hulle visnette reg te maak. 

Jesus het hulle geroep om saam met Hom te kom. Hulle het dadelik die boot en hulle pa daar gelos en hulle het 

saam met Jesus gegaan.” 

Lees ook Markus 3:16 – 19: 

“Jesus het twaalf apostels gekies en aangestel. Hy het vir Simon die naam Petrus gegee, en Hy het vir Jakobus en 

Johannes, die twee seuns van Sebedeus, die naam “manne van die donderweer” gegee. Die ander apostels was: 

Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus seun van Alfeus, Taddeus, Simon die patriot en Judas 

Iskariot wat later vir Jesus verraai het.” 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

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

2. Ek wonder wie jy in die storie is

3. Ek wonder of daar ’n gedeelte van die storie is waarvan jy glad nie hou nie

 Werskaf 

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede wat genoem word, te kies en kreatief tyd daaraan te 

spandeer. 

• Miskien wil jy jou voet afteken op papier en versier.

• Miskien wil jy iets of iemand teken wat vandag vir jou belangrik is.

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 5   
Jesus gee sy beste 
Kinders leer dat Jesus altyd op die beste manier vir sy kinders sorg, nie op ŉ tweedehandse manier nie. 
 
Teks: Johannes 2:1-12, Matteus 4:23 

Hulpmiddels:  

• 1 Tafel voor in vertrek 

• 8 nie-deursigtige glasies gevul met water (2), suurlemoensap (2), appelsap (2) en druiwesap (2)  

• Blinddoeke 

• Blou en rooi stukkies lap vir vlaggies 

• marshmallow vissie; bietjie sand; stukkie lap – as voorbeelde van ander wonderwerke 

• Karakters wat ons benodig (pas dit aan by die grootte van die groep): 

1. Ma: serpie oor kop 

2. Jesus: lap skuins oor karakter se lyf gebind 

3. Kelners: elkeen ŉ lap oor hulle arms gevou 

4. Hoofkelner: sjef hoed (kram wit karton aan mekaar vas) 

5. Skinker: baadjie, strikdas, beker 

6. Gaste: vere, gesigsmaskers, krale, dasse 

7. Beker wat as leë wynglas gebruik kan word; fles met rooi kleursel wat as nuwe wyn gebruik kan 

word  

8. 6 Waterkanne vir die 6 watervate  

 

Voorbereiding: Gebruik ŉ ander deurskynende bak/fles met rooi kleursel wat droog geword het of ingegooi is sodat 

die kinders dit nie sien nie. Hierdie fles gaan gebruik word vir die nuwe wyn. 

• Afdrukke van inkleurprent en waterkruik, skryfbehoeftes 

• A4-papier, papierborde 

• Skêre, “split pins”  

 

Hierdie ontmoeting mag in sekere omstandighede moeilik wees om aan te bied as gevolg van drankmisbruik in 
gemeenskappe. Dit is belangrik om die konteks van Jesus se wonderwerk te verstaan. Hy verander nie water in wyn 

om goedkeuring te verleen aan alkohol misbruik nie, net soos Hy nie ŉ ooretery goedkeur met die vermeerdering 

van die broodjies en die vissies nie. Indien hierdie inhoud problematies kan wees, is u welkom om ŉ ander wonderwerk 

te behandel. 

 

Welkom  

Kies-speletjie: 

Gebruik 2 vrywilligers en plaas hulle op teenoorstaande plekke in die vertrek. Hulle kan op ŉ stoel staan of ŉ blou 

en rooi vlaggie bo hul kop vashou sodat hulle maklik sigbaar is. Roep nou elke keer 2 teenoorstaande produkte of 

disse uit, en wys met elke item na die 2 vrywilligers. Die groep “kies” wat hulle dink die beste is deur na die 

vrywilliger te beweeg wat die item verteenwoordig. 

Voorbeelde:  

• Sonskyn vs. Donderstorm 

• Sjokolade vs. Slap tjips  

• Oros vs. Creme Soda  

• Popcorn vs. Smarties  
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• Pizza vs. Pasta 

 

Speel ŉ “Fear Factor”-speletjie met die groep en vra vir 2 vrywilligers. Bind elke vrywilliger se oë toe en laat hulle 

gelyk aan dieselfde vloeistof proe. Bepaal ŉ fynproe-wenner deurdat hulle elke keer so gou as moontlik moet raai 

wat hulle geproe het! 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Babapoeier voetspore: Gooi babapoeier in ’n plat bak en trap voetspore in ’n lokaal. Laat die 

kinders presies in jou voetspore loop en by jou bestemming uitkom. Gee soms kort treetjies en soms langer treë. 

Woord 

Vra die groep wie kan onthou wat die vorige keer gebeur het?  

 

Ons het na die verhaal geluister van Jesus wat sy dissipels roep om Hom te volg. Wie kan die naam van een van 

die dissipels onthou? (Gee kans vir antwoorde.) Verlede keer het ons geëindig (Matt 4:23) waar Jesus deur die hele 

provinsie Galilea gegaan het. Hy het vir die mense geleer in die sinagoges en hulle vertel van die Goeie Boodskap 

dat God Koning is oor almal. Hy het ook al die mense gesond gemaak wat siek was. 

Vandag gaan ons deel wees van die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Ons lees daarvan in Johannes 2. 

Miskien kan julle raai wat dit was? Dit was ŉ troue. Wat gebeur alles by ŉ troue? (Kies ŉ paar vrywilligers soos die 
kinders antwoord en gee aan hulle die hulpmiddels wat hulle nodig het om jou te help om die storie te vertel.) 
Teks: Johannes 2: 1-12 

(Die karakters beeld die storie uit soos jy dit voorlees.) 
’n Man en ’n vrou het getrou in die stad Kana in Galilea. Jesus se ma was ook daar. Die mense het vir Jesus en 

sy dissipels ook na die troue genooi. (Wat is dissipels nou weer? Dis mense wat iemand gevolg het en by hom geleer 

het.) Toe die wyn op was (die kind wat kelner is, kan die beker omdop en vir die ander wys dit is op), het Jesus se 

ma vir Hom gesê: “Die wyn is op.” Jesus het vir haar gesê: “Mevrou, hoekom sê jy dit vir My? Dit is nog nie my tyd 

nie.” 

Jesus se ma sê toe vir die kelners: “Julle moet doen wat Jesus vir julle sê.” Daar was ses watervate van klip. Die 

Jode het die water in die vate gebruik om hulle te reinig. Daar was 90 tot 100 liter water in elke klipvat. Jesus het 

vir die kelners gesê: “Maak die vate vol water!” (Gooi water in die fles wat dan rooi sal verander as teken van die 
nuwe wyn wat Jesus gemaak het.) Hulle het die vate heeltemal volgemaak. Toe sê Jesus vir hulle: “Skep nou van 

die water en gee dit vir die hoofkelner!” Hulle het die water vir die hoofkelner gegee. Die hoofkelner het geproe dat 

die water wyn geword het. Hy het nie geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die kelners wat die water geskep 

het, het geweet. Die hoofkelner het die bruidegom geroep en vir hom gesê: “’n Mens moet eers die goeie wyn vir 

jou gaste gee. Later, wanneer die mense baie gedrink het, gee ’n mens die wyn wat nie so goed is nie. Maar jy het 

die beste wyn gebêre tot nou toe!” 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe jy sou voel as jy ŉ gas by die troue was.  

2. Ek wonder wat was vir jou die belangrikste in die verhaal.  

3. Ek wonder hoekom Jesus hierdie wonderteken gedoen het. 

 

Hierdie was die eerste wonderteken wat Jesus gedoen het. Hy het dit in die stad Kana in Galilea gedoen. So het 

Jesus vir die mense gewys dat Hy God is en daarom het sy dissipels in Hom geglo. (Wat is ŉ wonderteken? Dit is 
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’n wonderwerk wat wys Jesus is God. God is heeltyd aan die werk, maar ŉ wonderwerk wil ons aandag daarop 

vestig dat Hy in beheer is.) 

Ek het by my ŉ paar leidrade van ander wonderwerke wat Jesus gedoen het terwyl Hy op aarde was. Kan julle raai 

wat die wonderwerk is? (marshmallow vissie – broodjies en vissies; bietjie sand – blinde genees; stukkie lap – 

melaatses genees) 

 

  Werskaf  

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede wat genoem word, te kies en kreatief tyd daaraan te 

spandeer: 

• Verskaf aan elkeen 2 papierborde of 2 papier sirkels met die kruik afgedruk op een. Laat hulle die kruik 

inkleur en die etiket blokkie in die middel daarvan uitknip. Hulle moet ook die helfte van die 2de papier rooi 

inkleur en die ander helfte blou en die twee borde/papiere met ‘n “split pin” aan mekaar heg. Soos die 

agterste papier draai, verander die blou water dan in rooi wyn. 

• Verskaf aan elkeen ŉ inkleurprent om in te kleur of ŉ skoon A4-papier waarop hulle die belangrikste deel 

van die storie kan teken. 

 

Sluit af met die seënbede  

 

Kinders kry geleentheid om geseën te word deur mekaar en/of die leier. Dit is altyd lekker om dit interaktief te 

maak!  
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Ontmoeting 6 
Jesus is ons Koning
Die einde van Jesus se aardse lewe 

Teks: Matteus 21:1-12 

Hulpmiddels:  

• Papier sakkies

• Donkie dele

• Palmblaar-prent

Welkom 

“Jesus sê”: 

Die aanbieder sê: “Jesus sê... (en noem dan een van die ondergenoemde aksies wat saam met die gepaste 

handgebare gaan.) Die aanbieder moet probeer om die groep uit te vang, deur bv. te sê: “Josua sê...” of noem net 

die aksie en sê nie “Jesus sê” vooraf nie, ens. Wanneer iemand in die groep dan ŉ fout maak, gaan sit hy/sy tot 

daar net ŉ paar kinders oorbly. Die aksies is: 

1.”Volg My” – hou hande oop agtermekaar, met linkerhand se duim teen regterhand se pinkie en maak ŉ “volg”-

beweging. 

2. “Ry donkie” – maak 2 vuiste met die duime teenmekaar asof leisels vasgehou word.

3. “Help mekaar” – hou vas aan jou eie hand.

4. “Praat met My” – vou hande soos in gebed.

Wyding 

Stilword-ritueel: Babapoeier voetspore: Gooi babapoeier in ’n plat bak en trap voetspore in ’n lokaal. Laat die 

kinders presies in jou voetspore loop en by jou bestemming uitkom. Gee soms kort treetjies en soms langer treë. 

 Woord 

Almal sit doodstil en maak hulle oë toe. Luister na al die geluide wat jy kan hoor, bv. ŉ voëltjie wat sing, motors wat 

ry, jou eie asemhaling, ens. Ek wonder watter geluide vir julle mooi was en watter geluide julle gepla het. Kom ons 

maak elkeen die geluid van ŉ motor. 

Ons het nou na verskillende geluide geluister en self soos motors gemaak. Ek wonder watter tipe motor Jesus gery 

het? (Gee vir hulle kans om te reageer.) 
In Jesus se tyd was daar nie motors soos ons vandag ken nie en hulle het meestal gestap waar hulle wou wees. 

Ryk mense het met kamele gery wanneer hulle ver gery het en die soldate het met waentjies gery wat deur perde 

getrek is. 

Jesus het na baie plekke gestap waar Hy baie wonderwerke gedoen het en mense van God geleer het. Ek wonder 

wie van julle kan vir my sê van watter wonderwerk(e) het ons by die vorige geleentheid gehoor. (Gee kans vir 
reaksie.) Ek wonder wie kan vir my enige storie noem wat Jesus vertel het. (Gee kans vir reaksie.) 
Nadat Jesus eendag so ŉ storie vertel het, het Hy sy dissipels geroep en vir hulle gesê: (Matt 20:17-19 – 

Bybel@kinders)  
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“Ons gaan nou Jerusalem toe. In Jerusalem gaan die godsdienstige leiers My vang. Hulle gaan sê dat Ek doodgemaak 

moet word. Dan sal hulle My oorgee aan die Romeine. Die Romeinse soldate sal My voor almal spot en slaan. 

Uiteindelik sal hulle My aan ŉ kruis ophang waar Ek sal doodgaan. Maar Ek sal op die derde dag weer lewendig word.” 

Sjoe, ek wonder wat die dissipels gedink het toe hulle hoor wat Jesus sê. Jesus, wat ons hemelse Koning is, moet 

soos ŉ skelm aan ŉ kruis doodgaan! (Gee kans om te reageer.) Ek wonder wat ek sou gedoen het as ek moes hoor 

ek moet saam met my leier en vriend êrens heen gaan waar ek weet Hy doodgemaak sal word. 

Maar Jesus het presies geweet wat gaan gebeur. Op pad na Jerusalem het hulle by ŉ dorpie met die naam Betfage 

gekom. Betfage was nie ver van Jerusalem af nie. Daar het Hy vir twee van sy dissipels ŉ snaakse opdrag gegee: 

Matt 21:1 – 3: “Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee dissipels vooruit 

gestuur en vir hulle gesê: ‘Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie 

kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My. En as iemand vir julle iets daaroor sê, 

antwoord dan: Die Here het hulle nodig en Hy sal hulle gou weer terugstuur.’” Ek wonder wat Jesus met hierdie 

donkies wou maak? Hy wil seker nie op hulle ry nie, want Hy is dan ŉ koning en ŉ koning ry mos in ŉ koets, nie waar 

nie? Kom ons kyk wat staan in Sag 9:9b: “Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy 

is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie.” Dit lyk my Jesus is regtig van plan om op die donkie 

te ry! 

Matt 21:6: Die twee dissipels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus aan hulle beveel het. 

Matt 21:7: “Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim.” Daar 

was nie ŉ lekker sagte kombersie of ŉ saal of ŉ kussing om op die donkie te sit nie. 

Matt 21:8: “Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi.” Die mense was vreeslik bly 

om vir Jesus te sien, want hulle het geglo dat Hy die volgende koning sou word wat hulle van die Romeine sou 

bevry. Hulle het Hom soos ŉ koning behandel en hul klere op die pad gegooi as bewys dat Hy hulle koning is. 

Matt 21:8b: “... ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi.” 

Hulle het palmtakke van die bome afgepluk en ook op die pad voor die donkie se hoewe gestrooi en hulle het die 

palmtakke geswaai wanneer Jesus verbygekom het. (Laat die kinders maak of hulle ook palmtakke swaai.) 
Matt 21:9: “Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: ‘Prys 

die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!’” 

Matt 21:10,11: “Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: ‘Wie is hierdie man?’ 

Die skare het geantwoord: ‘Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!’” 

Matt 21:12a: “Jesus het tempel toe gegaan...” Jesus het sowaar op ŉ donkie kerk toe gery! 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat is vir julle spesiaal in hierdie verhaal. 

2. Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal. 

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

4. Ek wonder wat sou jy vir jou familie gaan vertel het as jy daar was. 

 

 Werskaf  

• Inkleurprent vir klein kindertjies. 

• Maak ŉ donkie papierpop en laat die kinders dan vir mekaar die storie vertel soos wat die donkie die storie 

sou vertel het. 

• Gebruik die blaarpatroon sodat die kinders vir hulle blare kan uitknip om te waai of laat hulle hul handpalms 

in verf druk om palmtakke op papier af te druk. 

 

Sluit af met die seënbede  

Gebruik die seënbede, maar vandag mag daar nie woorde hardop gesê word nie. Net gebaretaal mag gebruik word.  

Hier is ‘n videogreep: https://fb.watch/9FQ8Hul75t/   

https://fb.watch/9FQ8Hul75t/
https://fb.watch/9FQ8Hul75t/
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