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Ontmoeting 1  
Jesus lewe! 
Kruisiging en opstanding 

 
Teks: Matteus 21:1-11 en Johannes 3:16 

Hulpmiddels:  

• 3 stelle van 3 bordjies wat elkeen ŉ gesigsuitdrukking het: ŉ bly gesiggie, ŉ hartseer gesiggie en ŉ bang 

gesiggie 

• 2 Handskoenpoppe 

• Afgedrukte blokkiesraaisel vir die aktiwiteit 

• ŉ Boksie met die volgende items in: 

1. Hoefyster of ŉ plastiekdonkie of ŉ prent van ŉ donkie of ŉ (palm)tak 

2. Koringkorrels/stukkies brood en wingerdstok/wingerdblaar/houer met bietjie druiwesap 

3. Doring en/of stukkie pers lap 

4. Papier met ŉ kruisie (“X”) op 

5. Kruis (soos Jesus se kruis) of ŉ spyker 

6. Swart papiertjie 

7. Wit lappie 

8. ŉ Klippie 

9. 2 Paaseiers – die een hol van binne en een met die wit en geel marshmallow in. 

 

Welkom  

Drie kinders word vorentoe geroep. Vra hulle moet die gesiggie ophou wat hulle dink pas by die stelling wat die 

aanbieder gaan maak. 

Voorbeelde van stellings vir die aanbieder: 

• Jy het ŉ groot prys gewen. 

• Jy weet jy het iets verkeerd gedoen en moet dit vir jou ouers vertel. 

• Jy hoor iemand vir wie jy baie lief is, is baie siek in die hospitaal. 

• Jy hoor julle gaan see toe vir die vakansie. 

• Jy het sleg gedoen in jou laaste toets by die skool. 

• Iemand gee vir jou ŉ present wat jy lankal wou hê. 

• Jou troeteldier is dood. 

• Jy is gekies as klasleier of vir ŉ sportspan of vir die koor. 

• Jy het ŉ ruit gebreek toe jy met ŉ bal in die huis gespeel het. 

• Jou boetie gaan klik by jou ouers oor iets wat jy gedoen het. 

Die rede vir die speletjie is dat die gebeure rondom die kruisiging en opstanding van Jesus soveel uiteenlopende 

emosies uitlok. 

 

Wyding  
Kom ons sit doodstil en maak ons oë toe. Ons dink aan die lekkerste plek waar ons nog ooit was of waar ons graag 

sal wil wees. En dan dink ons aan al die mooi goed wat Jesus elke dag vir ons gee. Sê vir Jesus dankie daarvoor. 
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Woord 

2 handskoenpoppe (C en B) en die aanbieder (A) voer die volgende gesprek: 

C: (Sê vir die gehoor!) Dis amper Paasfees! Ek kan skaars wag om al daai paaseiers te eet!  

B: Haai, en hoekom is jy so opgewonde? 

C: Ek het nou net aan Paasfees gedink wat een van die dae is. Ek kan nie wag nie! 

B: Dis nie regtig so opwindend soos byvoorbeeld Kersfees nie. Ek weet nie regtig waaroor Paasfees eintlik gaan nie. 

C: Weet jy regtig nie? Dit gaan mos oor paaseiers en sjokolade hasies. Ek wens ek kon die grootste sjokolade 

paashaas in die wêreld kry om te eet! 

B: Nou wat presies het paashase en paaseiers met Paasfees te doen? Wat ís Paasfees?  

C: Ek weet net dat dit skoolvakansie is. 

B: Ja, maar hoekom? 

C: Nee, ek weet nie. Kom ons vra vir ... (die aanbieder se naam). 

B: (aanbieder  se  naam),  wat  is  Paasfees  regtig?  Waaroor  gaan  Paasfees?  Die  winkels  wil  hê  ons  moet  

paashase en paaseiers koop en vir ander mense is dit net ŉ lekker vakansietyd. Maar daar moet tog seker meer 

wees as net dit? 

A: Jy is heeltemal reg. Paasfees gaan oor baie meer as paashase en paaseiers.  

B: Kyk vir C en sê: Sien, ek het jou mos gesê. 

A: Paasfees is die tyd wanneer ons dink aan hoe Jesus aan die kruis gesterf het. Ken julle twee die verhaal van 

Jesus se kruisiging? 

C: Ek dink ek het al daarvan gehoor, maar ek ken nie eintlik die hele storie nie. Sal Tannie asb. vir ons vertel?  

A: Nou kom ek vertel vir julle, maar daarvoor moet ek eers my storie boksie in die hande kry. 

(Haal elke keer een van die volgende items uit en vertel waaroor dit gaan. Gee die item vir iemand om vas te hou.) 
• Hoefyster, plastiekdonkie, prentjie van ŉ donkie of ŉ stukkie (palm)tak. Dit laat dink ons aan die dag toe 

Jesus op die rug van ŉ donkie in Jerusalem ingery het en al die mense geskree het: “Hosanna vir die seun 

van Dawid! Hosanna! Hosanna!” (Mat 21:1-11) 

• Koringkorrels/stukkie brood en wingerdstok/wingerdblaar/bietjie druiwesap. Dit laat ons dink aan die laaste 

ete wat Jesus saam met sy dissipels gehad het en waar Hy toe vir hulle gesê het dat Hy doodgemaak gaan 

word. Hulle moet in die toekoms aan sy dood dink wanneer hulle die brood (ŉ teken van sy liggaam wat 

gekruisig sou word) en die nagmaalwyn (ŉ teken van sy bloed wat sou vloei) gebruik. Daar het Hy met ander 

woorde die nagmaal ingestel. (Mat 26:26-30) 

• Doring en/of stukkie pers lap. Dit laat dink ons aan die lyding van Jesus toe hulle Hom gespot het, geslaan 

het en ŉ doringkroon op sy kop gedruk het. 

B: Eina! Vir wat doen hulle nou dit? Het Jesus ŉ baie groot sonde gedoen dat hulle Hom so straf?  

A: (Haal ŉ papier met ŉ kruisie [soos ŉ X] daarop uit en wys dit vir B.) 
B: O, ek kry ook sulke verkeerdmerkies wanneer my somme in die skool verkeerd is! 

A: Het jy al ŉ briefie gesien of ŉ sms of WhatsApp gekry waar iemand onderaan die briefie ŉ paar kruisies gemaak 

het? 

B: Ja, Ouma maak altyd sulke kruisies aan die einde van haar briefies. Maar ek weet nie wat sy so verkeerd doen 

om sommer drie verkeerde merke te kry nie! 

A: Sien, daardie kruisies beteken nie iets is verkeerd nie, maar dit beteken liefde. Dis hoekom Jesus al hierdie dinge 

moes deurgemaak het. Hy het absoluut niks verkeerds gedoen nie, maar omdat Hy vir my en vir jou lief is, het Hy 

in ons plek aan die kruis gesterf vir al die verkeerde goed wat ons doen. Maar kom ons kyk wat is nog in ons boksie: 

Kruis (soos Jesus se kruis)/spyker. Die soldate het toe vir Jesus aan die kruis gespyker soos wat Hy vooraf vir sy 

dissipels gesê het gaan gebeur. 

Swart papiertjie – Dit het vir 3 ure baie donker geword en toe het Jesus gesterf. 

C: Wil jy vir my sê dat hierdie Jesus waarvan almal praat en wat julle sê ons Koning is, is DOOD!? Bid julle vir iemand 

wat duisende jare terug al dood is? 

A: Nee, jy het nog nie die hele storie gehoor nie. Luister eers klaar. 
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Stukkie wit lap – Na Jesus se dood het hulle Hom in wit lappe toegedraai en in ŉ graf gaan neersit. 

Klippie – Die Romeine het ŉ groot klip voor die graf laat rol, omdat hulle die stories gehoor het dat Jesus uit die 

dood sou opstaan. Hulle was bang dat die dissipels Jesus se liggaam sou steel. Hulle het ook wagte by die graf gesit 

sodat niemand naby die graf kon kom nie. 

B: En toe Tannie, wat het toe gebeur? Het iemand toe probeer om Jesus se liggaam te steel? 

A: Nee, niemand het dit gewaag nie. Maar weet julle, drie dae later toe Maria Magdalena en ander vroue by die graf 

kom, kom daar ŉ groot aardbewing en die klip het voor die graf weggerol. Toe gaan sit daar ŉ engel op die klip en hy 

sê vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want 

Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.” 

C: WOW! Dis ŉ fantastiese storie. Maar wat het paaseiers dan nou met die hele storie te doen? 

A: Net mooi niks! Paashase en paaseiers het niks met Jesus se storie te doen nie. Maar weet julle wat, wanneer ek 

na ŉ eier kyk, dink ek aan die lewe wat nog binne-in ’n regte eier is – daardie deel wat nog eendag ŉ kuikentjie gaan 

word. (Haal nou paaseiers uit die boks.) In die toekoms kan ons daaraan dink dat Jesus se graf soos ŉ leë paaseier 

is – daar is niks meer in nie. Jesus het opgestaan en die graf is leeg. Die paaseiers met die wit en geel marshmallow 

binne-in laat ons dink aan die nuwe lewe wat Jesus vir ons gegee het deur aan die kruis te sterf vir ons sondes. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe julle gevoel het oor die deel van die storie toe Jesus gekruisig is. 

2. Ek wonder hoe julle gevoel het oor die deel van die storie toe Jesus opgestaan het. 

3. Ek wonder watter deel van die storie is vir julle die heel mooiste. 

 

 Werskaf  

• Maak ŉ A4 met al die hoogtepunte van die les op die een helfte 

van die bladsy en laat die kinders die simbole langsaan teken. 

• Druk ŉ vel uit met die hoogtepunte en ŉ vel met prentjies van die 

simbole op ŉ ander bladsy en laat die kinders die regte prentjie by 

die beskrywing plak. 

• Blokkiesraaisel. 

 

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. 
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JESUS SE LYDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWARS: 

2. Dit is deur Jesus se hande en voete geslaan om Hom aan die kruis vas te maak. 

4. Nadat Hy dood is, is Jesus se liggaam in doeke toegedraai en in ŉ …. neergelê. 

7. Jesus is nie dood nie, Hy … 

10. Jesus moes hieraan sterf soos ŉ gewone skelm/misdadiger. 

11. Laat dink ons aan Jesus se lyding toe dit op sy kop gedruk is.  

AF: 

1. Jesus het dit vir ons sonde gedoen. 

3. Die tyd van die jaar wanneer ons aan Jesus se kruisiging dink. 

5. Die rede waarom Jesus dit alles gedoen het, is uit … vir my en jou. 

6. Jesus het op hom in Jerusalem ingery. 

8. By die nagmaal kyk ons na die wyn en dink aan Jesus se … wat vir ons sonde gevloei het. 

9. Jesus het gesê wanneer ons hierdie teken by die nagmaal gebruik, moet ons dink aan sy liggaam wat vir ons    

                gebreek is. 

12. Dit is voor die graf gerol om seker te maak niemand steel Jesus se liggaam nie. 
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Ontmoeting 2   
Jesus en die Emmausgangers 
Kinders leer dat Jesus oral met ons gaan 

Teks: Lukas 24:13-15 

Hulpmiddels:  

• Viltbord met 3 figure: Jesus en die 2 Emmausgangers 

• Prent van broodjie 

• ŉ Kussingsloop of sak met items soos potlood, plastiekglasie, vrug, liniaal, balletjie, rekkie, ens. 

 

Welkom  

“Voel”-speletjie: Plaas ŉ paar bekende goed in ŉ kussingsloop of sak, bv. potlood, plastiekglasie, vrug, liniaal, balletjie, 

rekkie, ens. Elke kind kry ŉ kans om sy hand in te steek, aan ŉ item te voel en te raai wat dit is. Daarna haal hy/sy 

dit uit en kyk of hy/sy reg is. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Maak jou oë toe en dink aan ŉ keer toe jy baie gelukkig was. Dit is dalk die heel lekkerste 

ding wat jy gedoen het of wat met jou gebeur het. Dalk was dit toe jy by iemand was wat jou baie lief het. 

Dink aan God wat jou BAIE lief het. Ek wonder hoe laat dit jou voel. Sê vir God dankie vir sy liefde. 

Woord 

Gebruik ŉ viltbord en prente om die volgende storie te vertel. ‘n Video hiervan is beskikbaar by: 
https://youtu.be/FWWmaJULhlM?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA en by www.kixkinders.co.za  
 

Twee mans wat altyd by Jesus se dissipels was, was op pad van Jerusalem af na die dorpie Emmaus toe. Emmaus 

was omtrent 12 km van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor alles wat met Jesus gebeur het. Hulle was 

bitter hartseer dat Hy gekruisig is. Terwyl hulle daaroor wonder en praat, het Jesus self nader gekom en saam met 

hulle geloop. Hulle het Hom glad nie herken nie. Hy vra toe vir hulle: “Waaroor loop julle so met mekaar en praat?” 

Die twee mans het gaan staan. Hulle was baie hartseer. Kleopas, een van die mans, vra vir Jesus: “Woon jy nie in 

Jerusalem nie? Weet jy nie van al die dinge wat hier gebeur het in die dae wat verby is nie?” 

Jesus het vir hulle gevra: “Watter dinge?” 

Die twee mans vertel toe vir Jesus die hele verhaal van hulle vriend, Jesus, wat gevang, gekruisig en begrawe is. 

(Hulle kom nog nie agter Wie saam met hulle stap nie.) “En nou hoor ons daar is van ons vriende wat sê dat hulle 

Hom gesien het, dat Hy opgestaan het uit die dood”, het hulle baie ontsteld vir Jesus vertel. Jesus het begin om 

geduldig aan hulle verduidelik wat Moses en al die profete oor Hom geskryf het. Hy het vir hulle vertel dat God 

belowe het dat sy Seun weer sou opstaan uit die dood. 

Hulle het aandagtig na elke woord wat Jesus sê, geluister en voor hulle hul kom kry was die 12km verby en was 

hulle in Emmaus. Jesus het gemaak of Hy verder wou loop. Die twee mans wou meer hoor en nooi vir Jesus om by 

hulle te bly. Dit was al amper aand. Jesus het saam met hulle by die huis ingegaan en by hulle gebly. Hulle het gaan 

aansit om te eet en Jesus het die brood geneem (soos Hy altyd gedoen het toe Hy voor sy kruisiging saam met sy 

https://youtu.be/FWWmaJULhlM?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA
http://www.kixkinders.co.za/
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dissipels was) en God gedank daarvoor. Hy het die brood gebreek en vir die twee mans gegee. Toe het God hulle 

laat sien dat dit Jesus was. Maar Jesus het skielik verdwyn en hulle kon Hom nie meer sien nie. 

Die mans het nou besef waarom Jesus so opgewonde was om vir hulle alles te vertel en uit die Bybel te verduidelik. 

Hulle het dadelik opgestaan en in die donker na Jerusalem teruggegaan. Daar het hulle die elf dissipels en ook ander 

mense by hulle gekry. Hulle was opgewonde besig om te vertel dat hulle vir Jesus gesien het, toe Jesus skielik 

tussen hulle staan en vir hulle sê: “Vrede vir julle!” Almal het groot geskrik en gedink dis ŉ spook, maar toe hulle 

aan Hom vat, het hulle gevoel dat dit regtig Hy was. 

 

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 wat jou al groot laat skrik het. 

3. Ek wonder hoe dit sou gevoel het om aan Jesus te raak. 

 

 Werskaf  

• Teken ŉ kronkelpaadjie op die sement of met tou op die vloer. Elke kind kan rustig daardeur stap soos wat 

die Emmausgangers saam met Jesus gestap het. Sing of speel die liedjie “ I have decided to follow Jesus” 

terwyl kinders dit doen. 

• Kleur die prentjie van die voet in. 

 

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. 

 

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 3   
U weet dat ek U liefhet! 
Jesus verskyn aan Tomas en aan die dissipels op die strand 
 

Teks: Johannes 20: 19-31 en Johannes 21: 1-17 

Hulpmiddels:        

• Marshmallow vissies 

• Papier vir bootjie 

• Kramdrukker 

• Papier in die kleure van die reënboog 

• Wikkelogie (of maak een uit papier) 

• Wit of swart karton (160g-dikte) 

• Skêr en gom 

 

  Welkom  

Speletjie 1: Steek marshmallow vissies in die lokaal weg. Gee hulle kans om dit te soek. 

Speletjie 2: Eet met houding (Elkeen kry nou ŉ marshmallow vissie.) 

• Hap die vin asof jy nog nooit ŉ marshmallow geproe het nie. 

• Hap die stert asof dit vuurwarm is 

• Hap die kop terwyl jy huil 

• Neem die laaste happie met toe oë 

 

 

 Wyding  
 

Stil gebed: Vra die kinders om hulle hande oop voor hulle te hou en gee hulle ŉ oomblik van stilte waarin hulle vir 

die Here kan sê: “U is God en ek sê dit in geloof”. (Dit kom uit die lied “Ek hef my hande op” en sluit aan by Tomas 

se belydenis.) 

Woord 

Vertel of lees: 
Dit was Sondagaand. Jesus se dissipels was bymekaar. Net Tomas was nie daar nie. Die dissipels het gehoor dat 

Jesus opgestaan het uit die graf. Hulle was bang, want hulle het geweet dat die mense wat vir Jesus doodgemaak 

het, hulle ook wou vang. Daarom het hulle die deure toegesluit. Skielik het Jesus tussen hulle gestaan. “Vrede vir 

julle!” het Hy gesê en al het hulle groot geskrik, het hulle geweet dis Jesus, want hulle kon die merke in sy hande 

en in sy sy sien. Tomas, een van Jesus se dissipels, was nie daardie aand saam met hulle nie. Die ander gaan sê 

toe vir hom: “Ons het die Here gesien!!” Maar Tomas sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande 

sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” 

Tomas kon nie glo dis Jesus wat leef nie. Dit was vir hom te moeilik; hy wou bewyse hê. Gelukkig het hy die volgende 

Sondagaand saam met die ander dissipels bymekaargekom. Hulle het weer al die deure goed toegesluit. 
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Skielik staan Jesus tussen hulle. Wat dink julle sou Jesus se eerste woorde aan hulle wees? (“Vrede vir julle!”) 

Daarna het Jesus vir Tomas gesê: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my 

sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” Al woorde wat Tomas toe kon sê, was: “My Here en 

my God!” Die dissipels was baie gelukkig om vir Jesus te sien nadat Hy opgestaan het. Jesus het vir hulle gesê dat 

mense wat Hom nie gesien het nie, maar wel glo, veral gelukkig sal wees. Dit is mense soos ek en jy wat weet dat 

Jesus leef, al het ons Hom nie gesien nie. 

 

Onthou julle die vissies wat ons netnou geëet het? Kom ons maak ons oë ŉ bietjie toe en dink aan die see. Voel die 

sand onder jou voete en die sandkorrels tussen jou tone. Die wind waai liggies deur jou hare en die golwe slaan teen 

die rotse. Daar ver in die water is ŉ bootjie. In die bootjie is daar 7 mans. Hulle sukkel om vis te kry. Hulle is al moeg 

en moedeloos.  Skielik roep ŉ man wat op die strand staan na hulle. “Het julle al iets gevang om te eet?” Hulle roep 

terug: “Nee!” (Maak nou julle oë oop). 
 

As ek vra: “Het julle al iets gevang om te eet?”, roep julle: “Nee!!” (Vra en wag vir die kinders se antwoord.) 
“Gooi julle nette aan die regterkant van die skuit uit,” roep Hy terug. Die manne, wat eintlik Jesus se dissipels was, 

doen dit toe. Dadelik het hulle ŉ groot klomp vis gevang. 153!! “Dis Jesus!” het Johannes vir Petrus gesê. Petrus 

het vinnig sy hemp aangetrek en in die water gespring om by Jesus te wees. Die ander dissipels het met die skuit 

nader gekom. Maar daar was nog ŉ groot verrassing vir die dissipels. Daar op die strand het ŉ vuurtjie gebrand. Op 

die vuur was brood en vis gereed vir hulle om te eet. Jesus het geweet hulle is honger en het dit vir hulle voorberei. 

Hoe wonderlik dat Jesus soveel omgee vir mense. 

Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Petrus: “Het jy my baie lief?” Petrus het dadelik geantwoord: “Ja, Here, U 

weet dat ek U liefhet.” Jesus het dit weer gevra en toe ŉ derde keer gevra. Petrus het hartseer geword. Hy het 

besef dat Jesus hom vergewe het omdat hy, nadat Jesus gevang is, gemaak het asof hy nie vir Jesus ken nie. Jesus 

het ook vir Petrus mooi verduidelik dat hy nou vir Jesus gaan werk. Hy sal begin deur ander mense na Jesus te lei. 

Hy gaan nou ŉ visser van mense wees. 

 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:  

1. Ek wonder wat was jou gunsteling deel in die verhaal.  

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

3. Ek wonder hoe sou jy voel as Jesus vir jou ŉ vissie braai. 

 

Sluit af met die gebed: “My Here en my God, U weet alles. U weet dat ek baie lief is vir U.” 

 

 Werskaf  

• Vissie weef: Sny stroke papier wat 2 cm breed en 29,7 cm lank is (die lengte van ŉ A4-papier) uit al die 

kleure papier. Sny die patroon van ŉ vis uit karton en vou dit in die helfte. Sny kepe omtrent 2 cm uitmekaar 

sonder om te naby aan die mond of stert te knip. Weef die gekleurde stroke papier deur die gleuwe. Sny die 

punte van die stroke om soos vinne te lyk. (Kyk op die foto’s.) Plak ekstra stukkies papier oral op die vis 

en vinne en plak ŉ wikkelogie op die regte plek. (Met erkenning aan: www.craftymorning.com) 

• Gevoude bootjie (sien instruksies) 

 

Sluit af met die seënbede  
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INSTRUKSIES OM DIE BOOTJIE TE VOU: 

1. Vou die papier in die helfte en draai sodat die vou bo is. Merk die middel van die gevoude papier deur dit opmekaar 
te vou en weer oop te vou. 

2. Vou die boonste hoeke af na die middellyn toe sodat daar driehoeke vorm. 

3. Vou nou die voorste gedeelte wat onder verby die driehoeke steek vorentoe om. Vou die klein driehoekies wat 
onder verby-steek, terug na onder sodat daar ŉ groot driehoekvorm oorbly. Draai die papier om en doen dieselfde 
met die agterkant. 

4. Bring nou die twee onderste hoeke (A) van die driehoek na mekaar toe deur die binnekant effe oop te druk. Sit die 
twee kante op mekaar en vou dit plat sodat dit soos ŉ vierkant (wat op een hoek staan) lyk sodat B en C aan die 
kante is. 

5. Vou die een oop onderste hoek (A) op na die boonste hoek toe wat toe is. 

6. Draai die papier om en doen dieselfde aan die ander kant. Dit vorm nou weer ŉ driehoek. 

7. Vou die twee onderste punte (B en C) na mekaar toe terwyl jy die vorm ŉ bietjie ooptrek. Die middelpunte van die 
vorige vou word nou die buitenste hoeke (D en E). Die buitenste hoeke van die vorige vou (B en C) word die onderste 
hoek. 



11 
 

8. Trek nou die twee punte (D en E) bo weg van mekaar af terwyl jy die onderste punte toelaat om op te vou boontoe. 
Druk jou vingers onder in die opening en vorm die bootjie. (Of kyk na die video op die webtuiste of op Facebook 
hoe om dit te vou!!) 
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Ontmoeting 4  
Hemelvaart 
Jesus gaan hemel toe; sy laaste opdrag en sy belofte aan ons 
 

Teks: Matteus 28: 1-20; Handelinge 1:1-11 

Hulpmiddels:  

• Stukkies papier (+3x3cm) 

• Houer soos ŉ plastiese bak of ŉ blik – een vir elke groep 

• Enige materiaal om ŉ toring mee te bou 

• Viltfigure van die volgende: (Indien jy benodig, kyk op www.kixkinders.co.za onder hulpmiddels) 

Jesus / Prentjie van Jesus se graf met ŉ los deel vir die klip voor die graf sodat die klip later   

weggehaal kan word / 2 Engele / Soldate / Elkeen van die 11 dissipels (Judas Iskariot was op          

daardie stadium nie meer by nie.) / ŉ Paar vroue figure / Wolke 

• Papierkoppies, watte, lint en afdrukke van Jesus en die wolke  

 

Welkom  

Gee vir elke kind ŉ stukkie papier. Een van die kinders kry ŉ plastiese bak/blikkie wat hy hoog bo sy kop moet hou. 

Die ander kinders gaan staan in ŉ sirkel rondom hom. Indien daar genoeg kinders, kan julle in groepe verdeel en kyk 

watter groep het eerste al hulle papiertjies in die bak gekry. Hulle moet minstens 1 meter vanaf die middelste kind 

staan en groter kinders moet nog verder staan. Die papiertjies moet nou binne-in die houer gegooi word. As dit mis 

is, moet hulle dit optel, op hul plek gaan staan en weer probeer. 

 

Neem enige beskikbare materiaal om ŉ toring te bou soos marshmallows, koeldrankblikkies, klein boksies of die 

kinders se skoene. Die groepie sit in ŉ kring en hulle kry om die beurt kans om die item bo-op die toring te sit. Ons 

kyk dan watter toring word die hoogste gebou voordat dit omval. 

 

Toepassing: Jesus het opgevaar, maar dis hoër as wat enige een van ons kan bereik of verstaan. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Vra die kinders om hulle hande oop voor hulle te hou en gee hulle ŉ oomblik van stilte waarin hulle 

vir die Here kan sê: “U is God en ek sê dit in geloof”.  

 

Woord  
 

Ek wonder of julle nog kan onthou wat ons met Paasfees vier. (Gee kans vir reaksie). Ja, dan dink ons aan die tyd 

toe Jesus vir ons sonde aan die kruis gesterf het en begrawe is. (Plaas prentjie van die toe graf op die viltbord, 
asook soldate.) 
Ek wonder of Jesus nog steeds dood en in die graf is. (Gee kans vir reaksie.) Nee, op die derde dag het Hy opgestaan 

en die graf is nou leeg. (Haal die klip voor die graf weg sodat die leë graf sigbaar is.) 

http://www.kixkinders.co.za/
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Ek wonder of julle kan onthou wie eerste agtergekom het dat Jesus nie meer in die graf is nie. (Maria Magdalena en 

ŉ ander Maria.) (Sit 2 vroue figure by die graf neer.) 
 

Daar het ŉ engel op die groot klip, wat voor die graf was, gesit. (Sit engel figuur op die klip.) 
Ek wonder wat die soldate gedoen het toe hulle hierdie engel met die helder gesig en helder wit klere sien. (Matt 
28:4. Hulle het hulle morsdood geskrik en net daar op die grond neergeval. Laat die soldate val en haal hulle heeltemal 
van die bord af.) 
Ek wonder wat die engel vir die vroue by die graf gesê het. (Gee kans vir reaksie.) Ja, hy het vir hulle gesê dat hulle 

nie bang hoef te wees nie. Hy het gesê dat Jesus opgestaan het soos Hy belowe het. En toe sê hy vir hulle nog 

iets. Hy het gesê: “Julle moet dadelik teruggaan en vir die dissipels sê: ‘Jesus leef. Hy is nou op pad Galilea toe. 

Julle moet soontoe gaan. Julle sal Hom daar sien.’” (Haal die engel figuur en die graf weg en laat die vroue figure 
na ŉ ander plek op die bord beweeg.) 
Matt 28-10: “Terwyl hulle terughardloop om hierdie nuus vir die dissipels te vertel, het Jesus self skielik voor hulle 

gestaan (Plaas Jesus figuur by die vroue.) en vir hulle gesê: ‘Goeie môre. Moenie bang wees nie. Gaan sê vir die 

broers Ek wag vir hulle in Galilea.’” (Haal Jesus figuur weer weg.) 
Ek wonder of julle vir my kan sê of dit waar is dat Jesus regtig opgestaan het, want die soldate het die storie gaan 

vertel dat iemand Jesus se liggaam gesteel het. (Gee kans vir reaksie en vra hoekom hulle so dink.) Ek wonder of 

julle kan onthou wie het nog vir Jesus gesien nadat Hy opgestaan het. (Verwys terug na die Emmausgangers; die 
verskyning aan die dissipels in die bo-vertrek – een keer was Tomas by en een keer was hy nie by nie; die keer toe 
Jesus saam met die dissipels visgebraai het op die strand, ens.) 
 

(Haal alle prentjies van die bord af.) 
 

Mat 28:16-17. Die 11 vriende van Jesus is na Galilea toe. (Pak die 11 figure langs mekaar uit. As jy ŉ stukkie vilt in 
die vorm van ŉ berg het, gebruik dit en plaas die dissipels “op die berg”.) Veertig dae nadat Jesus opgestaan het 

uit die dood, het sy vriende Hom daar op die berg gesien. (Sit Jesus figuur bo-op die berg se punt neer.) Party van 

sy vriende was so bly, dat hulle voor Jesus neergeval en Hom aanbid het. ŉ Paar van hulle was nie so seker dat dit 

regtig Hy is nie. 

En daar het Jesus vir hulle hierdie baie belangrike opdrag gegee: “God het nou vir My al die mag gegee. Ek is die 

sterkste en die belangrikste in die hemel en op aarde. Daarom stuur ek julle na mense reg oor die wêreld toe. Sê 

vir hulle om in My te glo en net te doen wat Ek sê. Vertel hulle alles wat Ek julle geleer het.” 

Een van die dissipels het vir Jesus gevra of Hy hulle nóú sou help om hul eie koning te hê en dat die Romeine nie 

meer hulle baas sal wees nie. (Skuif een van die dissipelfigure bietjie nader aan Jesus.) 
Die arme dissipels het nog steeds nie verstaan dat Jesus gekom het om ons van ons sonde te verlos nie. Hy is die 

hemelse Koning, nie ŉ aardse koning nie. 

Jesus het die dissipels toe geantwoord: “God sal self besluit wat Hy gaan doen. Julle hoef nie te weet wat Hy gaan 

doen nie. Daar is een ding wat julle moet weet. Dit is dat God die Heilige Gees gaan stuur. Hy sal julle baie sterk 

maak. Julle sal dan oral in die wêreld vir mense gaan vertel wat Ek gedoen het.” 

Jesus het sy hande opgelig en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, vaar Jesus op. Skielik het ŉ wolk verskyn en 

Hom voor hulle oë weggeneem. Hulle kon Hom nie meer sien nie. (Skuif die Jesus figuur al hoër op totdat dit van 
die bord af is. Sit intussen 1 of 2 wolke op die bord.) Hulle het bly opkyk na die hemel. Terwyl hulle nog so staan en 

kyk, staan daar skielik twee engele by hulle. (Plaas twee engel figure bokant die skare.) Hulle sê toe vir Jesus se 

vriende: “Waarom staan julle so en kyk na die hemel? Jesus is weg. Maar julle moenie bekommerd wees nie. Hy 

gaan weer eendag aarde toe kom om julle te kom haal. Dan sal julle vir altyd by God in die hemel wees.” 

Ek wonder of die dissipels Jesus se opdrag uitgevoer het. (Gee kans vir reaksie.) Ons gaan by die volgende paar 

geleenthede hoor hoe hulle dit gedoen het. 

 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:  

1. Ek wonder wat was jou gunsteling deel van die verhaal. 

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

3. Ek wonder waar sien jy mense in die wêreld wat doen wat Jesus gesê het. 
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 Werskaf  

Papierkoppie aktiwiteit: Maak ŉ gaatjie in ŉ papierglasie. Laat die kinders watte ŉ bietjie uitpluis en aan die buitekant 

van die glasie vasplak. Plak die een punt van “tulle”, lint of ŉ toutjie aan die agterkant van die prent van Jesus vas. 

Ryg die ander punt van die “tulle” deur die gaatjie in die glasie en plak dit vas aan die agterkant van die teks-wolkie. 

Die kinders kan die storie by die huis gaan vertel en die prent van Jesus in die wolke (koppie) laat “verdwyn”.   

 

Sluit af met die seënbede  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Matteus 28:20 
“Ek is altyd by julle, 
tot die einde van die 

wêreld.” 
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Ontmoeting 5  
Pinksterfees 
God is by ons 
 

Teks: Handelinge 2: 1 - 36 

Hulpmiddels:  

• Flitskaarte met die woorde: “Ag nee”, “Jippie” en “Nee, Hy is nog nie hier nie”. Hierdie bordjies word  

      opgehou vir die kinders en hulle moet dit op die gepaste tye hardop saam sê. 

• Strandballe of ballonne 

• Pen en papier 

• Karton om waaiertjies te maak 

• Stokkies of potlode om waaiers aan vas te maak 

• Rooi, oranje en geel papier of gewone papier en rooi, oranje en geel kryte 

 

 Welkom  

Gee vir die groep strandballe of ballonne en hulle moet dit in die lug hou deur dit met hul hande te slaan. (Een kind 

mag nie 2 keer na mekaar die bal slaan nie, anders is hy uit.) Die bal/ballon mag glad nie op die grond kom nie. Speel 

ŉ volgende rondte waar hulle met enige deel van hul liggame die balle/ballonne mag slaan, maar NIE hul hande mag 

gebruik nie. 

Wind is lug wat beweeg. Die groepies moet so vinnig as moontlik aan verskillende maniere dink om lug te laat beweeg. 

(Sing, praat, met arms waai, rondspring, ŉ waaier, ens.) Hulle moet dit neerskryf en dan kyk ons watter groepie kry 

die meeste maniere om lug te laat beweeg. 

 

Die aktiwiteite is ŉ inleiding vir die feit dat die verskyning van die Heilige Gees in die Bybel dikwels gepaard gegaan 

het met wind. 

 

 

 Wyding  
 

Stilword-ritueel: Die kinders maak hul oë toe. Elkeen maak soos ŉ wind wat waai. Maak nou die geluid al sagter 

totdat dit doodstil is. Hou jou oë toe en sien in jou gedagtes ŉ prentjie waar jy saam met Jesus loop. Voel hoe die 

wind saggies deur jou hare waai en hoor hoe die blare van die bome ritsel. Hou Jesus se hand vas en kyk vir Hom. 

Jy kan vir Hom enigiets vra of vertel wat jy wil. 

Woord 

Verlede keer het ons gehoor dat Jesus terug is hemel toe. Hy het sy dissipels alleen op die aarde gelos. (Ag nee). 
 

Maar voordat Jesus weg is, het Hy belowe dat God Iemand sal stuur om die dissipels te help en by hulle te wees 

(Jippie). Hy het gesê dat die dissipels in Jerusalem moet wag totdat hierdie Iemand kom. (Ag nee). 
 



16 
 

Ek wonder of jy al lank vir iets moes wag. (Gee kans vir die kinders om te reageer. Voorbeelde: ŉ verjaarsdag, 
Kersfees, om skool toe te gaan, vir ŉ bababoetie of -sussie om te kom, ens.). Ek wonder of dit vir julle lekker is om 

baie lank te wag vir iets waarna jy uitsien. (Gee kans vir reaksie.). Nee, gewoonlik is dit nie lekker om te wag nie. 

Hoe lank dink julle moes die dissipels wag voordat hierdie spesiale Iemand gekom het? (Wag vir reaksie.) 
Nadat Jesus weg is hemel toe, moes die dissipels 10 dae wag voor die Heilige Gees gekom het. (Verteller tel 1 – en 
die kinders sê: “Nee, Hy is nog nie hier nie”; 2 – “Nee, Hy is nog...” tot by 10 – “Jippie! Hy is hier!”) 
Die dag toe die Heilige Gees gekom het, was ŉ baie spesiale dag – ons noem dit Pinkster. 

Pinkster beteken 50. Ons maak gou ŉ som en kyk of ons 50 kry. Wie kan onthou hoeveel dae nadat Jesus uit die 

dood opgestaan het, is Hy hemel toe? (40 dae). Kom ons tel (wys met albei hande 10, 20, 30, 40) en vandat Jesus 

hemel toe is totdat die Heilige Gees gekom het, was nog 10 dae. Hoeveel dae is dit altesaam? (Wag vir reaksie – 
50). Dit is wat daardie dag gebeur het: 

Die Bybel vertel vir ons dat almal wat vir Jesus lief was, daardie oggend op een plek bymekaar was. (Hand 2:1) 

Skielik het hulle die geluid van wind gehoor. Ek wonder of julle kan maak soos wind wat waai. Kom ons maak almal 

so. (Vryf hande teen mekaar en sê: “Shooooo”.) 
Dis baie mooi, maar die Bybel sê vir ons dit ŉ geweldige stormwind (Hand 2:2). Kom ons maak soos ŉ baie, baie 

harde stormwind. 

 

En toe... 

Toe sien hulle iets. Hulle het iets gesien wat gelyk het soos klein vlammetjies en hierdie vlammetjies het bo elkeen 

van hulle gekom. Dit was nie vlamme wat hulle gebrand het nie, maar ŉ teken dat die Heilige Gees gekom het. (Elke 
kind sit een hand se vingerpunte bymekaar en hou dan sy hand bo die kind langs hom se kop sonder om aan sy kop 
te raak). 
Die Heilige Gees was by hulle en hulle was nie meer alleen nie. (Jippie!) En van daardie dag af is die Heilige Gees in 

elkeen wat glo. (Jippie!)  Maar daar het nog ŉ wonderteken gebeur. Ek wonder of julle weet wat daardie wonderteken 

was? (Gee kans vir reaksie.) 
In die stad Jerusalem was daar ŉ groot fees. Jode uit baie lande van die wêreld het na Jerusalem gekom om die 

fees by te woon. Hulle het verskillende tale gepraat omdat hulle in verskillende lande grootgeword het. Almal het 

die geluid gehoor en na die gebou gehardloop waar Jesus se vriende was. Gou-gou was daar ŉ klomp mense 

bymekaar. Maar hulle kon nie glo wat hulle hoor nie. Handelinge 2:4 vertel vir ons dat Jesus se vriende toe in 

verskillende tale begin praat het. Elke mens wat daar was, kon die taal hoor wat hy verstaan. Ek wonder hoe dit 

voel om skielik ŉ ander taal te praat, ŉ taal wat jy nog nooit kon praat nie. (Gee kans om te reageer). Hoeveel 

verskillende tale kan julle opnoem? (Lees in Hand 2:4 die tale wat die mense daardie dag gehoor het.) 
 

Hierdie is nou die wonderlikste deel van die storie: 

Die dissipels, wat so bitter bang en hartseer was nadat Jesus opgevaar het, het skielik nie omgegee dat almal weet 

hulle glo in Jesus as hul Verlosser nie. Hulle het sonder ophou vir almal vertel wat God gedoen het. (Jippie!) 
Ek wonder wie kan vir my sê wat hulle alles vir die mense vertel het. (Gee kans vir reaksie). Petrus het vir hulle 

vertel dat God lankal belowe het dat Hy die Heilige Gees sou stuur. Hy het vir hulle vertel van al die voorspellings 

in die Ou Testament oor Jesus wat sou kom en dat God sy beloftes gehou het en dat Jesus gekom het. Jesus het 

baie wonderwerke gedoen, maar tog wou mense nie in Hom glo nie. Uiteindelik het hulle vir Jesus doodgemaak. 

Petrus het vir hulle verduidelik dat Jesus nie meer dood is nie, maar dat Hy opgestaan het, dat Hy opgegaan het 

hemel toe en dat die Heilige Gees nou gekom het om by die gelowiges te wees. Hy het vir hulle verduidelik dat hulle 

moet glo in Jesus as dié Een wat almal van ons verlos van die straf van die sonde en dat ons in Hom moet glo. 

Hy het ook gesê dat Jesus besig is om vir ons plek reg te maak om saam met Hom in die hemel te wees en dat Hy 

eendag weer gaan kom om ons te kom haal. 

 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:  

1. Ek wonder wat was vir jou die gunsteling deel van die storie.  

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

3. Ek wonder hoe kan jy vandag vir mense van God vertel. 
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 Werskaf  

• Waaiertjie met die volgende woorde op die punte van die waaiertjie geskryf: (Instruksies onder met erkenning 

aan www.ministry-to-children.com) 

1. Handelinge 2:1-36 

2. Heilige Gees 

3. Pinkster 

4. Trooster 

• Handjies wat vlammetjies maak. Die kinders trek die vorm van hul handjies af op geel, oranje of rooi papier en 

knip dit uit. Of hulle teken dit op wit papier en kleur dit geel, oranje of rooi in. Elkeen skryf in sy handjie patroon 

“Die Heilige Gees is God in ons.” Die klas plak dan almal s’n in die vorm van een groot vuur bymekaar op een 

papier. 

 

Sluit af met die seënbede  

Wind laat dink ons aan die Heilige Gees. Net soos ons asem binne-in ons is en ons aan die lewe hou, al kan ons dit 

nie sien nie, net so is die Heilige Gees in ons. 

Vir die seënbede sê die kinders: “Die Heilige Gees is in my” en blaas hulle asem stadig uit in hul oop hande wat 

hulle voor hul monde hou. 

 

Instruksies om die waaiertjie te maak: 

Gebruik dun karton (ongeveer 15cm X 15cm) vir elke waaiertjie. Vou die karton diagonaal van hoek to hoek, vou 

oop en vou weer in die ander rigting diagonaal van hoek tot hoek. Vou oop. Nou is daar ŉ gevoude “X” oor die 

vierkant. Laat die kinders die 4 driehoeke aan elke kant versier (inkleur, verf, ens.). Sny nou eers van elke hoek af 

op die voulyn tot omtrent halfpad na die middelpunt toe. Bring al 4 hoeke na die middelpunt toe en steek ŉ drukspyker 

deur die hoekies. Steek die drukspyker daarna in die uitveërtjie aan die bokant van die potlood. Moenie die 

drukspyker tot styf teenaan die uitveër vasdruk nie, anders sal dit nie draai nie. Blaas op die waaiertjie en kyk hoe 

hy draai (of hou dit teen die wind). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministry-to-children.com/
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Ontmoeting 6   

Die eerste gemeente 
Kinders leer die resep vir ŉ Gelukkige Gemeente 

 
Die eerste gemeente het getuig, in huise bymekaargekom en wonderwerke beleef. 

In hierdie ontmoeting gaan kinders ontdek dat die beginsels van die eerste gelowiges se lewenswandel en 

byeenkomste steeds vandag toegepas kan word, alhoewel ons in ander omstandighede lewe.  

 

Teks: Handelinge 2: 42; 44-47 

Hulpmiddels: 

• Ballonne met die 6 G-woorde op:  

(GEDEEL / GESORG / GEËET (OF GEKUIER) / GELEER (Bybel) / GESING / GEBID) 

• ŉ Koekie om te deel (soos ŉ Oreo) 

• Bestanddele vir koek bak (of enige ander resep). Elke bestanddeel moet ook ŉ nuwe etiket hê, bv. meel  

word “bid” en suiker word “lofprys”. Daar moet ŉ paar bestanddele wees wat nie pas nie, bv. peper, asyn of 

tamatiesous wat gemerk is met ander etikette, bv. “stry”, “selfsug”, “jaloers”, ens. 

• Afskrifte van die gebedsblokkie patroon 

• Inkleurkryte en skêre 

• Gom 

 

Welkom  

Hoë energie speletjie 

Maak groepies van... (noem ŉ getal) 

2de opsie: Vind almal met dieselfde (geboortemaand / geliefkoosde kleur / dier / skoengrootte / soort tandepasta, 

ens.) 

Toepassing: Daar is altyd iets wat ons in gemeen het in enige groep. As ons moeite doen, kan ons mekaar beter 

leer ken. 
 

 

 

Rustige speletjie 

Die onmoontlike deel: Deel 1 koekie regverdig tussen ongeveer 8 kinders. 

Toepassing: Dit is moeilik om te deel as daar min is. Dit verg samewerking, mededeelsaamheid en ŉ goeie gesindheid. 

 

 

Wyding  
Stilword-ritueel: Die kinders maak hul oë toe. Elkeen maak soos ŉ wind wat waai. Maak nou die geluid al sagter 

totdat dit doodstil is. Maak jou oë toe en sien in jou gedagtes ŉ prentjie waar jy saam met Jesus loop. Voel hoe die 

wind saggies deur jou hare waai en hoor hoe die blare van die bome ritsel. Hou Jesus se hand vas en kyk vir Hom. 

Jy kan vir Hom enigiets vra of vertel wat jy wil. 

Woord  

Wie van julle het al kos gemaak of iets gebak? (Kry terugvoer.) Wie het jou geleer? (Kry terugvoer.) 
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Vandag op die televisie is daar baie programme waarin mense vir jou wys hoe om te kook of bak of waar hulle ŉ 

kompetisie het oor kosmaak. Kan julle dink aan voorbeelde? (Masterchef, Koekedoor, Braai Master) 
Of verwys na plaaslike kosmaak kompetisies of ŉ ouma met ŉ wenresep, ens. (Vra uit en kry deelname.) Kom ons 

bak ŉ koek saam... 

Gebruik goeie bestanddele, bv. meel, suiker, eiers, kakao, melk. 
Gooi dan “verkeerde” goed by soos tamatiesous, asyn en peper. 
As die kinders jou reghelp, voeg dan net weer ŉ bietjie suiker by om dit “reg” te maak. 
Kry kinders om te kom proe. 
Maak die punt dat die regte bestanddele nodig is vir die koek om lekker te proe. NET SO is die regte bestanddele 
nodig vir ŉ gemeente of groep gelowiges om te groei en om ŉ verskil te maak. 
 

(Beklemtoon nou al die “G’s” as jy praat.) Hierdie week gaan ons luister na die verhaal van die eerste Gelowiges 

wat ŉ Gemeente Gevorm het. Hulle het Geglo en daarom ook anders Geleef en ons kan by hulle leer. 

Julle het nou Gehoor ek Gebruik baie G’s. Dit is omdat die 6 G’s ons vandag gaan help om die storie van die eerste 

gemeente te vertel en te onthou. 

Lees die teks in die linkerkantse kolom: Handelinge 2:42, 44-47. (Ons laat vers 43 uit.) 
 

Hoe sou die moderne weergawe van hierdie teks lees vir ŉ gewone familie of gemeente vandag? Miskien so... (Lees 
nou die regterkantse kolom in kursief gedruk.) 

42 Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en Hulle was mal oor die Bybel, hulle het Bybelstories saam gelees en 

 die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die dit het hulle geleer om die regte dinge te doen. Hulle het nagmaal 

 gebede. gebruik en vir mekaar gebid. 
   

44 Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het nie gestry nie, hulle was gaaf en het wat hulle gehad het 

  met mekaar gedeel. 

   

45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal Die wat baie gehad het, het gesorg vir die wat min gehad 

 uitgedeel volgens elkeen se behoefte. het. 

   

46 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, Hulle het kerk toe gegaan, hulle het ander mense na hulle huise toe 

 van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos genooi, hulle was gasvry en hulle het saam geëet. 

 met blydskap en in alle eenvoud geëet  

   

47 en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here Hulle het Jesus liedjies gesing. Ander mense het gesien hoe hulle 

 het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. geleef het en daarvan gehou. Die Here het nog mense deel van hulle 

  groep/gemeente gemaak. 
   

 

Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat om ŉ gemeente of groep te wees wat omgee vir mekaar, ons die regte 

bestanddele moet gebruik. Net soos met koekbak, is daar goeie en slegte bestanddele. 

• Meel – om te deel en gaaf te wees 

• Suiker – om Bybel te lees 

• Eiers - om vir ander te sorg 

• Kakao – om te bid 
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• Melk – om saam te kuier of saam te eet 

• Bakpoeier – om te sing (lofprysing) 

• Peper – om te stry of lelik te wees (boelie en name noem) 

• Asyn – om suinig en selfsugtig te wees 

• Tamatiesous – om te weier om kerk toe te gaan of te bid 

 

Geheue aktiwiteit met ballonne 

Wys na die 6 ballonne met die woorde op: 
• GEDEEL 

• GESORG 

• GEËET en GEKUIER 

• GELEER (Bybel) 

• GESING 

• GEBID 

 

Die woorde op die ballonne word geleer en dan word die ballonne een vir een gebars in enige volgorde. (Almal moet 

dan help onthou wat daardie woorde was. Hulle kan dit ook met aksies onthou wat jy vir hulle leer.) 

Dis die GEES wat ons help met die G’s! 

 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:  

1. Ek wonder watter deel van die verhaal dink jy is die belangrikste. 

2. Ek wonder hoe jy sou voel om deel te wees van die eerste gemeente. 

3. Ek wonder of jy gasvry is as mense vir jou kom kuier. 

 

 

 Werskaf  

• Gebedsblokkie: Kopieer die gebedsblokkie op karton vir elke kind. Knip dit vooraf uit op die buitelyne en vou op 

die binneste lyne. Laat die kinders die prente inkleur. Maak elke blokkie klaar deur die flappies aan die boksie se 

binnekant vas te plak. Laat die kinders speel deur die gebedsblokkie te gooi soos ŉ dobbelsteen. Die prentjie wat 

bo land, is die onderwerp. Bespreek die onderwerp met die vraag: Hoe kan jy gaaf wees…. (bv. by die skool, vir 

arm mense, ens.) 

• Gebedsmoment: Daarna kan daar met die gebedsblokkie as hulpmiddel gebid word. Gooi die gebedsblokkie en bid 

dan oor die prentjie wat bo land. Elkeen kry ŉ beurt. 

 

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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