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Voorwoord 
Wat is KIX? 

KIX was voorheen die Kinderkrans van die NG Kerk wat in 1914 gestig is om kinders bewus te maak van 
diensbaarheid en sendingwerk. In 2007 het die naam verander na KIX (Kinders in Christus). Ons werk ook 
saam met die VG Kerk se Kinderbond.  

Kix is nou meer as net Kinderkranstakke. Die bediening is tans nie net in gemeentes nie, maar in skole, 
kleuterskole, nasorgsentrums, ens. Oral waar daar deure oopgaan om kinders te bedien, is daar gelowiges 
wat die geleentheid aangryp om kinders te begelei op hulle geloofsreis. KIX behou egter die primêre fokus 
van die ou Kinderkrans, naamlik om kinders Bybelstories te leer, hulle te help om op 'n prettige manier Jesus 
te leer ken, diensbaar te wees en 'n hart vir sending te ontwikkel. 

Ons het onlangs nuwe materiaal ontwikkel vir ons 3-5 jariges en dit word KleuterKIX genoem. 

 

Hoe gebruik ek hierdie boek? 

Hierdie materiaal is vir almal wat met 3-5 jariges werk en ideaal om in ‘n VKO-dagprogram te gebruik. Elke 
Bybelstorie het vyf idees met aktiwiteite en speletjies wat daarby pas. Dit is jou keuse of jy die aktiwiteite 
apart doen of op een dag kombineer en aanpas (tuis of by die skool) volgens jou kleuter of groep se 
behoeftes.  

 

Watter Bybel gebruik ek? 

Daar is soveel kinderbybels om van te kies, dat ons nie ‘n spesifieke Bybel voorstel nie. Gebruik die kinder- 
of ander Bybel wat jy het. Lees die teks in die Bybel voordat jy die storie vertel. Dit is vir kleuters belangrik 
om te sien jy gebruik ‘n Bybel, so selfs al gebruik jy ‘n opsomming of verkorting, bind jou notas met ‘n toutjie 
of rekkie in die Bybel wat jy gebruik in, sodat jy nie van los papiere af werk nie.  Omdat Kinder- en 
Kleuterbybels so baie verskil met die inhoud en hoeveelheid van stories, is daar by die eerste idee van elke 
storie ‘n kort opsomming van die hoofpunte om jou te help. Moet asseblief nie net hierdie stukkie vir die 
kinders voorlees nie. Hierdie is ‘n riglyn om jou te help, wat jy kan aanpas vir die groepie waarmee jy werk.  
Ons het die volgende Bybels gebruik: My Groot Lofkleuter Bybel, Die Een Jaar Kinderbybel en 100 
Bybelstories vir kinders. 

 

Metodes van storievertel 

Die Bybelverhaal kan op verskeie kreatiewe maniere aangebied word. KIX gebruik graag die volgende 
metodes: sandbokse, besempoppe, vilt- en magneetborde, vertellings, toneeltjies, handpoppe en poppekas. 

Laai KIX se handleiding vir hulpmiddels hier af: https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2021/11/Kix-
handleiding-vir-hulpmiddels.pdf  

 

Hoe gebruik ek musiek? 

Kleuters is voortdurend aan die beweeg en geniet dit om bewegings na te boots. Bewegings saam met 
wysies, ritmes en rympies help kleuters om beter te onthou. 

https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2021/11/Kix-handleiding-vir-hulpmiddels.pdf
https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2021/11/Kix-handleiding-vir-hulpmiddels.pdf


Kleuters onthou rympies, ritmes en liedjies voordat hulle woorde en feite kan memoriseer.  Kleuters 
assosieer 'n spesifieke liedjie of rympie met skoonmaak, groet of 'n nuwe aktiwiteit.  Dit berei hulle voor vir 
iets nuuts wat begin of 'n aktiwiteit wat nou afgerond gaan word.  Kleuters gaan meer van 'n storie of 
Bybelvers onthou as hulle 'n liedjie of rympie op 'n ritme daarmee kan assosieer.  Gelukkig is daar baie 
Bybelliedjies in verskeie tale (wat juis op hierdie manier kleuters help) wat jy kan gebruik.  Dit is ook maklik 
om 'n bekende wysie te neem en eenvoudige, herhalende woorde by te sit wat pas by die tema van die 
week. 

Moenie bang wees om met 'n ritme of rympie waarmee jou groepie bekend is, te speel om nuwe woorde by 
te sit wat pas by die week se tema nie.   

 

Hoe gebruik ek gebed? 

Gebed is ‘n integrale deel van geloofsvorming, en dit is belangrik vir kleuters om te leer dat gebed ‘n gesprek 
is met God en elke dag gedoen word.  In die tweede idee vir elke storie is daar ‘n gebedsmoment idee, maar 
ons moedig dit aan dat daar by elke dag se stukkie gebid word. Gebed by kinders kan behels dat hulle agter 
jou aan lyntjies herhaal, die Onse Vader stuk vir stuk leer, kort gebede met bewegings by doen, vir mekaar 
en temas bid, en “popcorn” gebede doen waar elkeen kans kry om 1 of 2 woorde te sê om God te loof, te 
dank of om iets te vra. Kleuters kan ook teken of op prentjies wys waarvoor hulle bid. ‘n Gebedswiel met 
verskillende idees vir voorbidding kan ook met groot sukses gebruik word. Neem ‘n boksie, sakkie of glaspot 
en sit prentjies van persone of probleme waarvoor gebid kan word, binne-in. Kleuters kan dan die prentjie 
kies waarvoor hulle wil bid, die prentjie vashou of dit neersit in die sirkel waarin julle sit as teken van 
voorbidding. Ekstra idees oor kreatiewe gebed is op die KIX webwerf (www.kixkinders.co.za) by ‘Info’ 
beskikbaar.  

 

“Doen dinge” 

Ons besef dat hierdie idees op ‘n verskeidenheid van plekke gebruik kan word, en daarom kies ons om 
bekostigbare en maklik bekombare hulpmiddels voor te stel vir gebruik vir speletjies en kuns.  Pas asseblief 
die idees aan om by jou spesifieke groepie en bronne te pas. Daar is soveel interessante dinge wat gedoen 
kan word met plastiekhouers en proppies, dat ‘n mens nie iets duur of nuut hoef te gaan koop hiervoor nie. 
Gebruik dit wat jy het en versamel herwinbare materiaal soos toiletrolle, botteldoppies, sponsies uit 
pilhouers, boksies, stukkies lap ens. Dit is ons droom dat kleuters en aanbieders dit sal geniet om die Bybel 
en Bybelverhale te beleef op hierdie maniere. Mag julle vreugde vind in elke aktiwiteit en saam groei! 

 

Waar kry ek meer hulp? 

Kontak die Jeugkantoor by jeug@kaapkerk.co.za of 021 808 9050. 

 

 

 

 

 

http://www.kixkinders.co.za/
mailto:jeug@kaapkerk.co.za


1. God het alles gemaak                                                                                   Genesis 1 

 

God het alles in die wêreld mooi gemaak 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 

In die begin was daar niks behalwe leë spasie en donkerte nie.  God, wat nog altyd bestaan het, het begin 
skep deur woorde te gebruik.  God het in 6 dae die aarde gemaak, met alles daarop, asook die mens.  Hy het 
gerus op die 7e dag.   

Kom ons maak ons ogies baie styf toe. Ek wonder wat julle sien as julle ogies so styf toegeknyp is. Gee kans 
vir antwoorde. Heel aan die begin van die skepping het alles so gelyk. Daar was niks – net donkerte. En toe 
maak God die mooiste dinge!  Lees nou die Bybelverhaal voor of gebruik ‘n sandbak of prente om die storie 
te vertel.   

Gesels oor die volgende vraag: 

Ek wonder wat is die mooiste ding wat God vir jou gemaak het? 

Gebed:  Here, baie dankie vir alles wat U vir ons gemaak het.  Amen 
 

2. Ons bid, luister en sing saam 
Stap buite rond en maak iets uit die natuur bymekaar, bv. blare. Of kyk na buite wat julle kan raaksien in die 
natuur wat God gemaak het. Dit kan op ‘n papier geplak of geteken word (collage) of net in die hand gehou 
word.  

Terwyl elke kind met die item in hul hand staan wat hul bymekaargemaak het, bid hulle hardop: 

Dankie God, vir die (byvoorbeeld blare) wat U gemaak het. 
Die ouer groep kan byvoeg: Help my asseblief om die natuur mooi op te pas.  Amen. 
 
Ons sing die volgende liedjie op die wysie van “Vader Jakob”: (of sing “The Butterfly Song”) 

Kyk my ogies, kyk my ogies. (Wys met vingers na ogies toe.) 
Wie het dit gemaak? (Hou hande voor jou uit met handpalms na bo.) 
God het dit gemaak! (Wys met hand na bo.) 
Ek kan hulle oop maak, (Rek oë oop.) 
Ek kan hulle toe maak, (Knyp oë toe.) 
Knip, knip, knip. (Knip oë met elke woord.) 
 
Ander liggaamsdele: 
Mondjie: Ek kan met hom lag, lag. Ek kan met hom sing, sing. La-La-La. 
Handjies: Ek kan met hul vashou. Ek kan met hul vashou. Vat-vat-vat. 
Voetjies: Ek kan met hul trap, trap. Ek kan met hul trap, trap. Stap-stap-stap. 
 
 
 
 



3. Ons onthou en dink saam  
Kom ons dink gou saam oor al die dinge wat God in 6 dae gemaak het. Gee kans vir reaksie. 

Kies elkeen vir jul gunsteling dier, maar julle mag nie die naam van die dier sê nie, julle mag net die dier se 
geluid maak. Soek ‘n maatjie wat dieselfde geluid as jy maak.   

Sê die volgende sin hardop saam terwyl ons met ons arms wys:  

God (wys met hand na bo)  
het alles (maak ‘n groot sirkel met jou arms)  
in die wêreld (swaai arms voor jou in wye sirkels)  
mooi gemaak (eindig met jou hande in ‘n “thumbs up” om te wys dit is mooi). 
Gebed:  Dankie, Here, dat U die alles in die wêreld so mooi gemaak het.   

 

4.  Ons speel saam  

God het nie alles op een dag gemaak nie. Vir ses dae lank het Hy elke dag nog iets spesiaal gemaak en op die 
sewende dag het Hy gerus. 

Speletjie: Almal kan in ‘n bondeltjie op die vloer sit of lê. Almal maak hulle lyfies so klein as moontlik. Terwyl 
die juffrou stadig tel tot 6, “groei” die “boompie”, “diertjie”, ens. tot so groot as moontlik. Wanneer sy sê 
“7”, lê almal op die vloer om te “rus”. Herhaal ‘n paar keer. 
 
God het nie net die eerste mens gemaak nie, Hy het vir my en jou ook gemaak. Elkeen van ons is verskillend 
gemaak en Hy is vir almal van ons lief. Onthou om elke dag vir die Here dankie te sê vir die lyfie wat God vir 
ons gemaak het.   

 

5.  Ons doen saam  

God het lig en donker gemaak, die hemel, die see, die grond, die son, maan en sterre, die visse en die voëls 
en op die sesde dag het hy al die diere gemaak. Hy het ook op die sesde dag die eerste mens gemaak. 
 

Opsie 1: Teken, knip of plak ‘n groot nommer 6 op die vloer en kinders sit beskikbare diertjies en poppies of 
prentjies bo-op neer. Elke kind kan, terwyl hul dit neersit, sê: “Op die sesde dag het God koeie/perde/mense 
gemaak. (Sien foto.) 

Opsie 2: Laat een van die kinders op ‘n groot vel papier (of op die grond) lê en 
trek sy buitelyne af. Vul in met detail soos ogies, mondjie, ens. deur dit by te 
teken of uit tydskrifte te knip. Met elke liggaamsdeel wat bykom, sê almal: God 
het my ogies/oortjies… gemaak. 

 

 

 

 

Opsie 1 van die “Ons doen saam”. Ons het 
diertjies geteken, plastiek diertjies gebruik, ‘n 
poppie bygesit en sommer op ‘n plastiek 
teelepel ’n poppie geteken. 



2. God gee ‘n opdrag                                                                Genesis 6:5 tot 8:12 

 

Noag was gehoorsaam aan God 

 

1. Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 

Die mense op die aarde het meer geword, en hulle het slegte dinge begin doen. God het baie hartseer geraak 
hieroor en het ‘n goeie man, Noag, opdrag gegee om ‘n groot boot te bou, sodat God Noag en sy familie kan 
red wanneer hy al die slegte mense wegvat in ‘n groot vloed.     

Jy kan vooraf vir elke kleuter ‘n prentjie van ‘n dier gee.  Hulle kan die geluide van die diere maak en dan 
help om die storie te vertel deur dit te dramatiseer.   

Die storie vertel van ‘n ark. Wie van julle weet wat ‘n ark is? ‘n Baie, baie groot boot. 
Hierdie boot was so groot, dat daar ‘n groot klomp diere binne-in kon bly. Gesels ‘n rukkie oor al die praktiese 
implikasies daarvan dat so baie diere en mense op een boot moes oorleef. 

Gebed:  Here, dankie dat U mense wat gehoorsaam is aan U, red. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam 
Op die ark was daar baie verskillende soorte diere. 
 
Sing op die wysie van “Old McDonald had a farm” die volgende: 
Getroue Noag bou ‘n ark. Hie-haai-hie-haai-hou. 
En op die ark is daar ‘n koei. Hie-haai-hie-haai-hou. 
Met ‘n moo-moo hier en ‘n moo-moo daar, hier ‘n moo, daar ‘n moo, 
oral oor ‘n moo-moo. 
Getroue Noag bou ‘n ark. Hie-haai-hie-haai-hou. 
 
Herhaal met die volgende diere: 
Kat – miaau-miaau                                              By – zoem-zoem 
Eend – kwak-kwak                                              Bok – baa-baa 
Leeu – brul-brul                                                   Skaap – mê-mê 
 

Noag en sy gesin was veilig binne-in die ark toe die storm gekom het, maar hulle het geweet dat God hulle 
sal beskerm. 

Wat kan ons doen as ons bang is? Vou jou handjies bymekaar sodat dit lyk of jy ‘n baie, baie klein voëltjie in 
jou hande vashou. Bid dan: 

Dankie Jesus, dat ek nie hoef bang te wees nie. Ek weet U beskerm my. Amen. 

 

 



3.  Ons onthou en dink saam 
Nadat Noag die ark klaar gebou het, moes al die diere in die ark ingaan. Kom ons help mekaar onthou watter 
diere moes alles in die ark ingaan. Verbeel jou jy moet ‘n groot boot bou vir al die diere in die wêreld. Watter 
soort kos sal jy saamvat? Hoe dink jy ruik dit binne-in die boot na ‘n paar dae?  

Dit moes vir Noag baie moeilik gewees het om gehoorsaam te wees aan God en al hierdie harde werk te 
doen. Ek wonder of julle al iets moes doen soos ‘n werkie in die huis of tuin wat nie lekker/maklik was nie. 

Gebed:  Dankie, Here, dat U vir ons krag gee om gehoorsaam te wees aan U.  Amen 

 

4.  Ons speel saam 
Onthou julle dat Noag al die diere in die ark moes kry? Vir ‘n “ark” gebruik mens enige stuk papier, emmer, 
boks, hoela-hoep, skottel, ens. Vir die “diere” gebruik ons balle, ballonne, opgefrommelde papier, plastiek 
diertjies, ens. Elke kind kry een van die “diere” en gooi dit in die “ark”. As die dier uit die ark spring, moet hy 
hom gaan haal en weer ingooi, totdat al die diere in die ark is. 

Sing ook weer die “Getroue Noag bou ‘n ark”  liedjie 

 

5.  Ons doen saam  

Die ark was propvol diere en daar was net agt mense om na die diere te kyk. Kom ons kyk hoe die ark kon 
gelyk het as al die diere en mense in die ark was. 

Opsie 1: Gebruik een en ‘n halwe papierbord om ‘n ark te maak. Teken of verf eers op die ark die vensters, 
die deur en kleur dit in. Plak nou die 2 borde op mekaar met die binne-kante na mekaar toe. Dit vorm ‘n 
holte waarin die kinders plastiek diere, prentjies van diere, ens. kan sit. Gesiggies kan ook op plastiek 
lepeltjies geplak of geteken word om die diere voor te stel. Noag en sy gesin kan ook op die ark geteken 
word. 

Opsie 2: Indien daar nie papierborde is nie, kan dieselfde met ‘n A4 papier gedoen word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Die kleuter het verf, blinkers, 
sterretjies en diereprentjies uit ‘n 
tydskrif gebruik om die ark te maak. 

Regs: Die kleuter het koerantpapier, 
blou kruideniersdrasakke en bottel-
proppies gebruik. En natuurlik watte vir 
die hare en baard. 



3. Die vloed en ‘n reënboog                                                  Genesis 7:11-8:22 

God maak ‘n belofte 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Dit het vir 40 dae en 40 nagte gereën. Die water het al hoër en hoër gestyg, totdat die hele aarde en selfs 
die berge onder die water was. Die aarde was vir 150 dae onder water. Noag het voëls uitgestuur om te kyk 
of daar al iewers droë grond was. Toe God uiteindelik sê hulle kan maar uit die ark klim, het Noag ‘n altaar 
gebou om ‘n offer te maak aan die Here. God het aan hulle belowe dat Hy nooit weer alles op die aarde sal 
wegvat nie, en Hy het die reënboog in die lug gegee as ‘n teken van sy belofte. 

Sit ‘n gekleurde klippie voor elke kind, gee vir hulle die opdrag dat hulle nie daaraan mag raak nie.  Vertel/lees 
nou die storie.   

Soms is dit moeilik om stil te sit. Ons kan dink dat dit vir Noag en sy gesin moeilik was om so lank in die ark 
te bly.   

Ek wonder of jy al lank moes wag vir iets. Gee kans vir ‘n reaksie. 

Tel die klippie op. Hou dit hoog in die lug op (gee ‘n paar minute), wie se arm begin al moeg raak? Dit kan 
mos nie wees dat so ‘n klein klippie julle arms so vinnig moeg maak nie? Laat die kinders nou hulle armpies 
sak. Elke probleempie, maak nie saak hoe klein of groot nie, is vir God belangrik. Hy het belowe Hy sal altyd 
help, net soos God vir Noag ‘n belofte gemaak het met die reënboog as ‘n teken.  

Bou nou ‘n reënboog met die klippies. 

Gebed:  Dankie, Here, vir U beloftes.  Amen   

2.  Ons bid luister en sing saam 

Die liedjie “Getroue Noag bou ‘n ark” kan steeds gesing word.  

Noag het vir God dankie gesê toe hulle uit die ark gekom het. Ek wonder op watter maniere kan ons vir almal 
wat vir ons lief is, dankie sê dat hulle vir ons lief is. 

Ek wonder hoe kan ons onthou om vir God dankie te sê.  

Nou kan ons hardop bid: Dankie vir die reënboog wat ons laat onthou dat God vir ons lief is. Amen. 

3. Ons onthou en dink saam 
Nadat Noag, sy gesin en die diere in die ark was en God die deur van die ark toegemaak het, het dit baie hard 
vir baie lank gereën. Ek wonder wat julle alles doen as julle vir ‘n lang tyd nie uit die huis mag gaan nie. 
Partykeer reën dit te hard en partykeer is ons siek. 

Ek wonder wat het Noag en sy gesin die hele tyd in die ark gedoen. 
Ek wonder waarvoor hulle vir God dankie gesê het terwyl hulle in die ark was. 

Onthousin:  U regeer van altyd af.  U doen wat U belowe.   

U (hand met wysvinger wat na bo wys) regeer (hande langs kop met vingers in die lug dat dit lyk soos ‘n 
kroon) van altyd af (wys met vingers se duime oor jou skouer).  U (hand met wysvinger na bo) doen wat U 
belowe (hou linkerarm voor jou met handpalm na bo, en regterhand dwars sodat dit ‘n kruis bo-op die 
handpalm maak)   



4.  Ons speel saam 
Nadat hulle ‘n baie lang tyd in die ark was, het die water weer opgedroog en kon almal uit die ark uitgaan. 
Ons trek/plak ‘n streep op een plek in die klas of buite – dit is die ark se deur. ‘n Paar meter verder maak ons 
nog ‘n streep. Die kinders staan by die eerste streep en beweeg tot by die tweede streep en terug op die 
volgende maniere: 

Loop so swaar soos ‘n olifant; vlieg soos ‘n voël; spring soos ‘n padda of ‘n hasie; loop hande viervoet soos 
‘n beer; loop en “hap” met jou arms soos ‘n krokodil; waggel soos ‘n eend; spring soos ‘n kangaroe; galop 
soos ‘n perd; huppel soos iemand wat bly is. 

5.  Ons doen saam 
Nadat almal uit die ark is, het Noag vir God dankie gesê dat God vir hulle gesorg het. Toe wys God vir Noag 
‘n reënboog en sê wanneer ons weer na ‘n reënboog kyk, moet ons altyd onthou dat God belowe het om 
nooit weer alles wat lewe op die aarde met so baie water te laat verdrink nie. Nou gaan ons ons eie reenboë 
maak, sodat ons God se belofte kan onthou. 

Opsie 1: Knip of teken ‘n wolkie. Knip nou stroke gekleurde papier uit of kleur stroke wit papier 
verskillende kleure in. Plak die stroke onderaan die wolkie. 

Opsie 2: Gee vir elke kind ‘n papier waarop ‘n reënboog geteken is. Hierdie reënboog kan nou geplak word 
met geskeurde stukkies papier, bottelproppies, wol, ens. of dit kan geverf word, ingekleur word, ens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        



4. Abram moet trek - God se belofte                       Genesis 12:1-5, 15:5-6, 17 
 

God sorg vir my 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Abram was ‘n ryk man. God het vir hom gesê dat hy moet trek na ‘n ander land wat God vir hom sou wys.  
God het belowe dat Abram en sy vrou, Sarai, se familie baie, baie groot gaan wees. Dit was ‘n vreemde 
belofte, want hulle was al baie oud en het nie kinders gehad nie. Hulle het God vertrou en gedoen soos wat 
Hy gevra het.   

Rollespel is lekker om te gebruik waar kinders goed optel en na ‘n volgende plek stap, terwyl jy die storie uit 
die kinderbybel vertel van Abram wat uit sy land uit moes trek. 

Gebed: Dankie Jesus, vir my familie. (Hulle kan dalk opnoem Pappa, Mamma, boetie,…) 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
God het vir Abram belowe dat hy ‘n kind sou kry, maar Abram moes baie lank wag voordat God die belofte 
laat gebeur het.  
 
Die volgende kletsrympie kan gebruik word om die verhaal van Abram op te som en te onthou. 
(Gebruik die ritme van die rympie: One two, buckle my shoe...) 
 
Een, twee -  Soveel sand by die see. 
Drie, vier  -  Tel gou al die sterre hier. 
Vyf, ses    -   Kom ons leer nou eers ‘n les: 
Sewe, ag  -   Abram sal vir God moet wag. 
 

Sing die liedjie “Vader Abraham het baie seuns/Father Abraham has many sons” 
 
Gebed: Jesus, dis moeilik om vir iets te wag. Help my asseblief as ek nie kan wag nie. Amen. 
 
 

3.  Ons onthou en dink saam 

Sê nou maar julle gaan by oupa en ouma kuier. Ek wonder wat jy graag in jou tas sal pak. 

Ek wonder wat gebeur as jy vergeet om jou tandeborsel in te pak? Gaan Pappa of Mamma of Oupa of 
Ouma miskien sorg dat jy ‘n ander tandeborsel kry? 

Net so het God vir Abram gesê om al sy goed te pak en te trek. Arme Abram het nie geweet waarheen nie, 
maar hy het geweet God sal vir hom sorg. Kom ons sê nou ‘n paar keer almal hardop: 

God (Wys met hand na bo) 
sorg vir my. (Vou arms om jou eie lyf.) 
 
Gebed: Dankie Jesus, dat U vir my sorg. Amen. 

 



4.  Ons speel saam 
Ek wonder of dit vir jou maklik is om altyd dadelik gehoorsaam te wees as ‘n grootmens jou vra om iets te 
doen. Abram het dadelik gedoen wat God hom gevra het. 

Vandag speel ons die speletjie: “Wolf, wolf, hoe laat is dit?” met die volgende variasie: 
Kinders: Abram, Abram wanneer gaan jy trek? 
Leier: Eers bietjie later.   
Bg. word herhaal totdat die leier sê “Sommer nou!” en dan probeer hy van die kinders vang. 
 
Gebed: Dankie Jesus, dat ek kan speel en lag. Amen. 
 
 

5.  Ons doen saam 
Abram en Sarai was al oud, maar hulle het nog nie kinders gehad nie. Daaroor was hulle baie hartseer. Toe 
belowe God vir Abram dat hy soveel kinders, kleinkinders en hulle kinders sal hê wat so baie is soos die sterre 
in die hemel en soos die sand by die see. Die sterre en die sand is so baie dat niemand dit kan tel nie. 

Opsie 1a: Teken op ‘n vel papier ‘n klomp sterretjies en laat hulle dit tel terwyl jy na elkeen van die 
sterretjies wys. 
 
Opsie 1b: Soek sterre wat in ‘n sandbak weggesteek is. 

Opsie 2: Neem ‘n papier of karton. Trek ‘n streep in die middel van die papier dwarsoor die bladsy. (As daar 
tyd is, kan die boonste gedeelte blou ingekleur word en die onderste gedeelte geel.) 
Teken ‘n mannetjie op die papier wat vir Abram voorstel. Smeer die onderste helfte van die papier met gom 
en strooi sand. Skud af. Plak of teken sterretjies in die boonste helfte van die papier. 
 
Gebed: Dankie Jesus, dat U altyd vir ons sorg. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5. Abraham kry besoekers                                      Genesis 18:1-15 en 21:1-7 

 

Vir God is alles moontlik 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

God het vir Abram gesê sy nageslag (familie na hom), sal baie wees. Daarom het God sy naam verander na 
Abraham, want dit beteken pa van baie nasies. Eendag het daar besoekers by Abraham se tent opgedaag.  
Die besoekers het gesê dat Sara oor ‘n jaar ‘n mamma gaan word van ‘n seuntjie. Sara het dit gehoor en 
gelag, want sy het gedink sy is te oud om ‘n mamma te word.  God vra toe vir Abraham hoekom sy lag. Hy 
het vir Abraham herinner dat niks te moeilik is vir Hom om te doen nie.   

(Die verhaal dramatiseer lekker as juffrou vertel en kinders doen die aksies.) 
Ek wonder of julle kan onthou hoekom Abraham en Sara so hartseer was. (Hulle het nog nie ‘n kind gehad 
nie.) 
Ek wonder of Abraham en Sara oud of jonk was. 
 
Gebed: Dankie God, dat alles vir U moontlik is. Amen. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
* Gaan voort met die rympie van storie idee 4. (“1, 2  - soveel sand by die see …)   
* Sing of luister “Vader Abraham het baie seuns”. 
* Sing saam “My God is so groot.” 
 
Gebed: Dankie God, dat ek U altyd kan glo. Amen. 
 

3.  Ons onthou en dink saam 

Nadat Abraham en Sara baie lank gewag het, het God se belofte waar geword. Hulle het ‘n seuntjie gekry 
en hom Isak genoem. 

Ek gaan vir julle vragies vra, en julle moet elke keer antwoord: “Vir God is alles moontlik.” 

1. Ek wonder of God reën kan maak. – Vir God is alles moontlik. 

2. Ek wonder of God donderweer kan maak. – Vir God is alles moontlik. 

3. Ek wonder of God my kan help as ek bang is. – Vir God is alles moontlik. 

4. Ek wonder of God baba diertjies maak. – Vir God is alles moontlik. 

5. Ek wonder of God mense babas maak. – Vir God is alles moontlik. 

Gebed: Dankie God, dat ek weet alles is vir U moontlik. Amen. 

 



4.  Ons speel saam 
God het lankal vir Abraham belowe dat hy ‘n kind gaan kry. Maar Abraham het so lank gewag dat hy nie 
gedink het hierdie belofte van God gaan ooit waar word nie. Nou gaan ons ‘n speletjie speel waar ons ook 
moet wag. 

Laat die kinders in ‘n sirkel staan. Gee vir een van hulle ‘n bal of ‘n speelding of enigiets anders wat hulle 
maklik kan vashou. Speel nou musiek of slaan ‘n trom of sing terwyl die artikel in die kring aangestuur word. 
Sodra die juffrou ophou om die musiek te maak, moet die kinders ophou om die artikel aan te stuur. Juffrou 
sê dan: Wag, wag, wag (soms net drie keer, ander kere meer as drie, sodat hulle langer moet wag). Sodra die 
musiek weer begin, word die artikel weer verder aangestuur. 

Gebed: Jesus, help my asseblief om gehoorsaam te wees. Amen. 

 

5.  Ons doen saam 

Ek wonder wie kan onthou hoeveel manne het eendag by Abraham en Sara gekuier? (Drie) 

Abraham het hierdie manne in sy tent ingenooi en hulle het saam geëet. Ek wonder of Sara by hulle was toe 
hulle geëet het? (Nee, sy het buite staan en luister.)  
Vandag gaan ons ‘n prentjie maak van Abraham se tent en die mense wat kom kuier het. 
 
Gee vir elke kind ‘n halwe folio papier (A5). Dit kan enige soort of kleur papier wees, soos koerantpapier of 
ou geskenkpapier. Sit die papier voor jou neer en vou die boonste helfte oor die onderste helfte. Knip nou 
die voorste een van die gevoude papiertjie van onder oop tot by die vou. Vou die punte van die “tent” om.  
Teken binne-in vir Abraham en die 3 manne en vir Sara buite op die “tent.” Die prent kan net so gebruik 
word, of dit kan op ‘n groter papier geplak word en agtergrond kan bygeteken word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Esau, Jakob en ‘n pot lensiesop                             Genesis 25:19-34 

 

God is lief vir ons, al is ons stout 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Isak se vrou, Rebekka, het tweeling seuntjies gehad. Die seuntjie wat eerste gebore was, se velletjie was rooi 
en sy lyf baie harig. Hulle het hom Esau genoem. Die tweede baba het sy boetie se hakskeen vasgehou toe 
hy uitkom. Hulle het hom Jakob genoem. Die boeties het baie verskil. Eendag toe Esau huis toe kom was hy 
baie honger, so honger dat hy sommer sy regte as oudste seun weggee vir Jakob, net sodat hy van die 
lensiesop kan eet wat Jakob maak.   

Indien jy dalk ‘n pot lensiesop kan maak waaraan die kinders kan proe tydens die verhaal, sal dit ‘n lekker 
sensoriese aktiwiteit wees saam met die storie. 
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het. 
* Ek wonder of jy meer soos Esau is, wat hou daarvan om in die veld te wees, of meer soos Jakob is wat 
hou daarvan om goedjies by die huis te doen. 
* Ek wonder of Jakob reg gemaak het met sy boetie. 
 
Gebed: Here, baie dankie dat ons kan weet dat U lief is vir ons, al is ons soms stout. Amen. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
In ons volgende storie oor Jakob, gaan ons hoor hoe God op ‘n baie spesiale manier met Jakob praat, maar 
God wil ook hê dat ons met Hom moet praat. As ons met God praat dan noem ons dit mos bid. Vandag wil 
ek vir julle elkeen ‘n kansie gee dat julle vir God kan bid en kan jammer sê oor iets wat jy gedoen het, maar 
weet verkeerd was (noem gepaste voorbeelde vir die groep). Om jammer te sê vir God, is soos om by God 
te gaan klik oor dit wat jy verkeerd gedoen het.  

Onthou dat God altyd vir jou lief is, al doen jy soms verkeerde goed! Hy vergewe jou, Hy sê dis okay as jy 
jammer sê. Kom ons luister na die volgende liedjie oor hoe lief God vir ons is. 

Hier kan enige lied gespeel of gesing word oor God se liefde. 

Gebed: Here, help my om te onthou dat ek vir ander moet lief wees, net soos wat U ook vir my lief is. 
Amen. 

 

3.  Ons onthou en dink saam  
Ons het die vorige keer geluister na die storie van Esau en Jakob en die pot lensiesop. Jakob was darem maar 
baie lelik met sy broer. Hy het iets gevat van sy broer wat nie eintlik syne is nie. Is dit reg dat boeties en 
sussies vir mekaar jok, baklei en mekaar se goed vat? Hoe dink julle laat dit God se hart voel? Ek dink dit 
maak Hom baie hartseer! Hy wil hê dat ons vir mekaar lief is en vir mekaar moet omgee. (Laat die kinders 
die liefdeskreet ritmies uitskree, terwyl hulle die bewegings doen. 

 



LIEF, LIEF, BAIE LIEF! GOD IS LIEF VIR MY! (Kruis hande en klap 2x op skouers met die woorde “lief”, maak 
hande groot oop vir die woord “baie” en kruis weer en klap op skouers met “lief”. Hou dan hande gekruis 
oor bors asof jy ‘n drukkie gee, met die woorde “God is lief vir my.”) 

LIEF, LIEF, BAIE LIEF! GOD IS LIEF VIR JOU! (Herhaal bewegings hierbo - wys net na iemand as jy sê: “God is 
lief vir jou.”) 

Herhaal 2x 

Gebed: Here, help my asseblief om U liefde ook aan ander te wys. Amen. 

 

4.  Ons speel saam  

Jakob was baie lief daarvoor om kos te maak en hy het die lekkerste lensiesop gemaak. Dit is mos juis die 
lensiesop wat hy gebruik het, om iets by sy broer te kry wat hy graag wou hê. Hy wou hê dat sy broer sy 
eersgebore reg vir hom moes gee. Julle, die eersgebore reg is nogal ’n groot storie, want die persoon wat die 
eersgebore reg gehad het, het alles van sy pa geërf as sy pa dood gegaan het. Alles wat sy pa besit het, het 
dan syne geword. Esau het Jakob belowe dat hy die reg kan kry om alles te erf, ook die belofte wat God vir 
Abraham en Isak gegee het, dat hulle nageslag so baie soos die sterre in die lug en die sand by die see sou 
word.  

Neem ‘n groot pot (verkieslik ‘n kookpot), of emmer en sê dis ‘n groot kookpot. Kleuters het ‘n goeie 
verbeelding. Gebruik balle, boontjiesakkies of enige ander item wat kleuters na die pot toe kan gooi. Hou die 
ouderdom van die kleuter ingedagte wanneer jy items kies om te gooi en bepaal hoe ver die kind van die pot 
af moet staan. Gee vir elke kleuter een of twee items en gee vir hulle ‘n kans om te probeer om die items in 
die pot te gooi. Indien daar baie kinders is, kan daar meer potte neergesit word, of die groep kan in spanne 
gedeel word en punte toegeken word aan die spanne. Kleuters verstaan egter moeilik hoekom net sommige 
maats ‘n beurt kry en ander nie, probeer dus vir elkeen ten minste een beurt gee. 

Gebed: Here, help my om asseblief te onthou dat U altyd vir my lief bly! 

 

5.  Ons doen saam  

Vandag gaan ons ons eie potjie sop maak. Elke keer as julle die prentjie sien, moet julle onthou hoe lief God 
vir ons is, al is ons soms stout! 

Gee vir elke maatjie ‘n prentjie van ‘n pot, laat hulle dit inkleur of met hulle vingers swart verf. Gee dan vir 
elkeen lensies wat hulle in die opening van die pot kan plak. Gebruik ‘n vloeibare gom om die lensies vas te 
plak.  

Gebed: Here, dankie dat ek kan weet dat U altyd vir my lief bly. 

 

 

 

 

 



7. Jakob se droom                      Genesis 28:10-22 

 

God sal altyd by jou wees en jou beskerm 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Toe Isak al blind was en sy kinders vir oulaas wou seën voor hy sterf, het Jakob ‘n diervel oor sy arms laat 
hang sodat Isak moet dink hy is Esau. Isak gee toe Esau se erfporsie vir Jakob. Esau was baie kwaad vir Jakob 
en hy het gevlug. Op pad het Jakob gerus langs die pad en geslaap met sy kop op ‘n klip. Hy droom toe van 
‘n leer met engele wat op en af klim teen die leer. God het hom belowe dat Hy hom nie sal los voordat God 
nie sy beloftes nagekom het nie.   

Indien daar genoeg tyd is, kan die storie vertel word van Genesis 27 af, waar Jakob sy pa kul en sy broer se 
seën ook steel. Dit gaan die verhaal van Jakob se droom beter in perspektief kan plaas. 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het. 

* Ek wonder of Jakob jammer was daaroor dat hy vir sy pa gejok het en sy boetie se seën gesteel het? 
* Ek wonder wat gaan nou met Jakob gebeur?  

Gebed: Here, dankie dat U ons altyd beskerm, maak nie saak waar ons is nie.  

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Jakob het weggehardloop vir sy broer, want sy broer was baie kwaad omdat hy goed gevat het wat nie syne 
was nie. Jakob moes in die veld slaap en het ‘n klip gebruik vir sy kussing. God het daar met Jakob kom praat 
en daarom het Jakob die klip waarop hy geslaap het, regop gesit en die plek “Huis van God” genoem. Hy het 
dit gedoen sodat hy altyd aan God kan dink as hy die klip sien.  

Ek gaan nou vir elke maatjie ook ‘n klippie gee, sodat julle net soos Jakob kan onthou dat God altyd by jou 
is! (Gebruik ‘n wit rivier klippie en skryf daarop met ‘n swart koki: “God is altyd by jou!” Neem die klippies 
weer in, totdat julle ‘n tydjie kon kry om die klippies mooi te versier.)  

Gebed: Here, help my om te onthou dat U altyd by my is en my altyd beskerm. Amen.  

 

3.  Ons onthou en dink saam  
Jakob was regtig iemand wat baie stout was en baie goed verkeerd gedoen het. Hy het nie net sy broer se 
eersgebore reg gevat nie, maar ook vir sy pa gejok en sy broer se seën ook gesteel. Tog het God vir hom 
belowe dat hy by hom sal bly en hom altyd beskerm.  

God gee vir ons baie beloftes in die Bybel. As ons dit kan leer en kan onthou, dan help dit ons om nie bang 
te wees nie en om te onthou dat ons nooit alleen is nie. Kyk net na die belofte wat God vir Jakob gee: 

Genesis 28:15  

“Ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan.” 



Daar is ‘n ander plek in die Bybel waar die belofte weer voorkom. Dit is in Hebreers 13:5 en 6 (Dit is verkort 
om te pas op die vyf vingers van jou hand) 

Hebreers 13:5 Ek sal jou nooit verlaat 

Hebreers 13:6 Die Here is my helper 

Help die kinders om die twee verse weer te herhaal deur een woord vir elke vinger te sê. Laat die kinders 
dan hulle hand toevou en op hulle bors sit, asof hulle God se belofte vir hulleself vat. 

Gebed: Here, dankie dat U my belowe dat U my altyd sal help. Amen. 

 

4.  Ons speel saam  
God het op ‘n baie spesiale manier met Jakob gepraat daardie aand. Hy het met hom gepraat deur ‘n droom. 
In Jakob se droom het die engele op en af met ‘n leer geklim na die hemel toe. Vandag praat God steeds met 
ons. Hy praat met ons deur die Bybel en as ons dit lees dan hoor ons wat God vir ons wil sê.  

Plak maskeerband op die vloer of pak ‘n tou uit om ‘n leer te vorm. Laat die maats dan van die een kant na 
die ander kant, binne-in die gaatjies van die leer beweeg deur te spring. Hulle kan met een voetjie spring of 
met twee voetjies, afhangende van hulle ouderdom. 

Gebed: Here, dankie dat U met elkeen van ons praat deur die Bybel! 

 

5.  Ons doen saam  

Die spesiale klippie waarop staan: “God is altyd by jou”, is om jou te herinner dat God jou nooit sal alleen los 
nie en jou altyd sal beskerm. Die klippie is nie magic nie, en is nie self God nie, maar herinner ons net aan 
die belofte wat God vir Jakob kom gee het om vir hom te sê dat hy altyd by hom sal wees en hom sal beskerm.  

Gee vir die maats weer hulle klippies. Gee vir hulle verf, glitter, gom, vere of enige iets waarmee hulle hulle 
gebedsklippie mee mooi kan maak.  

Gebed: Dankie Here, dat die klippie my kan help onthou dat U altyd by my is en my altyd beskerm. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Jesus ry op ‘n donkie     Markus 11: 1-11; Matteus 21: 1-17
           

Die mense prys Jesus 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Lank voor Jesus se geboorte het profete gesê dat die Koning eendag op ‘n donkie in Jerusalem sal inry.  Jesus 
was op pad na Jerusalem en het vir sy dissipels verduidelik waar hulle ‘n donkie gaan kry, hulle moes die 
donkie gaan haal en vir Hom bring.  Jesus se dissipels het vir Hom ‘n donkie gekry en klere oor die donkie se 
rug gesit sodat Hy op sy rug kan ry. Die mense wat dit gesien het, het palmtakke afgesny en op die grond 
gegooi en geskree: Loof God! Loof God in die hoogste hemel!   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het. 

* Ek wonder of jy ook, net soos die dissipels, die donkie sommer sou gaan haal het? 
* Ek wonder of jy Jesus lief genoeg het om sommer so voor almal vir Jesus te sing?  

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, nie skaam te wees dat Jy my God is nie. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
(Liedjie: Staan op en sê - Mighty Kids Arise: https://youtu.be/e0t5yqwESrA)    

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, nie skaam te wees dat Jy my God is nie. 

 

3.  Ons onthou en dink saam  

Dit moes seker moeilik vir Jesus gewees het om te dink dat dieselfde mense wat Hom nou so loof en prys 
en vir Hom sing, die mense gaan wees wat skree: “Kruisig hom, kruisig hom”.  

Ek wonder hoe het Jesus gevoel? 

Ek wonder of julle weet wat dit beteken om Jesus te loof en prys? 

Ek wonder hoe kan ons Jesus loof en prys? (Ons kan dit met ons hande, voete of sommer met ons hele lyfie 
doen. Ja, ons kan sing en hande oplig of klap en ons voete stamp. Om goeie dinge te doen, beteken ons doen 
dit vir Jesus ook.) 

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, nie skaam te wees dat Jy my God is nie. 

https://youtu.be/e0t5yqwESrA


4.  Ons speel saam  
Neem ‘n karton vierkant en teken ‘n sirkel binne in. Deel die sirkel mooi in die 
middel. 
Skryf in die een helfte “Prys Jesus” en in die ander “Prys iemand by my”. 
In die middel van die sirkel kan jy nou met ‘n skerp potlood ‘n gaatjie maak en 
die potlood deur druk. 

Elke maatjie kan nou ‘n kans kry om dit te tol. 

As jy val op die kant van “Prys Jesus”, sê jy iets wonderliks van Jesus, op die 
anderkant sê jy iets wonderliks van iemand by jou.  

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, nie skaam te wees dat Jy my God is nie. 

 

5.  Ons doen saam  

Opsie 1: Laat die kinders hulle eie spinners maak.  
 

Maak meer as 2 dele (soos op die foto regs)  
of soos die vorige dag.   

 

 

 

 

 

Opsie 2: Sny ‘n stuk karton reghoekig vir ‘n boom se bas.  

Sny nou ‘n klomp handjies uit en laat die kinders dit inkleur in verskillende groen skakerings. Hul name kan 
ook opgeskryf word. Plak die handjies nou op die “bas” – dit lyk soos die palmtakke waarmee Jesus geprys 
is.  

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, nie skaam te wees dat 
Jy my God is nie. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Jesus was voete                                                                          Johannes 13:1-17 
  

Leiers doen vuilwerk! 
  

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Jesus het geweet sy tyd op aarde is amper verby. Hy het saam met sy getroue vriende, die dissipels, geëet.  
Hy het opgestaan en ‘n handdoek om sy lyf gebind. Toe maak hy ‘n bak vol water en begin hulle voete was.  
Dit was ‘n vuil werk en Petrus was te skaam, hy wou nie dat Jesus sy voete was nie. Jesus het verduidelik dat 
‘n leier ook bereid moet wees om die vuilwerk te doen, om mense te dien.   

Laat die kinders deelneem aan die verhaal deur in ‘n sirkel te sit om ‘n bak met water.   Plaas speelgoed wat 
voete het (poppe of diere) in die water, en laat die kinders die speelgoed se voete was met seep en ‘n lappie 
terwyl jy die storie vertel. (Indien dit nie skade sal ly nie, maak die voete vuil met grond sodat die water vuil 
raak met die wassery.) 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het.   

* Ek wonder hoeveel van die dissipels het skaam gevoel toe Jesus hulle voete begin was. 
* Ek wonder hoe vuil die dissipels se voete was.   
* Ek wonder of die dissipels regtig verstaan het hoekom Jesus dit doen. 

Gebed: Dankie Here, dat U vir ons ‘n voorbeeld is. Amen 

 
2.  Ons bid, luister en sing saam  

Gister het ons geluister na die storie van Jesus wat die dissipels se voete was.  In die tyd wat Jesus en die 
dissipels geleef het, het mense orals geloop en hulle het leersandale gedra, of kaalvoet geloop.  Hulle voete 
was dus baie vuil.  Net soos ons ons hande was voordat ons eet, het mense van daardie tyd hulle voete gewas 
voordat hulle by ‘n huis ingegaan het.  Om voete te was, was ‘n vuil werk wat min mense wou doen.  Jesus 
was die dissipels se voete om vir die dissipels te help verstaan dat hulle mense om hulle moet help deur selfs 
die slegte dinge vir hulle te wil doen.   

Sing die liedjie “I have decided to follow Jesus” saam.  (https://www.youtube.com/watch?v=glNQkpzi5VQ) 
 
Bid die volgende hardop saam: 
Here Jesus, help my om goed te doen vir ander 
Selfs al is dit vuilwerk  
Amen 
 
3.  Ons onthou en dink saam  

Hierdie week se storie gaan oor Jesus wat vir sy dissipels leer dat hulle sy voorbeeld moet volg.  Hy wys dit 
deur voetewas, wat eintlik grillerig is, te gebruik.  Dit wys dat ‘n mens selfs goed moet doen waarvan jy niks 
hou nie, omdat dit vir iemand anders iets kan beteken.   
*Maak ‘n lysie van dinge wat julle kan doen om te wys julle volg Jesus.  Watter van die dinge is lekker soos 
liedjies sing, en watter is sleg soos takies doen in die huis? 

Herhaal nou die volgende versie saam:    
“Volg nou My voorbeeld.  Help mekaar soos Ek julle gehelp het.  ‘n Werker sê mos nie vir die baas wat om te 
doen nie.  Doen wat Ek vir julle sê.  Dan sal julle baie gelukkig wees.” 
Julle kan in die vertrek rondstap agter julle leier aan terwyl julle dit herhaal.   

https://www.youtube.com/watch?v=glNQkpzi5VQ


4.  Ons speel saam  
Hier is 2 opsies.  Julle kan self kaalvoet buite gaan speel en kyk hoe vuil julle julle voete kan smeer buite.  
Julle mag glad nie julle hande gebruik om julle voete vuil te smeer nie en jou bene mag ook nie vuil wees 
bokant jou enkels nie.  Loop nou deur ‘n plat bak met water en help mekaar om julle voete skoon te was. 

Opsie 2:  Sit ‘n tekening van ‘n voet binne-in ‘n deurskynende plastieksakkie en seël dit.  Gebruik modder of 
witbord merkers om “vullis” te teken op die buitekant van die plastieksakkie sodat dit lyk of die voete vuil is.  
Gee vir die kinders beurte om met ‘n spuitkannetjie of ‘n strooitjie water te spuit teen die sakkie om die 
voete skoon te maak. 

 
5.  Ons doen saam  
Gesels saam oor die storie van die week en wat elkeen geleer het.  Kleur die prentjie in. Julle kan die 
handdoek met ‘n stukkie lap plak bo-oor die handdoek in die prentjie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Jesus word gekruisig en begrawe                     Johannes 19: 1-30 

 

Jesus is ons offer – ons word gered  
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Herinner die kinders dat voor Jesus gekom het, het mense diere of hulle beste oeste op altaars geoffer om 
vir God jammer te sê vir al die lelike dinge wat hulle gedoen het. Hulle het saam met dit gebid en jammer 
gesê. Jesus was ons offer aan die kruis - nou hoef ons nooit weer iets te offer nie.  

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het. 

* Ek wonder hoe voel dit vir jou om te weet Jesus het jou so lief?   
* Ek wonder of jy weet dat jy nou gered is? (Verduidelik redding en dat ons moet probeer om nie dieselfde 
foute te maak nie.) 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  

Sing die lied “Jesus groot bo almal” of “Lord, I lift Your name on high” saam.   

Vra die kinders om eers mooi met hulle ogies toe te dink wat Jesus vir hulle gedoen het aan die kruis. Hulle 
kan met hul vinger ‘n kruis teken binne-in hul ander handjie. Wag ‘n rukkie en sê dan in ‘n sagte stemtoon: 
“Hy was ons offer, ons is gered.” Vra hulle om dit saam met jou te herhaal en dan kan elkeen dankie sê 
daarvoor.   

Gebed: Dankie, Jesus, dat U ons gered het.   

 

3.  Ons onthou en dink saam  

Maria, Jesus se aardse mamma, was daar toe Hy gekruisig is. Sy was baie hartseer, maar sy het geweet Hy 
moes sterf vir ons sondes. Sy kon nie glo dat mense dink Hy is ‘n slegte mens nie en Hom beskuldig het nie.  

Ek wonder, is jy al beskuldig oor iets wat jy nie gedoen het nie? 

Ek wonder hoe sou jy gevoel het as jy daar was? 

Onthousin:  Jesus het aarde toe gekom om ons te red van ons sonde.     
Jesus (vingers in die lug wat wys na bo) het aarde toe gekom (arms en hande af na onder) om ons te red 
(arms uitgestrek gelyk met jou skouers in die vorm van ‘n kruis) van ons sonde (sit hande voor gesig asof 
skaam of hartseer). Herhaal die onthousin ‘n paar keer saam.   

 

 

 

 



4.  Ons speel saam  

Kan julle onthou dat hulle Jesus se hande vasgespyker het aan die 
kruis? Vandag gaan ons ‘n speletjie speel wat ons baie daaraan 
herinner. Hierdie toiletrolletjie pype/glasies wat vasgeplak is aan 
die karton laat ons dink aan die spykers. Hierdie papierborde met 
die gate in laat ons dink aan die gate in Jesus se hande en voete. 
(Deel die groep nou in twee.) Elke kind in elke groep gaan ‘n beurt 
kry om die ring te gooi. Terwyl jy gooi, moet jy sê: “Dankie Jesus, 
vir my redding!” Ons kyk wie kan die meeste ringe oor gooi.  

                                

5.  Ons doen saam  

Die kinders word herinner dat hulle gered is en dat Jesus die prys klaar betaal het. Elke kind kan hulle eie 
handjie afteken op papier en mooi maak. Hulle kan ‘n rooi druppel op ‘n kol in die middel van die handjie 
maak om hulle te herinner dat Jesus klaar met sy bloed betaal het.  

 

 

11. Jesus lewe (die vroue)                                                   Lukas 24: 1 - 12 
 

Jesus leef – daar is hoop 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Drie dae na Jesus se dood het ‘n klompie vroue na Jesus se graf gegaan. Hulle het speserye vir sy liggaam 
gebring. By die graf, sien hulle dat die steen voor die graf weggerol is en dat daar ‘n engel sit. Die engel het 
aan hulle vertel dat Jesus nie meer daar is nie - Hy lewe en het opgestaan. Hulle het weggegaan en vir die 
dissipels gaan vertel wat hulle gesien en gehoor het.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder wat sou jy gedink het as jy die leë graf gesien het?   
* Ek wonder hoe jy sou voel om dan te hoor dat Jesus lewe? 

Gebed: Dankie Jesus, dat U opgestaan het uit die dood.  Amen 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Dit is so wonderlik om saam met die vroue te weet dat Jesus leef; Hy het opgestaan. Ons weet nou dat Hy 
vir ons sondes gesterf het en opgestaan het. Ons is opgewonde om sy kinders te wees. Elke kind kan vir Jesus 
dankie sê. Kom ons groet mekaar soos sommige kerke doen op Paasfees Sondag. Ek gaan sê: Die Heer het 
opgestaan! Dan antwoord julle: Die Heer het waarlik opgestaan! Dan sê julle weer: Die Heer het opgestaan! 
Dan antwoord ek: Die Heer het waarlik opgestaan!   

Ons luister/sing saam: “Hy leef, Hy leef, Hy leef hier in my hart” 

 



3.  Ons onthou en dink saam  
Onthou julle hoe opgewonde die vroue by die oop graf was toe hulle hoor Jesus leef? Ja, dit het vir hulle 
hoop gebring. As ons deur moeilike dinge gaan en nie ‘n lekker dag het nie, dan hoop ons dat dinge sal beter 
gaan. Daar is ‘n versie in die Bybel wat sê: “U, Here, U is my hoop, op U vertrou ek!”   

U, Here – wys na bo 

Is my hoop - wys na jouself en twee vingers na bo  

Op U vertrou ek – vat een hand vas met jou ander hand asof jy hande klap  
Herhaal dit ‘n paar keer saam.   
 
Gebed:  Dankie Here, dat ons op U kan vertrou.  Amen 
 

4.  Ons speel saam  

Gebruik een groot hol paaseier of blaas ‘n ballon op. Draai nou ‘n paar lae papier om dit. Speel nou “Pass the 
Parcel” - as die musiek stop, moet die kind ‘n lagie oop maak. As daar nog ‘n laag papier is, skree die kinders: 
“Dit is leeg!” Doen dit tot hulle by die ballon/eier uitkom. Breek/bars dit oop en vra: “Wat is hier binne?” Die 
kinders roep uit: “Niks!” Ja, dit is leeg. Die graf was ook leeg!  

Gebed: Dankie, Here, dat U gedoen het wat U belowe het.  Amen 

5.  Ons doen saam  

Gee vir elke kind ‘n afdruk van die hulpmiddel.   

Sny vooraf vir die kinders ‘n gleuf in die papier onder die opening van die graf. Kleur eers die graf, rots en vir 
Jesus in. Sny nou vir Jesus en die rots uit. Plak vir Jesus op ‘n roomys stokkie. Plak net die boonste stukkie 
van die klip op die graf vas. Jesus kan boontoe skuif om te wys Hy leef. As jy die klip oplig, is die graf leeg! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



12. Jesus se Hemelvaart     Handelinge 1:1-11 
                                                                                                                         

Ek moet vir mense van Jesus gaan vertel 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Jesus het bewys dat Hy lewe deur aan baie mense te verskyn. Die dissipels het Jesus by die berg van Galilea 
gekry. Daar het Hy vir oulaas vir hulle gegroet en ‘n spesiale opdrag gegee. Hy het belowe dat Hy altyd by 
hulle sal wees. Toe het Hy sy hande opgelig en hulle geseën. Hy het in die lug opgestyg totdat hulle Hom nie 
meer kon sien nie. Engele het verskyn en vir die dissipels gevra hoekom kyk hulle nog? Jesus sou terugkeer 
soos Hy belowe het.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe jy sou voel as jy vir Jesus met ‘n wolk sien opvaar hemel toe.   
* Ek wonder hoe jy vir iemand van Jesus kan vertel. 

Gebed: Here Jesus, help my asseblief om vir ander mense van U te vertel. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Net voor Jesus opgevaar het hemel toe, het Hy vir die dissipels belowe dat God die Heilige Gees vir hulle 
gaan stuur om hulle sterk te maak, sodat hulle vir ander mense kan gaan vertel wat Jesus gedoen het. Net 
so woon die Heilige Gees in ons om ons krag te gee sodat ons vir ander mense van Jesus kan vertel. Dit laat 
my dink aan hierdie liedjie. Kom ons luister wat vertel hierdie liedjie vir ons. 

Ons luister: Go and make disciples: https://www.youtube.com/watch?v=OUTLi2uIVGA 

Gebed: Heilige Gees, dankie dat U in ons woon en vir ons krag gee. 

 

3.  Ons onthou en dink saam  
Onthou julle wat Jesus vir die dissipels gesê het voordat Hy opgevaar het hemel toe? Ja, hulle moet orals in 
die wêreld vir mense gaan vertel wat Jesus gedoen het.   

Kom ons sê die volgende sin hardop saam: 

Ek moet (wys na jouself) vir mense (wys na ander mense) van Jesus (lig albei arms langs jou sye op tot by 
jou skouers om ‘n kruis te vorm) gaan vertel (raak met jou een vinger aan jou mond) 

Gebed: Here Jesus, help my asseblief om vir ander mense van U te vertel. 
 

4.  Ons speel saam  

Jesus het met ‘n wolk opgevaar hemel toe. Net soos ‘n ballon in die lug opgaan wanneer ons dit slaan, maar 
weer afkom, net so het Jesus opgevaar, maar gaan Hy weer eendag terugkom. 

Verdeel in groepe en gee aan elke groep ‘n ballon wat opgeblaas is. Slaan die ballon vir mekaar en probeer 
dit vir 50 sekondes lank in die lug hou. ‘n Geluid sal afgaan wanneer die 50 sekondes verby is. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUTLi2uIVGA


Gebed: Here Jesus, dankie dat U weer eendag gaan terugkom. 

5.  Ons doen saam  

Maak ‘n gaatjie in ‘n papierglasie. Laat die kinders watte ‘n bietjie uitpluis en aan die buitekant van die glasie 
vasplak. Plak die een punt van “tulle”, lint of ‘n 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. 

Gebed: Here Jesus, dankie dat U nog steeds elke dag by ons is, al kan ons U nie sien nie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Pinkster                                                    Handelinge 2:1-17 

God gee vir ons die Heilige Gees 

1. Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Voor sy dood het Jesus vir sy dissipels gesê Hy sal die Heilige Gees stuur om hulle te lei en te troos.  Weke na 
sy dood en opstanding het die Heilige Gees uiteindelik gekom. Die dissipels was almal saam in ‘n huis toe 
hulle ‘n rukwind hoor. Iets het geval wat lyk soos vuurtonge. Hulle het in verskillende tale begin praat. Jode 
van oor die hele wêreld was in Jerusalem bymekaar en hulle kon die Goeie Nuus hoor in hul eie taal.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe ander mense kan sien dat die Heilige Gees in my is.  
* Ek wonder hoe ander mense kan hoor dat die Heilige Gees in my is. 
* Ek wonder of jy bly voel dat God en sy Heilige Gees altyd by jou is. 
 
Gebed: Dankie, God, dat U die Heilige Gees vir ons gee. 
 
2.  Ons bid, luister en sing saam 
 
God het sy Heilige Gees gestuur om binne-in ons lyfies te woon. Ons hoef nie bang te wees vir die Heilige 
Gees nie. Dit is nie ‘n spook nie. Die Heilige Gees is ‘n deel van God wat vir ons help om die regte dinge te 

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



doen, te dink en te sê. Die Heilige Gees waarsku ons teen gevaar en teen sonde, en ander kere wys die Heilige 
Gees vir ons wat om te doen – soos wanneer jy skielik lus voel om iets vir jou maatjie te gee – dalk was dit 
net wat sy of hy nodig gehad het.   
 
Sing of luister na: “Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ‘n tempel?” 
 

Gebed: Heilige Gees, dankie dat U binne-in my is en my altyd wil help. 
 
3.  Ons onthou en dink saam 
 
 

Kom ons sê die volgende sin hardop saam: 

God (wys na bo) se Heilige Gees (maak ‘n zig-zag beweging met een hand voor jou lyfie) is binne-in my (druk 
altwee hande op jou bors vas) en altyd by my (strek arms uit na kante) 

Gebed: Heilige Gees, help my asseblief om vir ander mense van u liefde te vertel. 
 
4.  Ons speel saam 

Die gelowiges (Jesus se vriende) het ‘n sterk wind hoor waai toe God vir hulle die Heilige Gees gegee het. 
Daarna het hulle vlammetjies gesien. 
Hoe weet ons wanneer die wind waai? Kan ons die wind sien? Sien ons iets as die wind waai? Kan ons die 
wind hoor? Wat hoor ons nog as die wind waai? 
Ons kan nie die wind sien of hoor nie, maar ons kan sien dat die bome se takke en blare waai. Ons hoor ook 
die wind wat die blare of ander dinge (blindings, gordyne, deure) laat raas. 
Net so kan ons ook nie altyd die Heilige Gees sien of hoor nie, maar ons kan sien wat die Heilige Gees mense 
laat doen en ons kan hoor wanneer iemand vir ons oor God en Jesus leer. 
 
Maak ‘n paar ‘wind’ en ‘vuur’ stokke. Bind blou linte of repies papier aan die ‘wind’ stok en geel/oranje linte 
of papier aan die ‘vuur’ stok se punte. Laat die kinders beurte neem om daarmee te speel. 
 

Gebed: Heilige Gees, dankie dat U altyd by my is, al kan ek U nie sien nie. 
 

5.  Ons doen saam 
 
God het die Heilige Gees vir die gelowiges (vriende van Jesus) gestuur. Dit het soos vlammetjies op hul koppe 
gaan sit, sonder om hulle te brand. Vandag gaan ons vir elkeen ‘n vlammetjie maak. Gebruik ‘n strook papier 
of karton (selfs koerantpapier) om ‘n kroon te maak. Maak ook ‘n vlammetjie uit papier of karton en plak dit 
voor in die middel van die kroon. Elke kind kan nou sy vlammetjie op sy kop dra, soos wat met Jesus se 
vriende gebeur het.  
 

Gebed: Heilige Gees, help my asseblief om die regte dinge te sê en te doen. 
 
 
 

 

 

 

 

‘Vuur’ stokke Vlammetjie kroon 



14. Filippus en die Etiopiër                                                   Handelinge 8:26-40 
 

God stuur my om vir Hom te gaan werk 

 

1. Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Jesus was op die aarde, maar Hy is uiteindelik doodgemaak. Gelukkig het Hy weer opgestaan en opgegaan 
hemel toe. Jesus se vriende het voortgegaan om vir almal van God se liefde te vertel. Die werk het ongelukkig 
vir hulle te veel geword en hulle het diakens aangestel om hulle met hul werk te help. Een van hierdie diakens 
se naam was Filippus (lees daarvan in Handelinge 6:1-7). Vandag gaan ons Bybelstorie oor Filippus wat 
gehoorsaam was toe God hom gestuur het vir ‘n spesiale werk. Hy moes die Goeie Nuus van Jesus verduidelik 
vir iemand van ‘n ander nasie, ‘n Etiopiër. 

Ek wonder watter werk gee God vir ons, want ons is eintlik nog bietjie klein om te gaan werk. Kom ons dink 
aan maniere hoe ons vir ander mense van God kan leer. Gee vir hulle kans om te reageer, maar as hulle 
vashaak, help hulle met voorstelle: 
Ons sê net vir iemand: “Jesus is baie lief vir jou.” 
Ons help iemand wat sukkel of siek is en sê dan: “Jesus wil hê ons moet ander help.” 
Ons bid vir iemand wat siek of hartseer of alleen is. 
Ons gee kos, klere of speelgoed vir mense wat nie het nie en sê vir hulle jy gee dit omdat Jesus vir hulle lief 
is. 
 
Gebed: Dankie Here, dat ek ‘n spesiale werk het. 
 
2.  Ons bid, luister en sing saam 
Die man uit Afrika het nie verstaan wat hy lees nie. Gelukkig het ons ‘n Bybel waarin ons van God kan leer. 
Daar is ook pappas, mammas, ooms, tannies en juffrouens wat vir ons kan verduidelik as ons nie verstaan 
nie. 

Liedjies om saam te sing: 

“Laat julle liggies skyn” van Jan de Wet en die Lofkleuters 
“My B-Y-B-E-L” van Jan de Wet en die Lofkleuters 
“Why don’t you dig a little deeper” van Soekie en die Radikids 
 

Gebed: Dankie, Here, vir die Bybel waarin ons van U kan leer. 
 
3.  Ons onthou en dink saam 
Nou gaan ons almal die volgende sin hardop sê: 

God (wys met hand na bo) stuur (wys met wysvinger daar ver) my (druk met duim teen jou bors) om vir Hom 
(wys weer met hand na bo) te gaan werk. (Slaan met duim-kant van linker vuis teen pols van regter vuis. Dit 
is die gebaretaal vir die woord “werk”.) 
 
 

Gebed: Dankie, Jesus, dat ek vir ander mense van U kan leer, al is ek klein. 
 
 



4.  Ons speel saam 
Filippus moes alleen op ‘n pad loop waar daar baie min mense was en hy het nie presies geweet waarheen 
hy moes gaan nie.  
Ek wonder wat gebeur as ons nie presies maak soos wat ons moet nie.  
Gebruik ‘n paar bestanddele waarmee ‘n mens koek of brood sou bak, bv. meel, suurdeeg, eiers, ens. Sit ook 
ander goed soos sjampoe by. Daar moet ook ‘n papier met ‘n resep op wees. Maak nou of jy die koek gaan 
aanmaak en gooi die bestanddele bymekaar. Laat die kinders help om die bestanddele bymekaar te gooi en 
te meng. Lees op die resep: “Gooi melk of water by”, maar sê dan: “Ag nee, ek het nie nou melk nie. Maar 
ek het sjampoe. Ek wonder of ek nie sommer die sjampoe/ou motorolie of so-iets, kan bygooi nie?” Of gooi 
3 keer meer water by as wat die resep sê. “Wat daarvan as ek die brood wil bak en ek sit nie die oond aan 
nie?” 
As ons nie presies maak soos die resep sê nie, gaan die ding wat ons wil bak, flop. 
Net soos wat ons presies moet doen wat op ‘n resep staan, so het Filippus geweet dat hy presies moes doen 
wat die Heilige Gees hom beveel het, al het hy nie geweet hoekom nie.  
 
Gebed: Heilige Gees, help my asseblief om gehoorsaam te wees. 
 

5.  Ons doen saam 
 

Filippus het toe ‘n man op hierdie stil pad gekry. Die man was van ‘n baie ver land en op pad terug na sy eie 
land toe. Hierdie man was ‘n baie belangrike man in sy land en hy was besig om ‘n deel van die Bybel te lees. 
Vandag gaan ons ‘n prentjie maak van Filippus en hierdie man. Neem enige herwinbare of natuurlike 
materiaal en maak ‘n prentjie. Sien die voorbeeld.  
 
Gebed: Heilige Gees, help my asseblief om nie skaam te wees om ander mense van U te vertel nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. Petrus en die verlamde man                                   Handelinge 3:1-10 

Kinders van God help mense wat swaarkry 

1. Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Petrus en Johannes was op pad na die tempel vir ‘n gebedsbyeenkoms. By die hek het ‘n verlamde man gesit 
wat vir geld gebedel het. Petrus en Johannes het vir hom gesê dat hulle nie silwer of goud het om vir hom te 
gee nie, maar hulle gee wat hulle het. Petrus het gesê: “In die naam van Jesus Christus, staan op en loop!” 
Die verlamde man kon opstaan en loop! 

Ons het gebruik: 
stokkies; 

bottelproppe; 
stukkies papier; 

groen 
kreukelpapier. 



Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het:  
* Ek wonder of jy kan dink hoe bly die verlamde man was toe hy weer kon loop.  
* Ek wonder vir wie jy vandag kan bid. 
* Ek wonder vir wie jy vandag kan help. 

 

Gebed: Dankie, Here, dat ons vir U kan vra om ander mense te help. 
 
 
 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam 
 

Petrus en Johannes het nie geld gehad om vir die verlamde man te gee nie, maar Petrus het vir God gevra 
om die man gesond te maak.  
 

Sing of luister na die liedjie: “Silwer en goud het ek nie” 
 

 
Gebed: Dankie, Here, dat U vir ons meer kan help as wat enige geld kan. 
 
 
 

3.  Ons onthou en dink saam 
 

Petrus het vir God gevra om ‘n verlamde man gesond te maak en God het dit gedoen. 

Kom ons sê die volgende sin hardop saam: 

Ek (wys na jouself) kan vir God (wys na bo) vra (vou hande saam soos vir gebed) om ander mense (wys na 
ander) te help (haak jou twee hande se vingers aan mekaar, die boonste hand se vingers wys na onder en 
die onderste hand se vingers wys na bo) 
 

Gebed: God, wys asseblief vir my hoe ek ander mense kan help. 
 
 
 

4.  Ons speel saam 
Die verlamde man was so bly om weer te kan loop, dat hy saam met Petrus en Johannes in die tempel geloop 
en gespring het, terwyl hy die Here loof en prys (dit is om vir die Here dankie te sê). 
 

Laat die kinders agter jou in ‘n ry staan en volg wat jy doen. Loop, spring en loof God soos wat die verlamde 
man dit gedoen het. Julle kan jul hande klap terwyl julle loop, of jul hande in die lug swaai. Julle kan selfs ‘n 
lofliedjie sing, soos “My God is so groot” of “Awesome God”. Ander kinders kan ook ‘n beurt kry om voor te 
loop. 
 

Gebed: Ons loof U, Here, omdat U alles kan doen! 
 
5.  Ons doen saam 
 

Die verlamde man kon nie loop of werk nie. Toe God hom gesond 
gemaak het, was hy verskriklik bly en het hy gespring en dans! 
Vandag gaan ons ‘n mannetjie maak met vrolike arms en bene, 
sodat ons kan onthou hoe bly die verlamde man was toe hy 
gesond geword het. 
Begin met die verlamde man se kop en lyf (knip dit voor die tyd 
vir hulle uit of laat ouer kinders dit self teken). Neem stroke papier 
en vou dit zig-zag vir die arms en bene. Plak dit dan aan die lyf vas.  
 

Gebed: Dankie, Here, dat U my lyfie gemaak het. 



16. Die nuwe hemel en aarde                                                 Openbaring 21 

God se plan is perfek 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Johannes, een van Jesus se dissipels, is as gevangene na die eiland Patmos toe gestuur. Terwyl hy daar was, 
het God vir hom ‘n visioen gewys. Johannes het alles neergeskryf en die briewe na verskillende kerke toe 
gestuur. Johannes het deur sy briewe vir hulle gewys hoe alles op die ou einde reggemaak sal word. Mense 
kan dalk hartseer wees en dink die slegte wen as gevolg van al die slegte en hartseer dinge wat in die wêreld 
gebeur. Maar dit sal nie altyd so wees nie. Johannes het gesê Jesus sal eendag terugkom en dan sal Satan 
moet betaal vir al die slegte dinge wat hy gedoen het.  Daar sal ‘n dag kom wanneer God alles sal nuut maak 
en ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde sal skep.  God sal uiteindelik by sy mense kom bly. Hy sal al hulle trane 
afdroog en daar sal nie meer pyn, swaarkry of dood wees nie.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder watter deel van die storie is vir jou spesiaal.  
* Ek wonder hoe julle dink die hemel gaan lyk. 
* Ek wonder hoe die aarde sal wees as alles perfek en nuut was. 

Gebed: Dankie, Here, dat U alles weer nuut gaan maak. 
 

2. Ons bid, luister en sing saam 

Deur die hele Bybel bly die boodskap van God dieselfde. God het vir mense ‘n manier gegee hoe hulle gered 
kan word en vir altyd by Hom kan bly. Dit maak nie saak of jy ‘n meisie of ‘n seun is nie, watter kleur jy is of 
hoeveel geld jy het nie. Die belangrike boodskap van die Bybel is dat Jesus gesterf het vir al die sondes van 
die wêreld. Dit is die grootste en belangrikste boodskap van al die wonderlike boodskappe vir die mensdom.       

Luister na die liedjie: “Ek sien in my gees” (Battle Hymn of the Republic)  

Bid saam: Doen ‘n popcorn gebed waar elkeen iets kan noem wat God gemaak het waarvoor hulle kan dankie 
sê. Hulle kan soveel beurte neem as wat hulle wil. Wanneer dit stil raak, eindig met ‘Amen’.  
 

3. Ons onthou en dink saam  
Voor jy begin: Neem ‘n boks en pak dit vol verskillende items wat gebruik kan word om ‘n huis skoon te maak 
soos verestoffer, besempie of skropborsel, stoflappe, waslappe, sponsies.   

Vertel die kinders dat julle vir ‘n rukkie gaan maak asof julle regmaak vir ‘n spesiale besoeker wat gaan kom 
kuier en julle gaan gou die vertrek skoonmaak. Jy het skoonmaak gereedskap in die boks wat julle kan 
gebruik. Elkeen kan kans kry om iets uit die boks te neem en te sê wat hulle daarmee sal skoonmaak.   
Bv: Jy kan ‘n waslap en seep gebruik om die tafels af te vee. Dit is ‘n goeie manier om voor te berei vir ‘n 
kuiergas.   
Herhaal die proses vir elke kind. Gee hulle kans om gou die vertrek netjies te maak.   
Plaas al die items terug in die boks. Vertel hulle die volgende storie. 
 
Vandag het ons die vertrek reggemaak vir ‘n kuiergas. Al was dit nie rêrig nie, het ons gemaak asof ons die 
vertrek gereed maak vir iemand belangrik. In die Bybel is daar ‘n storie waar Jesus vertel dat Hy ‘n plek vir 
ons gereed maak. Die plek word die hemel genoem en dit is die beste plek ooit.  Johannes 14 vertel dat Jesus 



hemel toe gaan om vir ons ‘n plek gereed te maak. Dan gaan Hy terugkom om ons te kom haal. Ons kan nie 
vir altyd op die aarde bly nie, maar die hemel is vir altyd.  Dit is pragtig daar en daar is plek vir almal! 

Gebed: Dankie, Jesus, dat U vir ons plek in die hemel maak.  
 

4.  Ons speel saam 

Die dissipels het mense van Jesus vertel en van alles wat Hy belowe het. Jesus het gesê: Ek staan voor die 
deur en klop. Wanneer iemand hoor en die deur oopmaak, sal ek instap en by hulle wees.  Die hemel is 
pragtig en perfek en God nooi almal om saam met Hom daar te wees. 

Speel die volgende speletjie: Gebruik ‘n deur, stoel of groot boks wat in die plek van ‘n deur gebruik kan 
word. Gee elke kind die kans om aan die anderkant van die deur te staan. Klop aan die deur en roep die kind 
se naam. Gee hulle kans om die deur oop te maak. Elke keer wanneer iemand die deur oopmaak, sê almal 
saam: God wil ons vir altyd by Hom hê.  

Gebed: Dankie, Jesus, dat U vir my die hemel se deur sal oopmaak. 
 

5.  Ons doen saam 

Vra die kinders wat hulle onthou van die vorige kere. Gee vir hulle papier, kryte, tydskrifte en gom sodat 
elkeen hul eie prentjie kan maak van hoe hulle dink die hemel moet lyk.   

 

 

17. Die 12 spioene                            Numeri 13-14 

Ek moet na die Here luister 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Die Here het vir Moses gesê om ‘n leier uit elkeen van die 12 stamme te kies om na die nuwe land, Kanaän, 
te gaan kyk. Moses het vir hulle gesê om te gaan kyk of die land goed of sleg was, of daar hoë mure om is, 
of die mense sterk of swak is en of daar baie of min mense is.  Die spioene het teruggekom na 40 dae en al 
die stories vertel van wat hulle gesien het, maar 10 van die spioene was te bang vir wat hulle gesien het. Net 
Josua en Kaleb was reg om te trek na die land wat God vir hulle belowe het. Die mense wat nie op God 
vertrou het en na Hom geluister het nie, is gestraf en het nooit in die land ingetrek nie, maar Josua en Kaleb 
is deur God geseën oor hulle gehoorsaamheid.    

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder wat die spioene in Kanaän gesien het. 
* Ek wonder hoekom Josua en Kaleb nie bang was nie. 
* Ek wonder of jy weet dat God mooi planne vir jou lewe het. 

Gebed: Dankie Here, dat U planne altyd die beste is.     

 

 



2.  Ons bid, luister en sing saam  
Vandag gaan ons as spioene met die Here praat en luister wat Hy vir ons sê. Elkeen sit op sy eie plekkie en 
terwyl hierdie kort liedjie speel (enige aanbiddingsliedjie), kan jy met die Here praat en vir Hom vra om jou 
te help om vandag na Hom te luister. 

Hierdie gebedsmoment kan elke dag na die les gedoen word. 

3.  Ons onthou en dink saam  
Ons luister hierdie week na die storie waar die Israeliete na ‘n ver land moes gaan en waar 12 spioene op die 
land moes gaan spioeneer. Wie kan vir my sê na watter land moes die Israeliete nou weer trek? (Laat iemand 
antwoord en almal dit saam herhaal en wys met hul vinger na die ander kant van die vertrek: Die Israeliete 
moes na Kanaän trek!) Toe sê God vir Moses hy moet twaalf spioene na Kanaän stuur.  Wat dink julle doen 
Moses toe? Ja, Moses luister na die Here en stuur toe 12 spioene na Kanaän.  Net soos Moses, moet ek en 
jy ook na die Here luister! (Laat die kinders die kern sin herhaal: Ek moet na die Here luister.) Maar het al 
12 spioene na die Here geluister? Nee, 10 (wys 10 vingers) van die spioene het nie na die Here geluister nie 
en was bang (bewe) vir die reuse. Net 2 (wys 2 vingers) van die spioene het na die Here geluister en was nie 
bang vir die reuse nie. Ek moet na die Here luister. 

Sê die volgende sin hardop saam terwyl ons met ons arms wys: Ek (wys met duime na myself toe) moet na 
die Here (wys met albei arms na bo) luister (sit jou hande op jou ore en wikkel jou ore). Herhaal dit ‘n paar 
keer. Elke keer moet die kinders ‘n gesigsuitdrukking wys, bv. die eerste keer moet hulle die sin sê en wys, 
maar hulle moet ‘n kwaai gesig hê; die 2de keer moet hulle breed glimlag; die 3de keer moet hulle bewe en 
bang lyk. 

4.  Ons speel saam  
Vandag speel ons spioen-spioen. Weet jy wat ‘n spioen is? (Verduidelik wat ‘n spioen is.) Julle is almal vandag 
spioene… Kom ons sit ons spioen brille op (vou jou hande in twee sirkels en sit dit voor jou oë soos verkykers). 
Die speletjie werk so: Ek vertel van iets wat ek sien en julle moet raai wat dit is. Ek vra vir julle: Wie wil raai 
wat ek “spaai”? Dan sê julle: Ons wil raai! Voorbeeld: Ek “spaai” iets wat nie kan hoor of praat nie, maar wat 
kan rol (dis ‘n bal).  

Net soos julle na my geluister het, moet ons elke dag na die Here luister. Sê die kern sin met bewegings:  
Ek moet na die Here luister. 

Gebed: Here, help my om elke dag na U te luister. 

5.  Ons doen saam  

Maak verkykers: Benodigdhede: ‘n Rol tou/wol; ‘n skêr; 2 toiletpapierrolletjies vir elke kind; gom; kleeflint; 
verf/inkleurpotlode.   
Versier die 2 toiletpapierrolletjies. Plak die twee rolletjies met hulle kante aan mekaar vas met die gom. 
Knip ’n langerige stuk tou/wol af met die skêr. Dit moet lank genoeg wees sodat jy iets om jou nek 
daarmee kan hang. Plak die twee punte van die stuk tou met die kleeflint aan weerskante van die twee 
toiletpapierrolletjies vas. Hang jou verkyker om jou nek. 

Die 12 spioene ketting: Benodigdhede: 2 velle papier vir elke kind; inkleurpotlode 
(Vooraf) Vou elke papier vorentoe en agtertoe soos ‘n handwaaier. Elke papier sal ses mannetjies maak. 
Hou die papier gevou en knip nou elke bladsy se mannetjie uit sodat dit ‘n mense-ketting maak. Gee aan 
elke kind twee van die mense-kettings en laat hulle die 12 spioene inkleur. Die stukke tussen die 
mannetjies is druiwekorrels om die vrugbare land te simboliseer. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Die mure van Jerigo                  Josua 5:13-15; 6:1-24 

 

God kan alles doen! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
God het vir Josua gesê:  Moenie bang wees nie, Ek sal oral saam met jou gaan. Die stad Jerigo wat hulle moes 
inneem, het hoë, sterk mure rondom gehad. God vir het Josua gesê dat hulle vir 6 dae elke dag een keer om 
die stad moet loop. Die priesters moes voor loop met ramshorings. Op die 7de dag moes hulle 7 keer om die 
stad loop en op die ramshorings blaas. Almal moes dan op hul hardste skree. Toe hulle dit doen, het die mure 
om die stad ineen geval.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe dit vir Josua en die Israeliete moes gevoel het toe hulle sien hoe God die mure sommer 
laat plat val. 
* Ek wonder of jy soms met iets wat so groot soos ‘n muur voel, sukkel. 

Gebed:  Liewe Here, baie dankie dat U ons help met ons probleme.  Amen 



2.  Ons bid, luister en sing saam  
Vooraf: Gebruik ‘n eierboks en knip die bakkies van mekaar af los. Verf die buitekant van die bakkies met 
verskillende kleure verf. Gebruik die bakkies as boustene vir die mure van Jerigo. 

Kyk na hierdie liedjie met bewegings (Walls of Jericho deur Two by 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=ucWqDZbTvq0  
of luister na Jerigo (Jan de Wet en die Loflaaities) https://youtu.be/koa5yA_TJt8  

Laat die kinders hulle eie muur probeer bou deur elke dag ‘n “baksteen” of twee te pak. Vir elke baksteen 
wat hulle pak, kan hulle vir die Here dankie sê vir iets wat Hy al vir hulle gedoen het. 

3.  Ons onthou en dink saam  

Ons het verlede keer geluister na die storie waar Jerigo se mure platgeval het. Wie van julle kan onthou wat 
moes die Israeliete gedoen het? Ja, hulle moes om die mure loop. Amper soos soldate wat altyd saam loop. 
En die laaste keer wat hulle om geloop het, moes hulle hard skree… Kan julle hard skree? Kom ons kyk. (Laat 
die kinders hard skree). Hierdie storie herinner ons dat God alles kan doen. Hier het hy die groot, dik mure 
laat omval!  

Staan as soldate regop en herhaal die sin: God (wys met albei arms na bo) kan alles (maak ‘n groot sirkel 
met jou arms) doen (wys jou duime boontoe).  Herhaal 2x 

4.  Ons speel saam 

Speel die storie uit deur die volgende karakters te gebruik: 7 priesters met ramshorings; die mense wat die 
ark dra; kinders wat die mure van Jerigo is; die res is die Israeliete wat agter die ark aan stap. Stap 6 keer om 
die mure en die 7de keer blaas die priesters op die ramshorings; die ander skree hard en die mure val om. 
Herhaal die gebedsmoment. 

5.  Ons doen saam 
Versier die mure van Jerigo deur ‘n sponsie in bruin verf te druk en dit op die muur te druk as bakstene. Knip 
die muur uit, vou die sykante en onderste dele en laat dit regop staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucWqDZbTvq0
https://youtu.be/koa5yA_TJt8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Gideon                                                                                        Rigters 6 - 8 
 

God maak vir Gideon dapper 

 

1. Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Nadat Josua dood is, het God rigters geroep om die Israeliete te lei. Een van hulle was Gideon. In die tyd wat 
Gideon ‘n rigter was, het die Israeliete afgode aanbid en nie na God geluister nie. God het vir Gideon ‘n 
spesiale werk gegee om die Israeliete te red. Gideon wou seker maak dat dit God is wat met hom praat, en 
het 2 keer vir God gevra vir ‘n spesiale teken. God het elke keer vir hom die teken gegee. Gideon het met ‘n 
klein groepie soldate gaan baklei, en die Here het hulle laat wen.   
 

Steek vooraf 4 prentjies van die swaard, ramshoring, fakkel en kleipot êrens weg en laat hulle dit soek. 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder wie kan vir my sê of Gideon heel aan die begin van ons storie bang of dapper was. 
* Ek wonder wie kan vir my sê of Gideon aan die einde van die storie bang of dapper was. 
* Ek wonder of Gideon baie of min manne saamgevat het om oorlog te gaan maak. 
* Ek wonder Wie het vir Gideon gesê om so min manne saam te vat. 
* Ek wonder Wie was dit wat vir Gideon so dapper gemaak het. 
 
Gebed: Dankie, God, dat U altyd by my is. 
 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam 

Gideon het uitgevind dat God hom wil gebruik om God se werk te doen, al was Gideon bang.  
Dit was nie eers nodig om ‘n klomp soldate saam met hom te vat nie, want God was saam met hulle. 
Vandag gaan ons lekker sing oor ons God wat so wonderlik is: 
 
a. My God is so groot 
b. Hy hou die hele wêreld in sy hand 
c. Loof Hom met die tromme 
 
Gebed: Dankie, Jesus, dat U alles kan doen. 
 
3.  Ons onthou en dink saam 

Kom ons sê die sin wat God vir Gideon gesê het, hardop saam terwyl ons met ons arms wys:  

Moenie bang wees nie. (Skud kop heen en weer) Ek (Wys met hand na bo) is by jou. (Vou arms styf om eie 
lyfie) 
 
Gebed: Dankie, God, dat ek altyd op U kan vertrou. 
 
 
 
 
 



4.  Ons speel saam 
Ek wonder wie van julle was al bang vir iets of iemand? Miskien vir die donker of om alleen te wees of om 
siek te word of om te sê jy het per ongeluk iets in die huis gebreek.  

Gideon was net so bang. Hy was bang vir die mense wat hulle kos en skape en beeste gesteel het. Daarom 
het hy weggekruip. Toe hy ‘n man naby hom sien staan, het hy sommer baie groot geskrik. 

Speel “Wolf, wolf” met die volgende woorde: 
Kinders: Gideon, Gideon, waar is jy?   Leier: Ek kruip weg. 
Kinders: Gideon, Gideon, waar is jy?   Leier: Hier is ek!  
 
Gebed: Here, ek is ook partykeer bang. Help my asseblief om dapper te wees. 
 

5.  Ons doen saam 

Gideon was baie bang om te doen wat God hom gevra het om te doen. Maar uiteindelik het hy geweet dat 
hy nie so sterk hoef te wees nie. God is by hom, daarom kan hy dit doen. 
God het vir hom gesê elke soldaat moet 4 goed saamvat om te gaan veg: ‘n leë kleipot, ‘n fakkel, (Dis ‘n lig 
wat hulle gemaak het deur ‘n stok te vat en ‘n lap vol teer om die stok se punt te draai. As hulle dit aan die 
brand steek, het dit baie lank gebrand.) ‘n ramshoring (dit is ’n musiekinstrument waarop mens blaas en is 
van die horing van ‘n ram gemaak) en ‘n swaard. 
 
Vandag gaan ons ‘n skild maak om ons te herinner aan die goed wat Gideon moes saamvat. 
Neem enige stuk papier. Deel dit in 4 dele. Plak of teken in elkeen van die kwarte een van die volgende: 
a. Ramshoring – ‘n stukkie geskeurde papier of macaroni 
b. Swaard – van blink papier of foelie 
c. Kleipot – van gemaakte speelklei, regte klei of sommer net grond 
d. Fakkel – rooi, oranje of geel papiertjies wat lyk soos vlammetjies 
 
Gebed: Dankie, Jesus, dat U by my is al kan ek U nie sien nie. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Debora onder die palm                                                   Rigters 4:4-16 

 

Vertrou op God in alle omstandighede 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Debora was ‘n leier en die ander Israeliete het na haar geluister en haar gevolg. Sy het onder ‘n palmboom 
gesit en die Israeliete raad gegee. Sy het vir Barak ‘n opdrag van God gegee om soldate te neem en te gaan 
oorlog maak teen God se vyand, Sisera, maar Barak was bang. Hy het gesê hy sal net gaan as Debora 
saamgaan. Sy het toe saam gegaan en met God se hulp het hulle die vyand verslaan, soos God gesê het.     

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder watter deel van die storie is vir jou spesiaal. 
* Ek wonder of jy al iets moes doen wat vir jou baie moeilik is. 
* Vir wie vra jy altyd om jou te help? 

Gebed: Dankie Here, dat U ons help om u wil te doen. Amen 

 

2. Ons bid, luister en sing saam  

Span ‘n groen serp of lap oor ‘n gedeelte van die vertrek dat dit ‘n dakkie vorm, of gaan sit buite onder ‘n 
boom indien moontlik.    

Onthou julle vir Debora onder die palmboom? Ons gaan vandag almal onder ‘n palmboom sit! Lê plat op jou 
rug of sit kruisbeen. Kyk op na die boom/lap wat ons gespan het. Kom ons luister weer na Debora se storie. 
(Lees weer die eerste deel van Debora se verhaal soos in Rigters 4:4-16) 

Barak was bang en wou nie gaan oorlog maak as Debora nie saamgegaan het nie. Debora het op God vertrou 
in alle omstandighede en God het dit wat Debora gesê het, laat waar word.   

Gebed: Dankie, Here, dat ons altyd op U kan vertrou.  Amen 

 

3. Ons onthou en dink saam  
Wat onthou julle van die storie? Daar was ‘n vrou met die naam…? Debora. Sy was ‘n profetes, wat beteken 
dat sy na God geluister het en God se boodskap vir die mense gesê het. Kan julle die ander name onthou 
waarvan ons gister gelees het? Barak en Sisera.   

Kan julle onthou wat Barak vir Debora gesê het? Hy was bang en hy wou nie alleen gaan veg nie.  Debora het 
saam gegaan en toe gebeur ‘n wonderlike ding, kan julle onthou wat? Sisera se soldate het bang geraak en 
weggehardloop en al hulle wapens daar gelos! 

Dit klink vir my Barak het nie op God se boodskap vertrou nie. Hy het bang gebly. Debora was nie bang nie, 
want sy het op God vertrou.   

Kom ons sê die volgende sinnetjie saam: Vertrou op God in alle omstandighede! 

Ek gaan ‘n paar moeilike dinge noem en elke keer as ek iets sê, dan antwoord julle: Vertrou op God in alle 
omstandighede (wys met julle wysvingers na bo elke keer) 



Wat as ek bang is in die donker? Wat as ek sien grootmense is kwaad vir mekaar?  Wat as iemand in my gesin 
siek is? (Vir variasie kan jy ook harder of sagter praat, en die kinders antwoord jou terug in dieselfde 
stemtoon.) 

 

4.  Ons speel saam  

Onthou julle nog die onthou sin?  Vertrou op God in alle omstandighede  

Debora was ‘n leier en die ander Israeliete het na haar geluister en haar gevolg. Dit is altyd goed om God se 
leiers te volg. Ons gaan vandag ‘n speletjie speel waar ons ‘n leier moet volg. Speel “Follow the leader” deur 
rond te beweeg of verskillende aksies met jou hande en gesig te doen. Gesels na die speletjie oor wie goeie 
leiers is wie jy kan volg soos ouers, onderwysers, leraars. 

Gebedsidee:  Gee kans dat elkeen kan dankie sê vir die leiers in hul lewens. Eindig met ‘Amen’ 

 

5.  Ons doen saam  

Debora was ‘n vreemde vrou.  In die tyd wat sy geleef het, was die meeste vroue huisvroue. Maar Debora 
het ‘n spesiale werk by God gekry om sy boodskap vir die mense te gee. Daarom het sy elke dag onder ‘n 
palmboom gesit en God se boodskap vir die mense vertel.   

Maak jou eie Debora pop wat onder ‘n palmboom sit. Jy benodig ‘n toiletrolletjie vir elke kind, groen papier 
om blare vir die palmboom te maak, en ‘n afdruk van die vrou om teen die toiletrol vas te plak.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Simson                                                                               Rigters 13:1 – 16:31 

 

God help jou om enige iets te doen (Fil 4:13) 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

God het vir Simson van sy geboorte af baie sterk gemaak, maar Simson moes by God se reëls hou. Simson 
het verlief geraak op ‘n Filistynse vrou, Delila. Die Filistyne het vir Delila gebruik om by Simson uit te vind 
waar sy krag vandaan kom. Na ‘n lang gesukkel het Simson sy geheim vertel en die Filistyne het hom gevang 
en baie seer gemaak. God het vir Simson nog een laaste keer sterk gemaak en hy kon die Filistyne wen. 
 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder waar het Simson eintlik sy krag gekry?  
* Ek wonder waarmee het jy hulp nodig? 
 
Gebed: Here, help my om altyd na U te luister. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  

Vra vir God om jou sterk te maak wanneer jy vir iets soos die donker bang is. Simson het geweet dis net God 
wat hom kan help. God is ook altyd by jou. (Vertel vir juffrou as iemand jou of ‘n ander kind boelie of 
seermaak.)  
Sing: “My God is so groot” 

 

3.  Ons onthou en dink saam  

Onthou julle dat Simson vir lank enige iets kon doen, selfs ‘n klomp Filistyne op een slag sommer alleen kon 
doodmaak? Dit was ongelukkig dat hy toe sy krag en oë verloor het. Dink net: maak toe jou oë en dink as jy 
nou geen krag het nie, hoe voel dit? Ek sal maar baie alleen en bang voel. Simson vra God om hom een laaste 
keer te help en God het. Kom ons onthou nou die volgende versie saam. 

God (wys na bo) gee ons (stoot hande uit en trek dit na jou toe) die krag (wys jou spiere) om enige iets te 
kan doen (maak ‘n sirkel met jou arms). Herhaal 2x 
 
Gebed: Dankie, Here, dat U vir ons krag gee. 

 

4.  Ons speel saam  
Aan die einde van Simson se lewe kon hy die Filistyne wen deur die pilare om te trek. Vandag speel ons ‘n 
speletjie met Simson, die pilare en Delila. 
“Rock, paper, scissors” variasie met Simson (wys jou spiere), Delila (swaai jou heupe) en die pilaar (staan 
regop met arms langs jou sye). Delila wen vir Simson, Simson wen die pilaar, die pilaar wen vir Delila (werk 
2-2 saam).  



‘n Alternatief is om met ‘n klomp blokkies en boksies ‘n pilaar so hoog moontlik te bou en dit dan om te 
stamp (die kinders kan hulle verbeel dis iets waarvoor hulle bang is). 
 
Gebed: Here, ek is bang vir… Help my om nie bang te wees nie. 
 

5.  Ons doen saam  

Gee die groepie kans om te vertel wat hulle van Simson se storie kan onthou. 
Teken ‘n prentjie van Simson waar hy die pilare omtrek. Plak wol vir sy hare (onthou dit het weer terug 
gegroei), en plak sand op die pilare wat oral spat soos hy dit omtrek. 
 
Gebed: Dankie, Here, dat ek op U kan vertrou. 

_________________________________________________________________ 

 

22. Hanna se gebed                                                                            1 Samuel 1 

Bid aanmekaar 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Hanna was baie hartseer, omdat sy nie kinders gehad het nie. Mense het haar ook hieroor gespot. Hanna 
het toe vir God gevra dat sy ‘n seuntjie sal kry en vir Hom belowe dat sy die seuntjie sal tempel (kerk) toe 
bring om vir God te werk. God het gehoor en haar gebed beantwoord. Sy het ‘n seuntjie gekry en hom 
Samuel genoem (dit beteken: van God gevra).   
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe voel dit as iemand vir jou sê hulle gaan iets vir jou doen en dan moet jy daarvoor wag. 
* Ek wonder hoe voel jy as iemand vir jou lag.  

Gebed: Dankie, Here, dat U na ons luister. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Die Bybel vertel ons dat Hanna vir baie lank hartseer was, omdat sy nie ‘n babatjie kon kry nie. Dit is waarom 
sy so bly was toe God haar gebed beantwoord het en vir haar ‘n seuntjie gegee het. Neem ‘n rolletjie tou of 
bolletjie wol en laat die kinders jou help om dit af te rol en weer op te rol. Kyk hoe lank neem dit. Laat elke 
kind aan die tou vashou (om te onthou hoe lank dit geneem het) terwyl julle bid: Here, help ons om ook 
geduldig te wag as ons vir iets bid.  

Ons luister of sing saam oor Hanna wat geleer het dat gebed haar sterk maak, want sy het geglo God gaan 
na haar luister.  

Kom ons sing saam “Lees jou Bybel, bid elke dag” 

 



3.  Ons onthou en dink saam  
Hanna se hart was bitter seer, want sy kon nie ‘n baba kry nie. In daardie tyd is vrouens gespot as hulle nie 
kinders kon hê nie. God hou nie daarvan as ons so mekaar se harte seer maak nie. Hy weet wanneer iets vir 
ons goed is, en daarom sê God soms ‘ja’ of soms ‘nee’ en ander kere ‘wag ‘n bietjie’. Kom ons onthou soos 
Hanna om nooit op te hou bid nie.  

“Bid aanmekaar” (1 Tess. 5:17) – Kom ons maak ‘n lysie van maniere hoe ons kan bid. Ons kan bid vir 
onsself, vir ander mense, om iets te vra, om dankie te sê, of jammer te sê. Vandag gaan ons dankie-gebede 
bid. Kom ons kyk rondom ons vir iets waarvoor ons vir God kan dankie sê. 

 

4.  Ons speel saam  
Hanna het nie na een keer se gebed opgehou nie. Sy het aanhou bid, totdat God haar gebed beantwoord 
het, al was dit moeilik om te wag. 
Sit iets onbenullig in ‘n ysbakkie, gooi water in en laat dit oornag vries. Vertel vir die kinders hulle mag dit 
nie gooi of in hul mond sit nie, maar ons kyk wie kan die vinnigste die item uit die blokkie ys kry. Hulle kan 
natuurlik 2 – 2 dit doen of elkeen apart. Moedig kinders aan en herinner hulle aan Hanna wat bly bid het.  

Alternatief: Speel vang-‘n-vissie met hulle - neem sommer ‘n stokkie, sit ‘n tou aan met ‘n magneet en 
probeer muntstukke vang in ‘n bepaalde tyd. 
 
Gebed: Here, help my om elke dag te bid. 

 

5.  Ons doen saam  

Laat kinders self hulle eie handjie afteken op ‘n papier of karton - agterop kan hulle nou teken of prente 
uitknip en plak waarvoor hulle graag wil bid. Laat elke kind hierdie handjie vashou tussen hul hande en 
saggies bid. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

23. Samuel luister na God                                                                           1 Samuel 3 
 

Luister na God 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Hanna het gedoen wat sy vir God belowe het. Toe haar seuntjie, Samuel, ouer was, het sy hom na die 
tempel geneem sodat God hom kan gebruik. Een nag hoor Samuel hoe iemand sy naam roep. Hy het 
gedink dit was Eli, die priester – maar dit was nie! Uiteindelik het hy agtergekom dat dit God was wat hom 
roep. Toe hy antwoord, het God vir hom ‘n spesiale boodskap gegee.                    
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe voel dit as jy iemand bly roep en hulle luister nie.  



* Ek wonder wat sou gebeur het as Samuel nie na Eli geluister het nie. 
 
Gebed: Here, help my om altyd na U te luister.  
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Gelukkig het Samuel mooi na Eli en God geluister. Gebruik die volgende as gediggie of liedjie en voeg nog 
bewegings by. 
Wees wakker (wys na jou ogies) en luister (wys na jou ore), vertrou op die Heer (wys na bo) 

Wees wakker en luister, vertrou op die Heer! 

As Hy sê “Links!” gaan links (beweeg links) 

As Hy sê “Regs!” gaan regs (beweeg regs) 

As Hy sê “ Spring op!” spring op (spring op) 

As Hy sê “Sit plat!” sit plat (sit plat) 

Wees wakker en luister, vertrou op die Heer x2  

Bid en vra God om jou te help om mooi te luister as God en ander belangrike mense met jou praat. 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
Samuel moes baie deurmekaar gevoel het en selfs bang gewees het, omdat hy nie geweet het wie met hom 
praat nie. Gelukkig kon Eli hom help. Samuel het vir Eli geluister en kon toe hoor wat God vir hom sê. As 
mense nie vir ons luister nie, voel ons soms kwaad, hartseer - of dink ons is nie belangrik nie. God luister 
altyd na ons en wil hê ons moet ook na Hom en na mekaar luister.  

Ons onthousin vir vandag kom uit 1 Samuel 3:10 - Samuel het gesê: “Praat Here, ek is u kind en ek 
luister.” 
Sit of staan in ‘n kring en speel ‘Telefoontjie’ met die onthousin. Dit hoef nie gefluister te word nie. Vir 
kleiner kinders kan die sin in twee of drie gedeel word bv: Samuel het gesê / Praat Here, ek is u kind / ek 
luister. 
 

4.  Ons speel saam  
Samuel het na God geluister. Vandag gaan ons oefen om na musiek te luister. 
Speel musiek en stop dit skielik. Die kinders moet dans terwyl die musiek speel en stop wanneer die 
musiek stop (dit help kinders met luistervaardigheid, wat deel is van die les). Eindig met sagte, rustige 
musiek terwyl kinders plat lê en daarna luister. 

Gebed: Dankie, Here, dat ons ore het om ook na musiek te luister.  
 

5.  Ons doen saam  

Maak vir jou ‘n ore kroon om jou te herinner dat ons na God en na mekaar moet luister. Gebruik twee 
stroke papier om ‘n kroon te maak. Plak nou die ore aan weerskante vas. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

24. ‘n Skaapwagter word as koning gesalf                                 1 Samuel 16: 1 - 13 

God kyk na jou hart, nie na hoe jy lyk nie 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Samuel moes een van Isai se seuns kies as die nuwe koning. Isai het gedink Dawid is te jonk om koning te 
wees en het hom nie laat roep nie. Samuel het na al Dawid se broers gekyk en gevra of daar nie nog ‘n 
boetie is nie. Isai het vir Dawid laat roep en toe Samuel hom sien, sê God vir hom dat Hy Dawid gekies het 
om die nuwe koning te word.  
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe het Dawid se boeties gevoel (wat soveel mooier en slimmer was) dat hy gekies is. 
* Ek wonder of jy al na iets lekkers gekyk het en gedink het dit gaan heerlik smaak en dan is dit nie lekker 
nie. 



Gebed: Dankie, Here, dat U na my hart kyk.  
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Wys die week vir almal dat jy ‘n mooi hartjie het deur goeie dinge te doen. Juffrou doen voorbidding of salf 
jou kindertjies (indien toelaatbaar). Dank God vir elke kind in jou groepie op die naam, noem ook een 
spesiale ding van daardie kind.   
Sing: Jesus loves me 
Jesus loves me / this I know / for the Bible tells me so / little ones to Him belong / they are weak but He is 
strong 
Yes, Jesus loves me x3 / the Bible tells me so 
Skakel: https://youtu.be/_Sa-DxClTXw   
 

3.  Ons onthou en dink saam  
Onthou julle dat selfs Samuel eers na die grootste en mooiste boeties gekyk het en daarna gevra het of daar 
nie nog ‘n boetie is nie? In sy familie se oë was Dawid maar net die jongste boetie wat skape oppas, maar 
God het anders na Dawid gekyk. Ons moet ook leer om anders na mense te kyk.  

Ons onthousin kom uit 1 Samuel 16:7 - Mense kyk hoe iemand lyk, maar die Here kyk wat in iemand se 
hart is. (Voeg jou eie handbewegings by.) 

Gebed: Dankie, Here, dat U my ook kan gebruik. 
 

4.  Ons speel saam  

Draai ‘n groterige boks mooi toe, sit iets swaar daarin. Draai nog ‘n boks toe, maar sit iets soos ‘n lekkertjie 
vir elke kind daarin. Hierdie boks moet sommer met koerantpapier toegedraai word, klein wees en vuil lyk. 
Vra nou vir die kinders watter boks wil hulle hê jy moet oopmaak? Vra hoekom. Moet niks sê nie. Kyk wie 
stem vir watter boks en verdeel hulle volgens hul stemme. Maak nou eers die mooi boks oop, vra of hulle 
gelukkig is met hulle geskenk. Maak nou die lelike boksie oop en vra of die groep gelukkig is met hul geskenk. 
Verduidelik kortliks weer die konsep van bo: God kyk nie na hoe ons lyk nie en ons moet ook nie net kyk hoe 
mense lyk nie, maar na hulle harte.  

Gebed: Here, help my om na ander mense se harte te kyk. 

Deel nou vir elkeen ‘n lekkertjie uit. 
 

5.  Ons doen saam  

Kinders knip die sirkels uit en versier die skaap met watte, plak die twee sirkels aan mekaar met ‘n 
roomysstokkie of ander klein stokkie in die middel. Hier is ook ‘n inkleurprentjie. Herinner kinders dat Dawid 
net ‘n skaapwagter was, maar ‘n koning geword het. Solank jou hartjie mooi is en jy mooi dinge doen, is jy 
God se koningskind.  

 

 

https://youtu.be/_Sa-DxClTXw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Dawid en Goliat                                                   1 Samuel 17 

 

God gebruik jou, al is jy klein 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Dawid het eendag kos vir sy boeties gevat. Hulle was soldate en was besig om oorlog te maak teen die 
Filistyne. Daar was ‘n baie groot Filistyn met die naam Goliat – almal was te bang om teen hom te baklei. 
Dawid het gesê dat die Here hom sal help en hy het vir Goliat gewen. 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder of jy al vir iemand wat groter is as jy moes sê om nie iets lelik te doen nie. 
* Ek wonder of jy al dapper was soos Dawid (verduidelik dapper as iets wat jy doen, al is jy bang).   

Gebed: Dankie, Here, dat U my ook dapper maak. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  

Sing hierdie op die ritme van B-I-N-G-O:  
Dawid was ‘n skaapwagter en baie kleine outjie  
D-A-W-I-D x3 
‘n baie kleine outjie 

Hy tel ‘n kleine klippie op en gooi vir Goliat teen die kop 
God was sy mag en krag x3 
‘n baie kleine outjie 

Gebed: Dankie, Here, dat U altyd by my is.  
 

3.  Ons onthou en dink saam  

Dawid was maar net 'n klein skaapwagter, maar ons lees in die Bybel dat God baie kere vir Dawid gehelp het.  
Hy was gereeld alleen in die veld met die skape, en dan moes hy die skape beskerm as 'n leeu of 'n beer hulle 
wou vang. 

Ek wonder of jy al iets alleen moes doen wat jou bang laat voel het – wat het jy toe gedoen? Vir Mamma of 
Pappa geroep? Vinnig gehardloop? Boetie of Sussie saamgevat? 

Ons onthousin van die dag is: Die Here wat my gered het van die leeu (brul soos ‘n leeu) en die beer (grom 
soos ‘n beer) sal my red van hierdie Filistyn (staan op jou tone).  
 

4.  Ons speel saam  
Dawid het vir Goliat met een klein klippie gegooi en gewen. 

Gebruik ‘n klomp koeldrank bottels van verskillende groottes, draai vooraf die grootste een met papier toe 
en teken ‘n man wat soos Goliat lyk op. Gee vir kinders elkeen 3 bladsye uit ‘n tydskrif. Laat hulle dit nou in 



balletjies rol. Hulle moet beurte maak om Goliat met hulle “klippe” om te gooi. Skreeu almal saam “God gee 
jou krag!” elke keer as iemand mik om te gooi.  

Gebed: Here, dankie dat U vir ons krag gee. 
 

5.  Ons doen saam  

Kleuters tel 5 klippies op. Benoem nou 5 vrese - na elke vrees pak hulle ’n klippie bo-op en sê: “God is 
groter as my vrees.” 
Plak een vir een of na die tyd al die klippies met kleeflint vas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
26. Slim koning Salomo                                                                                 1 Konings 3 
 

God wys ons die regte dinge om te doen 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Koning Dawid het ‘n seun gehad met die naam Salomo. Toe hy koning word, het God vir hom gevra wat hy 
nodig het, en hy het geantwoord dat hy wysheid nodig gehad het. God het vir hom baie wysheid gegee. 
Eendag het 2 mammas by Salomo gekom; hulle het baklei oor wie die mamma is van ‘n baba by hulle. Salomo 
het geweet dat ‘n regte mamma nie haar baba sal wil seermaak nie, en het gesê die baba moet gedeel word 
tussen die mammas. Die regte mamma het dadelik gesê: “Nee, moenie die baba seermaak nie!” Toe het 
Salomo geweet wie die regte mamma is. Salomo het baie wyse woorde gesê wat neergeskryf is in die Bybel.   



Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder wat sou jy van God vra as Hy vir jou vra wat jy graag wil hê.  
* Ek wonder wat sou jy doen as jy so slim was soos Salomo. 

Gebed: Here, help my om ook wys te wees.  Amen 
  

2.  Ons bid, luister en sing saam 
In ons Bybelverhaal het ons gehoor dat Salomo enige iets kon vra van die Here af, en in plaas daarvan om te 
vra dat hy altyd ryk sal wees of mooi sal wees, het hy gevra dat hy wys sal wees. Wysheid beteken om te 
weet wat die regte dinge is om te doen en te sê op die regte tyd! Ons lees ook in die Bybel wysheid begin 
met die dien van die Here. Wanneer ons die Here dien, luister ons wat die Bybel sê en doen ons wat God van 
ons vra. Ons is lief vir God en lief vir alles wat God gemaak het.   

Kom ons sing vandag die liedjie: “Die wyse man bou sy huis op die rots” met bewegings by.   
 

3.  Ons onthou en dink saam 
Kom ons vertel vir mekaar wat onthou ons van die Bybelstorie: Daar was ‘n koning met die naam van: 
Salomo. Hy was jonk en mooi. Hy het vir die Here gevra dat die Here hom sal wys maak, en toe het die Here 
hom nie net wys gemaak nie, maar sommer baie ryk ook.   

Daar is ‘n hele aparte boek in die Bybel net met die slim dinge wat Salomo gesê het. Ons noem die boek 
Spreuke. In Spreuke 9 word daar baie gesê oor wys en slim mense. Kom ons herhaal hierdie versie: Om reg 
te leef moet jy eers die Here liefhê. As jy reg leef, word jou lewe elke dag net lekkerder. (Spr 9:10-11 Die 
Boodskap) 

Voeg nou die volgende bewegings by en herhaal dit ‘n paar keer saam: Om reg te leef (duime in die lug) 
moet jy (wysvingers vorentoe) eers die Here liefhê (vingers na bo en kruis arms oor jou bolyf). As jy reg 
leef (duime boontoe) word jou lewe elke dag net lekkerder (dans in die rondte). 
 

4.  Ons speel saam 
Wat sou julle dink is die teenoorgestelde daarvan om wys te wees? Ons liedjie van die week het die woord 
‘dwaas’ gebruik. ‘n Mens sou kon sê ‘verkeerd’, of dalk ‘sleg’. Vandag moet julle vir my help om die regte 
besluite te maak sodat ek ook wys kan wees. Julle moet my help met julle stemme. As julle dink ek gaan ‘n 
wyse ding doen, moet julle hande klap en skree, maar as julle dink ek gaan ‘n dwase ding doen, moet julle 
julle hande voor julle gesigte hou en kreun. 

Voorbeelde: Ek gaan hierdie mes binne in die kragprop druk; Ek gaan my toebroodjie deel met iemand wat 
nie kos ingepak het skool toe nie; Ek gaan heen en weer oor die pad hardloop; Ek gaan stilbly as ander 
maatjies lelik is; Ek gaan vir my ma en pa luister as hulle met my praat;  Ek gaan wegkruip as ek iets gebreek 
het. 

Gebed: Dankie, Here, dat U my help om wys te wees. 
 

5.  Ons doen saam 
Koning Salomo was baie wys, en die Here het hom geseën met baie dinge. Vandag maak ons koningskrone 
om ons te herinner aan Salomo se storie. Gebruik die templaat en enige afval materiaal, sterretjies, 



gekleurde papier of plakkers om die kroon mee te versier. Sing weer die liedjie: “Die wyse man bou sy huis 
op die rots” en eindig met gebed. 

Gebed: Laat die kinders die volgende gebed en bewegings agter jou aan doen:  

Liewe Here (plaas hande saam asof in gebed) 

Maak my wys soos Salomo (plaas hande oop weerskante van kop om ‘n kroon te vorm) 

Help my om U te dien (hou hande oop voor jou lyf) 

Ek het U lief (hande gekruis oor jou bors) 

Amen (hande saam in gebed) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

27. Koning Salomo bou die tempel                                                   1 Konings 5-9 
 

Ek is God se tempel 
 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Vandag praat ons oor ‘n tempel. In die Bybel se tyd was die tempel soos ‘n huis waar God gewoon het. Koning 
Salomo se pa, Dawid, wou baie graag vir die Here ’n tempel bou. Omdat Dawid nie op een plek gebly het nie, 
kon hy nie vir God ‘n tempel bou nie. So hulle het vir baie lank vir die Here in ‘n tent gebid. Toe Dawid sterf, 
het Salomo God se belofte dat hy, Salomo, die tempel sou bou, onthou. Dit sou ook sy pa se droom waar 
maak. Salomo het geweet dit sou nie maklik of goedkoop wees nie, want hy wou net die beste materiaal 
gebruik om mee te bou. Hy het ook besluit om net die beste werkers te gebruik. Die Here het self gesê hoe 
die tempel gebou moes word en Salomo moes dit presies so bou. Die werkers moes ook die hele tyd tjoepstil 
bou.  



Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder of dit vir jou maklik is om tjoepstil te bly terwyl jy speel.  
* Ek wonder hoe jy die huis waarin God gaan woon, sou mooi maak. 

Gebed: Here, help my om te doen wat U vra.  
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Ons lees in die Bybel dat Salomo ‘n tempel vir God gebou het om in te woon. Ons weet vandag dat God altyd 
by ons is en in ons woon – so ons is sy tempel! Daar is selfs ‘n liedjie wat ons help om dit te onthou: “Weet 
jy nie, weet jy nie, jy’s ‘n tempel” 

Herhaal die volgende gebed met bewegings: 
Here (arms uitgestrek na kante), dankie (hande bymekaar) dat ek (wys na self) ‘n tempel (vingerpunte 
teen mekaar soos ‘n tent) vir U (arms na bo) kan wees (hande op bors). 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
God het vir Salomo ‘n boodskap gegee om ‘n tempel te bou en Salomo het geluister. Kom ons luister na al 
die geluide wat ons nou kan hoor. Gee geleentheid dat die kinders luister en na ‘n rukkie sê wat hulle gehoor 
het. 

Herhaal die volgende gebed met bewegings: 
Here (arms uitgestrek na kante), dankie (hande bymekaar) dat ek (wys na self) ‘n tempel (vingerpunte 
teen mekaar soos ‘n tent) vir U (arms na bo) kan wees (hande op bors). 
Herhaal en laat elke keer nog ‘n woord of frase uit en kyk of die kinders die gebed net met bewegings kan 
onthou.  

 

4.  Ons speel saam 
Die werkers wat die tempel gebou het, moes tjoepstil wees terwyl hulle bou.  
Kom ons kyk of ons dit kan regkry! (Gebruik hulpmiddels waarvan jy genoeg het, en laat die kinders ‘n huis 
daarmee bou – in stilte!) 
Kom ons breek nou die stilte deur lekker saam te sing: “Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ‘n tempel” – want dit 
is mos lekker om ‘n tempel vir God te wees! 
 

5.  Ons doen saam  

Salomo het ‘n tempel vir God gebou. Vandag gaan ons ons eie tempels bou! 
Hierdie liedjies kan gespeel word terwyl die kinders besig is: https://youtu.be/eKg6Mw_OxyQ en 
https://youtu.be/bGKYFr6YR6A  
 

Kleur die pilare in en versier dit.  
Knip uit en plak op toiletrolle. 
Kleur die deur in en versier dit.  
Knip dit uit en plak op ’n klein boksie.  
Plak nou die rolletjies en boks  
op die tempel vas.  

https://youtu.be/eKg6Mw_OxyQ
https://youtu.be/bGKYFr6YR6A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.  Die storie van Job                                    Job 
                       

‘n Mens kan nie vir God verstaan nie, maar ons kan Hom vertrou 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Job was ‘n ryk man met ‘n groot gesin wat baie lief was vir die Here. Satan het met God gesels oor Job en 
omdat dit so goed gaan met hom. God het toe toegelaat dat alles wat Job het, van hom weggeneem word 
en Job het ook siek geword. Job se vriende het hom kom troos, maar het al die verkeerde goed gesê. Job het 
getrou gebly aan God, al het hy swaargekry. God het alles wat Job verloor het, vir hom teruggegee en hom 
selfs nog meer gegee. 
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe moes Job gevoel het toe al die slegte dinge met hom gebeur het. 
* Ek wonder wat het God alles vir jou gegee. 

Gebed: Dankie, Here, vir alles wat U vir my gee. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Speel aanbiddingsmusiek in agtergrond. Gee aan elke kind ‘n uitgeknipte Job en klein geknipte pleisters (‘n 
alternatief is net stukkies papier en gom wat hulle kan gebruik as ‘n pleister). Laat elke kind ‘n pleister op Job 
se seerplekke plak. Hierdie gebedsmoment kan elke dag gebruik word waar die kinders ‘n pleister op ’n 
seerplek kan plak en met die Here praat oor hulle seerplekke en Hom vra om hulle te help. Elke pleister 
herinner ons dat ons God kan vertrou, want net soos Hy vir Job weer gehelp het en gesond gemaak het, net 
so help God ons. Bv. Here Jesus, Mamma en Pappa baklei baie, sal U asb. help dat dit sal beter gaan by die 
huis. 
 

3.  Ons onthou en dink saam 
Verlede keer het ons na die storie van Job geluister. Ek wonder hoekom laat God soms slegte dinge met 
goeie mense soos Job gebeur?  

Gee vir elkeen ‘n stuk klei en laat hulle ‘n klei mannetjie maak.  Praat nou met jou klei-mannetjie.  Antwoord 
jou mannetjie jou terug? Hoekom antwoord die klei-mannetjie nie vir jou nie? Dis klei en jy is ‘n mens. Klei 
kan nie vir mense verstaan nie. So kan ons ook nie vir God verstaan nie, want Hy het ons gemaak net soos 
ons die klei-mannetjie gemaak het. Maar Hy het ons so wonderlik gemaak dat ons met Hom kan praat al kan 
ons nie verstaan hoe Hy dink nie. God is anders as mense en Hy dink anders as ons.  

Al kry Job swaar en kan hy God nie verstaan nie en al dink hy God is ver, vertrou hy nog steeds dat God by 
hom is en hom sal help. ‘n Mens (wys na jouself) kan nie (skud jou kop en swaai jou wysvinger as nee) vir 
God (wys met albei arms na bo)  verstaan nie (vat met albei jou hande aan jou kop en skud jou kop as “nee”), 
maar ons (wys na mekaar) kan Hom (wys met albei arms na bo) vertrou (sit albei jou hande op jou hart). 
 

 

 



4.  Ons speel saam 
Laat die kinders in die middel van die lokaal in ‘n ry staan. Die aanbieder staan voor die kinders, maar kyk 
weg van die kinders  af. Verduidelik dat wanneer jy sê: “Goeie dag!”, hulle ‘n tree na links moet gee. Wanneer 
jy sê: “Slegte dag!”, moet hulle ‘n tree na regs gee. Die doel is dat hulle na ‘n tyd uiteindelik die muur bereik.   

Vra: Het julle later begin dink ons gaan nooit die muur kan raak nie? Dit is hoe dit voel as ons soms ‘n klomp 
slegte dae agter mekaar het. Ons begin dan dink dat ons nooit weer gelukkig gaan wees nie. Dit is hoe Job 
moes begin voel het toe al die slegte dinge met hom begin gebeur het. Maar al het Job nie verstaan hoekom 
hy so baie slegte dae het nie en al het hy nie verstaan hoekom God dit toelaat nie, het hy nog steeds vir God 
vertrou. 

Soms kry ons nie waarvoor ons vra nie. Soms gaan ons deur slegte dae en verstaan ons dit nie. Beteken dit 
dat God nie meer vir ons lief is nie? Nee. Beteken dit dat God die slegte goed laat gebeur het? Nee. God weet 
wanneer ons deur slegte dae gaan en gee om vir ons.  As ons Hom vertrou net soos Job Hom vertrou het, sal 
jy weer gelukkig wees. ‘n Mens kan nie vir God verstaan nie, maar ons kan Hom vertrou. 
 

5.  Ons doen saam 
(Vooraf: Knip die inkleurprent uit) Laat elke kind die Job-prentjie inkleur. Vou die kante van die prentjie na 
binne sodat die woord ‘Job’ teenaan mekaar staan. Vou papier toe en sê: Al het Job nie vir God verstaan en 
verstaan hoekom dit met hom sleg gaan nie, het hy steeds vir God vertrou (maak bladsy oop waar Job God 
prys). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir die gebedsmoment: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Jona se storie                           Jona 1-3 
 

God vergewe as ek jammer is! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

God het vir Jona ‘n werk gegee. Hy moes na Nineve gaan en vir die mense daar sê hulle moet ophou om 
slegte goed te doen. Jona wou dit nie doen nie, en het probeer wegkom op ‘n skip. Toe daar ‘n groot storm 
kom, het Jona besef hy kan nie vir God weghardloop nie. Hy het uit die boot gespring en ‘n groot vis het hom 
ingesluk. Jona het in die vis se maag vir God jammer gesê. God het hom vergewe en die vis het hom toe 
uitgespoeg. Jona het toe die werk gaan doen wat God vir hom gegee het.  

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoekom Jona vir die Here wou wegkruip.  
* Ek wonder hoe moes Jona en die matrose gevoel het toe hulle in die groot storm op die see was.  
* Ek wonder hoe Jona gevoel het toe hy binne-in die vis was. 
* Ek wonder hoe jy voel wanneer jy alleen in die donker moet sit. 

Gebed: Dankie, Here, dat U my vergewe as ek jammer sê.  
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Job was baie jammer dat hy nie na die Here geluister het nie en toe het die Here hom vergewe.  Net so 
vergewe die Here ons as ons vir Hom jammer sê wanneer ons iets verkeerd gedoen het.  

Span ‘n “wasgoedlyn” met enige tou/lyn wat jy het. Sit ‘n bak met wasgoedpennetjies en uitknipsels van klere 
of stukkies materiaal êrens neer. God herinner ons deur Jona se storie dat Hy ons altyd sal vergewe wanneer 
ons vir Hom jammer sê. Daardie vuil wat die sonde ons laat voel, word dan weer skoongewas. Dis soos 
wanneer Mamma ons vuil wasgoed was.  Nadat sy dit klaar gewas het, is dit weer skoon. Net so was die Here 
ons skoon van die sonde wanneer ons vir Hom jammer sê. Gee geleentheid vir kinders om ‘n kledingstuk 
met ‘n wasgoedpennetjie op te hang. Terwyl hulle dit doen, kan hulle vir die Here jammer sê oor iets wat 
hulle gedoen het en dan hulle skoongewaste kledingstuk ophang as teken dat die Here hulle daarvoor 
vergewe het. Gee elke dag geleentheid dat die kinders hierdie gebedsmoment doen. (Opsioneel: die 
kinders kan die klere inkleur terwyl hulle met die Here praat en dit dan ophang). 

 

3.  Ons onthou en dink saam 
Verlede keer het ons na die storie van Jona geluister. Ek wonder hoekom Jona vir die Here wou wegkruip. Ek 
wonder of jy al vir die Here of vir Mamma of Pappa weggekruip het as jy nie wou doen wat hulle vra nie. 

Die Here was nie kwaad vir Jona nie, al was Jona ongehoorsaam. Jona was jammer, toe vergewe die Here 
hom. God vergewe as ek jammer is. God gee toe weer vir Jona ‘n kans en sê weer vir hom wat hy moet doen. 
En Jona het dit gaan doen. 

Kom ons kyk wat gebeur as ons vir God jammer sê: 

Benodigdhede: Deurskynende waterfles / water / oogdrupper of dun strooitjie / kleursel / bleikmiddel 



1. Vul die waterfles halfpad met water. 

2. Drup net 1 druppeltjie kleursel in water om water te kleur (moenie te veel ingooi nie). Dit is ek wat 
gesondig het. Ek is soos vuil water of vuil klere. Kyk wat gebeur sodra ek vir die Here jammer sê…  

3. Gooi die bleikmiddel baie stadig in die fles. Die water behoort nou weer deurskynend te word. Die Here 
maak my weer heeltemal skoon… soos skoon water of skoon klere. 

Kom ons sê hierdie sin saam, maar ons almal moet eers maak asof ons wegkruip en dit so sag as moontlik 
sê en wys. Onthousin: God (wys met albei arms na bo) vergewe (vryf met jou hande oor jou arms asof jy dit 
skoonwas) as ek (wys na jouself) jammer is (vee met jou wysvingers vanaf jou oë tot oor jou wang asof ‘n 
traan afloop).   
 

4.  Ons speel saam 
Laat die kinders wegkruipertjie speel. Al probeer ons soms vir Mamma en Pappa wegkruip as ons iets 
verkeerd gedoen het, sal hulle ons altyd kry. Net so kan ons ook nêrens vir die Here wegkruip nie. Hy weet 
altyd waar ons is. Ons moet eerder as ons iets verkeerd gedoen het, jammer sê en God sal ons dan 
vergewe, net soos hy vir Jona vergewe het.  
 

5.  Ons doen saam 
Laat die kinders hulle eie Jona en die vis prentjie inkleur en maak. 
Vooraf: Kopieer die prent op dun karton en knip dit uit. Knip ook die 
sirkel binne die vis en vir Jona uit.  
Kleur die prentjie van Jona en die vis in.  
Maak vir Jona vas aan die vis met ’n papierspeld of wol en kleeflint. 

 

 



        



30. Jesus se vriende                          Markus 1 
 

Ek moet Jesus volg! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Jesus het langs die See van Galilea geloop. Hy het vir Simon en sy broer, Andreas gesien visvang. Hy het hulle 
geroep en gesê: “Kom! Volg my! Ek sal julle vissers van mense maak.” Hulle het hulle visnette net so gelos 
en vir Jesus gevolg. ‘n Entjie verder het Jesus ook die broers Jakobus en Johannes gesien visvang. Hy het hulle 
ook geroep om Hom te volg. Nadat Jesus hulle geroep het, het Hy begin om vir mense te preek. 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe dit moes gevoel het toe Jesus vir die manne gesê het om nie meer visse te vang nie, maar 
vir mense van Jesus te vertel. 
* Ek wonder hoe kan jy vir mense van Jesus vertel.  

Gebed: Here, help my om ook vir Jesus te volg.  
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Gebedsvissies: Maak papiervisse en heg aan elkeen ‘n “paper clip” vas. Plak op elke vis ‘n prentjie van iets 
spesifieks waarvoor die kinders kan bid, bv. kos – bid vir die mense wat nie elke dag kos het om te eet nie / 
hospitaal – bid vir mense wat siek is.  Neem ‘n stok, ‘n stuk vislyn en ‘n magneet. Maak die vislyn en magneet 
aan die stok vas as ‘n visstok.  

As gebedsmoment kan julle elke dag ‘n “vis vang” en geleentheid gee dat die kinders vir dit wat op die 
vis staan, bid.  (As daar min kinders is, kan elkeen sy eie visstok en groep vissies kry en self ‘n gebedsvissie 
‘n dag vang). 
 

3.  Ons onthou en dink saam 
Verlede keer het ons geluister hoe Jesus manne geroep het om Hom te volg. Ek wonder wie kan onthou 
watter werk hierdie manne eers gedoen het (hulle was vissermanne). 

Net soos Jesus vir hierdie vissermanne gevra het om Hom te volg om vir mense van Hom te vertel, net so vra 
Jesus vir my en jou om Hom te volg en om vir ander mense van Hom te vertel. 

Onthousin: Ek (wys na jouself) wil (wys jou duime opwaarts) Jesus (strek arms langs die kante uit sodat 
liggaam ‘n kruis vorm) volg (stap op een plek soos ‘n soldaat). 
 

4.  Ons speel saam 
Speel “Follow the leader”. Net soos ons die leier gevolg het en alles gedoen het wat hy gedoen het, net so 
moet ons Jesus volg en doen wat Hy gedoen het deur vir mense van die Here se liefde te vertel. 
 

 



5.  Ons doen saam 
Versier die vis: Knip visse voor die tyd uit. Laat die kinders die vis inkleur. Doop ‘n selderystokkie in verf. 
Maak vir die vis skubbe met die selderystokkie. Jy kan verskillende kleure gebruik. ‘n Ander opsie is dat jy 
macaroni voor die tyd in verf kleur en die kinders die gekleurde macaroni op die vis plak as skubbe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

31. Water verander in wyn                                                                 Johannes 2:1-12 

Jesus wys wie Hy is - ons kan in Hom glo! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Jesus, sy ma en sy dissipels is na ’n troue in Kana genooi. Die wyn vir die troue-partytije het opgeraak en dit 
was ’n groot skande. Jesus se ma, Maria, het vir Hom gaan vra om te help. Jesus het eers gesê dat dit nog nie 
sy tyd was om wonderwerke te doen nie. Toe het Hy vir die werkers gevra om ses klipkanne vol water te 



gaan maak. Toe die seremoniemeester van die water proe... smaak dit soos wyn! Jesus het die water in wyn 
laat verander.  

Hierdie storie is ideaal om te vertel deur die kinders as karakters te gebruik. Met ‘n paar stukke lap, ‘n stukkie 
net of kantgordyn, ‘n das of 2, lappe en plastiekbekers, kan almal saam speel terwyl jy die verhaal voorlees. 
Jy kan Jesus, sy moeder, dissipels, die bruidspaar, die kelners en die seremoniemeester as karakters gebruik, 
en die res is almal gaste. Indien julle tyd het, kan die kinders karakters ruil, of julle kan elke oggend ander 
kinders kies om die storie oor te vertel.      

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe jy sou voel as jy ‘n gas by die troue was. 
* Ek wonder wat was vir jou die belangrikste in die verhaal. 

Gebed: Jesus, dankie dat ons in U kan glo. Amen 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  

Julle kan weer die verhaal “opvoer” soos met die eerste voorstel, hierdie keer met ander kinders as die 
verskillende karakters.   

Luister en sing saam met die liedere: “Jesus, groot bo almal” en “Jesus, You’re my superhero”.    

Gebedsvoorstel: Laat die kinders ‘n lysie maak van hoekom hulle dink Jesus so goed is. Laat elke kind een 
woord kies om Jesus te beskryf. Maak nou ‘n gebedsketting deur te begin met die woorde:  “Dankie Jesus, U 
is_____ . “ Elke kind kry kans om hul eie woord hardop te sê. Almal kan saam Amen sê aan die einde.   
  

3.  Ons onthou en dink saam  
Uit ons storie sien ons dat Jesus vir die eerste keer wys wie Hy eintlik is, en dit maak dat die dissipels in Hom 
glo. Jesus wys in die Bybel elke keer vir ons op verskillende maniere wie Hy is, sodat ons wat dit hoor, ook in 
Hom kan glo.   

Laat die kinders in ‘n sirkel sit of staan en die volgende sin saam herhaal:  Jesus wys wie Hy is, ons kan in Hom 
glo! As herhaling kan ‘n TV remote of selfs ‘n stukkie karton as ‘n remote gebruik word om die kinders nou 
te beheer asof hulle op TV is. Jy kan sê jy druk nou die harder knoppie – dan moet hulle dieselfde sin harder 
herhaal. So kan julle dit hard en sag, op julle knieë of op julle tone, met verskillende bewegings herhaal totdat 
elkeen dit alleen kan sê. 

Gebed: Jesus, baie dankie dat U vir ons wys wie U is. Amen 
 

4.  Ons speel saam  
Neem karton of papier en teken waterdruppels en druiwekorrels daarop. Knip los van mekaar en plaas dit 
met die prentjie na onder in ‘n bak. Sit 2 bekers of emmers op verskillende plekke in die vertrek neer. Kinders 
moet nou 1 kaartjie optel en dit in die regte emmer gaan sit – die water emmer of die wyn emmer.   

Julle kan ook, as daar tyd is, weer kyk of julle die onthousin kan sê. 

Gebed: Here, dankie dat U elke dag wonders doen!  Amen 
 

 



5.  Ons doen saam  

Gee aan elkeen ‘n stukkie handdoekrol of ‘n A4-grootte wit papier. Verdun rooi en blou kleursel en gebruik 
strooitjies om “water en wyn” kunsskeppings te maak. (Plaas eenkant om droog te word voordat dit huis toe 
geneem word.) 

Gebed: Elkeen kry vandag ‘n kans om weer ‘n spesiale woord vir Jesus uit te roep en in een sin vir Jesus 
dankie te sê. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

32. ‘n Gat in die dak                                                                                   Lukas 5:17-26 

Jesus genees en vergeef! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Die verhaal mag moeilik wees om te vertel met kinders met gestremdhede in die klas. Wees sensitief vir hulle 
situasie. 
Daar was eendag 4 vriende wat hul verlamde vriend na Jesus toe wou bring. Daar was so baie mense rondom 
Jesus, dat hulle nie by Jesus kon uitkom nie. Hulle maak toe ’n ander plan. Die verlamde vriend was op ’n 
dra-bed. Die vriende neem hom toe na die dak van die gebou en maak ’n gat in die dak. Hulle het hom met 
toue tot by Jesus laat afsak. Jesus het die man gesond gemaak en hy kon weer loop. 

Neem ‘n groot boks om die huis waarin Jesus was, voor te stel.  Sny 2 vierkante daaruit vir vensters, en maak 
‘n opening vir die deur.  Sorg dat die “dak” se flappe van die boks kan oopmaak.  Neem nou ‘n vadoek of serp, 
sit ‘n pop in die lap, en gebruik dit om die storie te vertel.  Die kinders kan probeer inloer by die vensters of 
deur van die boks, en 4 van hulle kan die lap met die pop in uit die dak laat sak tot in die boks terwyl die ander 
deur die vensters probeer loer.    

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe het die man gevoel toe hy verlam was.  
* Ek wonder hoekom sy vriende besluit het om hom te help. 
* Ek wonder hoe die man gevoel het toe hy weer kon loop. 

Gebed: Here, baie dankie dat U ons altyd help. Amen 
 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Wie van julle kan onthou wat in gister se storie gebeur het?  Vier vriende was so bekommerd oor hulle vriend, 
dat hulle hom na Jesus toe gevat het.  Hulle moes geweet het dat Jesus nie net ‘n gewone man was nie.  Hulle 
het baie moeite gedoen en geglo dat Jesus hom kan red.  Die Bybel sê dat Jesus vir die vriende gesê het 
omdat hulle geloof so sterk was, gaan Jesus hulle vriend gesond maak.  Ek dink ons kan uit die storie leer dat 
ons nie net vir onsself dinge vir God moet vra nie, maar ons kan ook vir ander mense om ons bid.  Kom ons 
dink aan 4 tipes mense vir wie ons kan bid.  (Teken 4 prentjies of gebruik 4 voorwerpe in die klas.  Jy kan self 



kies wie die 4 persone moet wees bv. polisiemanne, dokters, onderwysers, gesinslede, maatjies of mense wat 
nie huise het nie.) 

Kinders kan nou die prentjie vir wie hulle wil bid, vashou, of in groepies hulle hande op die 
voorwerp/tekening vir wie hulle gaan bid, plaas.   

Gebed: Here, ek bid vandag vir ______________.  Help hulle om hulle werk te doen en hou hulle veilig 
asseblief. Amen 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
Ons storie gaan oor 4 vriende wat so bekommerd was oor hulle verlamde vriend dat hulle hom na Jesus wou 
neem dat Jesus hom gesond kan maak.  Jesus het vir die 4 vriende gesê omdat hulle so hard in Hom geglo 
het, Hy hulle vriend se sondes sou vergewe.  En behalwe dat Hy sy sondes vergewe, toe maak Jesus hom 
gesond ook dat die verlamde man kon opstaan, sy mat waarop hy gelê het kon optel, en kon huis toe loop!   

Ek wonder hoe die man gevoel het nadat hy weer kon loop. 
Jesus het nie net dit wat die man verkeerd gedoen het, vergewe nie, maar ook dit wat verkeerd was in sy 
lyf.   
Ons gaan vandag beurte maak om nie te kan loop nie en mekaar te help.  Gebruik ‘n handdoek of groot lap.  
Laat die kinders mekaar vir ‘n kort afstand in die lap dra of sleep.  Die kind wat in die lap gelê het, moet dan 
opstaan, die lap optel in sy arms en hard sê:  Jesus het my sondes vergewe! 

Gebed: Here, vergewe asseblief al my sondes. Amen 
 

4.  Ons speel saam  

“Sit hom op die draagbaar”: (Hierdie speletjie werk soos “Pin the tail on the donkey”). Plak ‘n A3-prent van 
die vier vriende wat die verlamde man se mat vashou teen ‘n muur of plat oppervlak, laag genoeg dat die 
kinders kan bykom. Een kind kry dan ‘n uitknipsel van die verlamde man en gaan staan dan voor die prent. 
Hy/sy word geblinddoek en draai ‘n paar keer in die rondte. Hy/sy moet dan, steeds met toe oë, probeer om 
die verlamde man op die prent te plak. Herhaal die aktiwiteit totdat almal ‘n beurt gehad het. 

Gebed: Here, dankie dat U ons sondes vergewe!  Amen 
 

5.  Ons doen saam  

Vandag gaan ons ’n strokiesprent maak om huis toe te neem sodat ons vir 
ons mense by die huis ook die storie van die 4 vriende kan vertel. Kleur die 
prente in, knip dit uit, sny die gleuwe op die dik lyne uit en ryg die strook 
deur die 4 gleuwe om die storie te vertel. 

Gebed: Gee kans vir die groepie om vandag ‘n “popcorn” gebed te doen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33.  Petrus loop op die water                                                           Matteus 14:22-27 
 

Ek hoef nie bang te wees nie, Jesus sal my nooit los nie! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Het julle al gesien hoe dit lyk as daar ’n storm op die see is? Die wind waai erg en die golwe is baie groot, 
groter as die bote wat op die see is.  Sjoe, ek dink ’n mens sal baie bang wees as jy op ’n klein bootjie op die 
see is, en daar kom so ’n storm. Vandag gaan ons hoor hoe dit met Jesus se dissipels gebeur het.  

Nadat Jesus vir baie mense kos gegee het, het Jesus vir sy dissipels gesê hulle moet in ‘n boot klim en na die 
oorkant van die water gaan. Jesus het nie saamgegaan nie, want Hy wou alleen wees om te bid. Terwyl die 
dissipels in die boot was, het ‘n sterk wind begin waai en ‘n groot storm opgekom.  Toe sien hulle hoe Jesus 
op die water loop na hulle toe. Hulle het gedink dis ‘n spook en het baie bang geword. Die Here het gesê 
hulle moenie bang wees nie, want dit is net Hy. Petrus sê toe: “Here, as dit regtig U is, sê vir my om na U toe 
te kom.” En Jesus sê: “Kom!” Petrus het uit die boot geklim en op die water begin stap. Maar toe hy die 
branders om hom sien, het hy bang geword en begin sink. Hy skree toe: “Red my, Here!” Jesus het toe dadelik 
sy hand uitgesteek en Petrus gered.  

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe sou jy voel as jy in die storm op die boot was.  
* Ek wonder hoe sou jy voel om op die water te loop.  
* Ek wonder wat maak jou bang. 

Gebed: Here, dankie dat U my altyd help. Amen 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Laat die kinders hulle oë toemaak en speel die agtergrondmusiek van seegeluide. Luister mooi na die see se 
klanke. Verbeel jou jy sit saam met Jesus in ‘n bootjie op die see waar Hy jou hand vashou. Sê vir Hom saggies 
in jou hart: “Jesus, dankie dat U hier by my is.” 

Sing ook “Jesus, groot bo almal”. 
 

3.  Ons onthou en dink saam  

Die Bybel vertel ons toe Petrus die groot branders sien, het hy bang geword en begin sink, maar toe hy vir 
Jesus vra om hom te help, het Jesus dadelik vir hom gehelp.  Hierdie storie leer ons dat wanneer ons bang 
is, ons vir Jesus moet vra om ons te help en dat Hy ons altyd sal help. Hy sal ons nooit los nie.  

Die onthousin vir vandag: Ek (wys na jouself) hoef nie (waai jou vinger heen en weer om nee te wys) bang 
(bewe asof jy bang is) te wees nie. Jesus (lig arms na kante sodat liggaam in kruisvorm is) sal my (wys na 
jouself) nooit (skud jou kop vir nee) los nie! (hou hande vas en ruk hulle uitmekaar uit asof dit los ruk terwyl 
jy nog steeds jou kop nee skud) 

Gebed: Here, dankie dat U my nooit sal los nie. Amen 

 



4.  Ons speel saam  
Petrus wou in Jesus se voetspore volg deur saam met Hom op die water te loop. Toe Hy na Jesus gekyk het, 
het hy op die water geloop, maar toe hy na die groot golwe gekyk het en bang begin word het, het hy gesink. 
Vandag gaan ons in ons bootjie roei en in mekaar se voetspore probeer loop. 

Plak ’n bootvorm met maskeerband op die vloer. Die kinders klim almal in die “boot” wat deur die 
maskeerband gevorm is, gereed om te roei. Almal gaan gelyktydig roei terwyl hulle die liedjie “Row, row, 
row your boat” sing: “Row, row, row your boat / Gently down the stream / Merrily, merrily, merrily, merrily 
/ Life is but a dream.” Die kinders moet dit herhaal, maar elke keer al hoe vinniger roei en sing totdat die 
leidster hulle stop. 

Laat die kinders hulle skoene uittrek en in ‘n ry staan. Sit ‘n bak/pan met ‘n bietjie water voor hulle. Die 
eerste kind trap in die pan en loop dan op die sement/enige plek waar hulle voetspore sigbaar sal wees. Die 
res van die kinders volg die eerste kind en probeer om op presies dieselfde voetspore te stap as die eerste 
kind. As iemand per ongeluk ‘n ander voetspoor getrap het, kan die kinders wat volg, besluit watter 
voetspore hulle kies om te volg. 

Gebed: Here, help my om in U voetspore te loop. 
 

5.  Ons doen saam  

Bou ‘n boot: Gee aan elke kind ‘n spons, ’n halwe sosatiestokkie en ‘n papierstrook. Laat die kinders hul eie 
seile maak deur die papierstrook aan die stokkie vas te gom of dit deur te druk. Druk die stokkie in die spons 
en sit dit op die water om te seil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34.  Die wonderlike pa                                Lukas 15:11-32  

 

Die liefde van ‘n pa is groter as die foute wat ons maak 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal 
Daar was ‘n man wat 2 seuns gehad het.  Die jongste een wou sy erfporsie kry by sy pa en dit gebruik, nog 
voor sy pa oorlede is.  Die pa het dit gedoen en die seun het die geld uitgemors.  Hy het baie swaar gekry 
en het gedink dat selfs die werkers by sy pa beter lewe as wat hy nou doen.  Hy het besluit om terug te 
gaan en om jammer te sê vir sy pa.  Terwyl hy nog op pad was na sy ouerhuis, het sy pa hom gesien en 
gehardloop om hom vas te druk.  Sy pa het ‘n partytjie gehou om vir hom welkom te sê, maar sy ouboet 
was baie kwaad dat hy so behandel word.  
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het:  
* Ek wonder wie sou jy wou wees in hierdie storie.   
* Ek wonder hoe sou jy voel as jy die jongste seun was. 

Gebed:  Dankie, Here, dat U altyd gereed is om ons te vergewe.  Amen 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam 

Ons storie vertel van iemand wat sy eie besluite geneem het.  Toe hy besef dit was verkeerd, het hy 
teruggekom om jammer te sê.  Kan julle dink aan iets wat julle al verkeerd gedoen het?  Hoe het dit gevoel?  
Was jy dalk bang dat iemand gaan uitvind?  Het jy dit probeer wegsteek?  Moes jy al vir Mamma of Pappa of 
Juffrou gaan vertel dat jy iets van hulle gebreek het?  ‘n Mens voel soms bang om jammer te sê, maar sjoe, 
dit voel baie beter wanneer ‘n mens die waarheid kan praat en jy vergewe word.   
 
Ons ken ‘n pragtige liedjie wat die storie vertel van die verlore seun.  Die liedjie se naam is “Genade 
onbeskryflik groot”.  Kom ons luister daarna, en probeer dit saam sing.   
 
Gebedsmoment:  Die Bybel vertel vir ons dat wanneer ons vir God jammer sê as ons iets verkeerd gedoen 
of gesê het, God ons altyd vergewe, net soos die pappa in die storie vir die jongste seun vergewe het.  Die 
Bybel sê God vergeet van ons sondes.  Kom ons gebruik nou al die afval papiere wat ons het en elkeen kry 
‘n beurt om ‘n papiertjie op te frommel en in die asblik te gooi.  Sê elke keer wanneer iemand die papiertjie 
in die asblik gooi:  “God vergewe my wanneer ek jammer sê.” 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
In ons storie van die jongste seun wat foute gemaak het, lees ons iets baie mooi.  Die seun was nog op pad 
na sy pa toe, toe sien die pa hom en hardloop na hom.  Hy het sy arms oopgemaak en die seun omhels en 
hom gesoen.  Hy het nog nie eers kans gekry om jammer te sê nie, net die besluit wat hy geneem het om 
terug te kom huis toe, het al vir sy pa gewys hy is jammer.   

God se arms is altyd oop vir my, ek kan altyd vir Hom jammer sê, maak nie saak wat ek verkeerd gedoen het 
nie.  Kom ons help mekaar om dit te onthou.  Kom ons sê en wys dit saam: God (arms na bo) se arms (arms 
voor jou reguit) is altyd oop (arms wyd langs jou sye) vir my (bring arms om jou lyf en druk jou elmboë vas).  
Herhaal dit ‘n paar keer saam.   



Gebed:  Dankie, Here, dat U arms altyd oop is vir my.  
 

4.  Ons speel saam 
Steek vooraf ‘n paar artikels weg in die vertrek soos ‘n pen, ‘n skoen, ‘n speelding, ‘n borsel, ‘n waterbottel 
en ‘n blikkie.  Hou nou ‘n groot soektog.  Elkeen kan ‘n kans kry om iets te gaan soek wat weg is.  Begin elke 
keer deur te sê:  “Oe gits, my borsel is weg!  Wie gaan my help om my borsel te soek?” 

Nadat almal (of die wat wil) kans gekry het om iets te soek en te vind, vertel aan die kinders dat Jesus in die 
Bybel sê Hy het gekom om te soek na die wat verlore is.  Dit beteken nie dat mense weggeraak het en ons 
nie weet waar hulle is nie, maar dat hulle verkeerde goed gedoen het en verlore geraak het van God se 
kinders af.  Daarom is God so bly wanneer ons vir Hom kom jammer sê, net soos die jongste seun se pappa.  
   

5.  Ons doen saam 
Vandag maak ons ‘n prentjie van God se arms wat wyd oop is vir ons.   

Help die kinders om hul eie linker- en regterhande af te teken en uit te knip.  Gee aan hulle ‘n breë strook 
papier met die woorde “God se arms is altyd oop vir my” op.  Die hande word aan weerskante van die papier 
geplak.  Knip ‘n sirkel uit, versier dit soos ‘n gesiggie met wol en wikkel-ogies en plak dit in die middel van 
die breë strook papier.  Rol die papier effens op sodat die punte met die hande soos arms mekaar kan 
omhels.   

Sing weer die liedjie “Genade onbeskryflik groot” saam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

35.  Saggeus                                              Lukas 19:1-11  

 
Jesus kuier by mense wat sonde het  

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Saggeus was ‘n ryk man wat geen vriende gehad het nie.  Hulle het geweet hy was skelm en het ryk geword 
deur mense te veel belasting te laat betaal.  Toe Saggeus hoor dat Jesus deur die dorp gaan loop, toe wou 



hy Hom graag sien.  Hy was baie kort, so hy moes in ‘n boom klim sodat hy Jesus kan raaksien.  Jesus het tot 
by die boom geloop waar Saggeus gesit het, opgekyk en gesê:  “Saggeus, ek gaan vandag by jou kom eet.”  
Dit het Saggeus se lewe verander en hy het almal terugbetaal van wie hy te veel geld gevat het.   
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe jy sou voel as jy Saggeus was. 
* Ek wonder wat het die ander mense gedink toe Jesus sê hy by iemand gaan eet wat sulke verkeerde 
dinge gedoen het. 
 
Gebed:  Dankie, Here, dat U lief is vir mense al doen hulle verkeerd.  Amen  

 
2.  Ons bid, luister en sing saam  
Neem die kinders na buite indien moontlik.  Soek ‘n boom en gaan staan rondom die boom of lê onder die 
boom.  Gesels oor hoe maklik of hoe moeilik dit sou wees om binne-in die boom te klim.  Vra wie het al in ‘n 
boom geklim en hoe maklik of moeilik dit was.  Gee die kinders kans om hulself in te dink in Saggeus se lewe.  
Kinders kan elkeen ‘n blaar soek of optel (dit kan ‘n getekende blaar ook wees).  Vryf die blaar terwyl julle 
saam bid dat mense wat verkeerde dinge doen, sal ophou daarmee.  Julle kan die blare binne-in die vertrek 
opplak.   
Sing die liedjie van Saggeus saam:  “Saggeus was ‘n kleine man” 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
Ons het gelees hoe Saggeus nie vir Jesus kon sien nie en besluit het om in ‘n boom te klim. Jesus het Saggeus 
raakgesien en vir hom gesê dat hy uit die boom moet klim, want vandag moet Jesus in Saggeus se huis ingaan. 
Ons het ook gesien dat baie mense kwaad was dat Jesus by Saggeus gaan eet het. Jesus is almal se vriend - 
dit maak nie saak wie jy is nie. Jesus gee nie om wat ander mense sê nie, omdat Hy juis gekom het om te 
soek en te red dié wat verlore is.  
 
Onthousin:  Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is.   
Kom ons leer die onthousin saam:  Jesus (begin met jou hande bo jou kop en wysvingers wat boontoe wys) 
het gekom (bring altwee arms en hande af met handpalms omgedraai) om te soek (maak verkykers met 
jou hande voor jou oë) en te red (hou jou regterhand uitgestrek asof jy iemand se hand gaan vat) wat 
verlore is (laat sak altwee arms langs jou sye met handpalms oop). 
 

4.  Ons speel saam  

Jesus het vir Saggeus gesê dat Hy sy naam ken en weet wie hy is.  Speel die volgende speletjie op 2 maniere:  
“Jesus ken my naam” - Gebruik aparte foto’s van jou groepie, of skryf elkeen se naam op ‘n papierstrook.  
Gebruik ‘n prentjie van ‘n boom en plak die naam of foto van die kind binne-in die boom.  Kinders moet met 
hul vinger wys na wie se foto of naam dit is.  Jy kan die naam voorlees vir kleiner kinders.  Sodra hulle die 
vingers wys na die kind, sê almal saam:  __________ (naam), Jesus ken jou naam.   

Gebed:  Dankie, Here, dat U ook my naam ken.  Amen 

 

 

 



5.  Ons doen saam 
Vandag maak ons ‘n boom groot genoeg vir Saggeus om in te klim sodat hy vir Jesus kan sien.  Druk jou hand 
in groen verf en maak ‘n afdruk op ‘n A4 wit papier.  Verf ‘n breë bruin strook onder dit vir die boom se stam.  
Gebruik ‘n ander helder kleur soos geel, rooi of blou en maak ‘n duimafdruk onder die boom en tussen die 
duim en wysvinger van die handafdruk.  Neem ‘n potlood of pen en teken vir elke kind se duimafdrukke 
voete, arms en ‘n gesiggie by, sodat dit ‘n Saggeus in die boom en ‘n Jesus onder die boom maak.  Herinner 
mekaar dat Jesus elkeen se naam ken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 
36. Iemand wat omgee                                                                                Lukas 10 
  

Gee om vir almal 
  

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
Jesus het ’n storie vertel van ’n man wat na Jerigo gereis het. Op pad is hy deur diewe aangeval. Terwyl hy 
half dood langs die pad gelê het, het verskillende mense verby hom gestap. Hulle het gesien hy het hulp 
nodig, maar hulle het nie gestop om hom te help nie. ’n Samaritaan het verby gekom en hom gehelp. 
Kom ons begin by ‘n dink-woord. “Samaritane” was nie maats met Jode nie, hulle sou mekaar glad nie help 
nie. Daar is soms kinders in ons skool en waar ons woon waarvan ons nie hou nie - hulle lyk nie soos ons nie, 
hulle praat anders, het minder kos, werk miskien stadig en doen goed anders.  

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe sal jy voel as jy val en ‘n maatjie kom help jou. 
* Ek wonder of jy die maatjie wat anders is, sal help as hulle val en seerkry en daar niemand is om hulle te 
help nie.   

Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan nie skaam te wees om te help nie. 

 
 



2.  Ons bid, luister en sing saam  
Ons as kinders van God glo in Hom en daarom mag ons sê dat Hy in ons woon. Dit beteken ook dat sy liefde 
in ons woon. Daardie liefde help ons om vir ander om te gee. Kom ons sing nou lekker saam “Die liefde van 
Jesus is wonderbaar” (https://www.youtube.com/watch?v=OMfA7VOkwF0) 
 
Gebed: Here, help my om vir ander om te gee.   

 
3.  Ons onthou en dink saam  
Hierdie storie leer ons dat ons vir almal moet lief wees, net soos Jesus vir almal lief is. Jesus se liefde is 
wonderbaar. Ons werkie is nou om soos Hy vir almal lief te wees, deur vir almal om te gee waar ons kan, nie 
omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Dit is mos lekker om mense se help! 
 
Kom ons dink saam – hoe kan ons help en daardeur wys ons gee om? 
 
Ons kan waar ons gaan rommel optel, dan help ons die natuur. 
Ons kan deel met maats wat nie het nie. 
Ons kan ons woorde deel; mooi woorde vir ons maats sê. 
 
Kom ons probeer die laaste een: Draai na jou maatjie aan die linkerkant. Kyk na jou maatjie, sien nou een 
mooi ding van jou maatjie raak. 
 
Sê dit vir jou maatjie hardop. “Jy het mooi krul hare”; “ Jy het mooi bruin oë”. 
 
Gebed: Here, help my om oral waar ek gaan, altyd te help. 
 
 
4.  Ons speel saam  
Deel die kinders in twee groepe op. Laat hulle teenoor mekaar staan. Groep A se kind spring op een beentjie 
tot by Groep B. Groep A en B neem nou hande en saam hop hulle nou terug na Groep A en gaan sit agter. 
Dan kan die volgende maat wegtrek totdat al die kinders by Groep A is. 
 
Vra die vraag aan Groep A wat elke keer alleen weggetrek het: “Het dit beter gevoel om ‘n maatjie by jou 
te hê om saam mee terug te spring?” 
 
Dit is altyd beter om iemand te hê om jou te help as om iets alleen te doen. 
 
Gebed: Here, dankie dat U altyd by my is. 
 
 
5.  Ons doen saam  
Laat die kinders hulle eie handjies afteken of gebruik gerus die handafdruk hieronder. 
Kinders kan dit kleurvol inkleur. Frommel nou stukkies papier en plak dit op die handjie, plak ‘n pleister op 
die mannetjie en plak hom ook op die handjie. Dit simboliseer dat ons helpende hande is wat oral wil help.  
 
Gebed: Here, help my om met my handjies ook te help. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMfA7VOkwF0


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
37. Kyk na die voëltjies!                                                                      Matteus 6:25-27 

 
Moenie bekommerd wees nie 

 
  

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  
 
In die Bybel lees ons dat Jesus op ’n dag weer met ’n groot groep mense gepraat het. Hy het vir hulle vertel 
dat hulle nie bekommerd hoef te wees oor wat hulle moet eet, drink of aantrek nie. Soos wat God vir die 
voëltjies sorg, sal Hy ook soveel meer vir die mense sorg – want ons is vir God baie belangriker as die 
voëltjies. 
Die Bybel leer ons hier om soos voëltjies te wees en nie bekommerd te wees nie. Hierdie deel is eintlik baie 
maklik. Wat die Bybel ook sê, is dat voëltjies nie opgaar nie. Dit beteken dat hulle net neem wat hulle nodig 
het en nie te veel vir hulself hou nie.  
 
Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder of jy soms meer neem as wat jy nodig het. 
* Ek wonder of jy soms kan deel waarvan jy te veel het. 
 
Gebed: Here, dankie dat U vir my sorg en vir alles op die aarde. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
 
Dit is wonderlik om te weet dat God vir ons sorg, net soos vir die voëltjies. Hy is baie lief vir ons. Daar is ‘n 
baie mooi liedjie wat ons nou gaan saam sing om ons daaraan te herinner op die wysie van “Jesus loves me 
this I know” (https://www.youtube.com/watch?v=2rE-yengpXU) 
 
Jesus het my lief ek weet 
Dit moet ek net nooit vergeet 
Hy wil altyd in my werk 
Soms is ek swak, maar Hy is sterk 
 
Jesus het my lief 

https://www.youtube.com/watch?v=2rE-yengpXU


Jesus het my lief 
Jesus het my lief, ek moet dit nooit vergeet                
 
Gebed: Here, dankie dat U vir my lief is. 

3.  Ons onthou en dink saam  
 
Die storie help ons om mooi te dink oor God se liefde vir ons. Omdat God so mooi vir ons sorg, wil ons ook 
graag vir mekaar omgee. 
Hoe kan ons vir mekaar omgee? 
 
Ek gaan ‘n paar sinne lees - as julle dink dis iets wat God sal doen, skree “sorg”, as dit iets is wat ons kan 
doen, skree “help”.  
*Daar val reën op die aarde 
*Daar is ekstra toebroodjies in my kosblik 
*Die blommetjies gee heerlike nektar vir die bye 
*Die klere wat te klein is in my kas kan ek weggee 
 
Gebed: Here, help my om vir ander mense om te gee. 
 
4.  Ons speel saam 
 
Koop vooraf ‘n pakkie koekies of iets lekkers wat later gedeel kan word as prys. Steek vooraf stukkies 
papier weg of iets anders wat kinders kan soek. Maak seker wanneer almal daar is, dat jy ’n ekstra item, 
wat anders is as die res, op ‘n baie moeilike plek wegsteek. Dit kan byvoorbeeld geel wees as die koekies se 
papier geel is.  
Laat kinders nou die papiere of voorwerpe gaan soek. 
Vertel in ‘n teleurgestelde stem vir die kinders dat niemand iets gewen het nie. 
 
Moedig kinders nou aan om saam te soek na die spesiale item. Roep hulle name uit as hulle naby is. Indien 
iemand dit kry, stop die speletjie en roep uit: “Kyk maats, ons het die prys gewen! Kom ons skree almal saam 
hoera!” 
Sit almal saam, gesels saam hoe lekker dit was om saam die laaste prys te soek en saam te weet hulle gaan 
iets deel. Ek wonder wat anders kan jy ook met iemand deel. 
 
Gebed: Here, help my om met ander mense te deel. 
 
5.  Ons doen saam 
 
Maak saam ’n voëlsaad voerder. Sny ‘n appel of lemoen in die helfte. Smeer grondboontjiebotter of stroop 
aan die oop kant en druk dit dan in wilde-voëltjiesaad. In die lemoen kan jy net ‘n gaatjie in die skil maak 
en dan ‘n toutjie deur ryg. By die appel kan jy ‘n stokkie in die appel steek en dan ‘n toutjie vasmaak. Gaan 
hang dit in die tuin waar julle dit kan dophou en sien hoe die voëltjies kom eet. 
 
Gebed: Here, help ons om ook vir die natuur te sorg. 

 

 

 

 



38.  Die engel besoek Maria                         Lukas 1:26-38 
 

Goeie nuus! Jesus kom by ons bly! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

‘n Jong meisie met die naam van Maria was verloof aan ‘n man met die naam Josef.  Een dag het ‘n engel by 
haar kom kuier en gesê sy moenie skrik nie, hy bring goeie nuus.  Sy gaan ‘n baba kry en sy moet Hom Jesus 
noem.  Hy gaan ‘n baie belangrike mens wees, want Hy is die Seun van God.  Maria het nie alles verstaan nie, 
maar sy het belowe dat sy gehoorsaam sal wees aan God en Hom gehoorsaam.   

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe het jou ma en pa gevoel toe hulle uitgevind het dat hulle ‘n babatjie gaan hê.  
* Ek wonder wat het iemand al vir jou gesê wat jou baie bly gemaak het. 

Gebed: Here, baie dankie dat ek kan bly wees dat U gebore is. Amen 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  

Toe Maria uitgevind het dat sy ‘n babatjie gaan kry, was sy baie bly gewees. Sy het ‘n loflied vir God gesing 
omdat sy bly was. ‘n Loflied is ‘n lied wat jy vir iemand sing om hulle baie groot en belangrik te laat voel.  

Hier is ‘n stukkie van Maria se lied (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.” (Lukas 1:46-48 - Die Boodskap) 

Miskien is daar ook iets wat jy dalk vir God wil sê, om sy naam te loof, of ‘n liedjie wat jy wil sing, om vir God 
belangrik te laat voel. (Help die kinders om ‘n liedjie oor God te sing wat sy grootheid loof bv. “Daar’s vissies 
in die water” of “My God is so groot”.) 

Gebed: Here, dankie dat U my so spesiaal gemaak het. U is groot en sterk! Amen 
 

3.  Ons onthou en dink saam  
Ons het die vorige keer geluister na die storie van die engel wat baie goeie nuus vir Maria kom gee het. Dit 
is darem lekker om goeie nuus te hoor. Dalk hoor jy dat Ouma en Oupa kom kuier, of dat julle ‘n nuwe baba 
hondjie gaan kry. Goeie nuus is ietsie wat jou hart sommer baie bly maak en dan wil jy vir almal daarvan 
vertel.  

Leer die volgende gediggie vir die kleuters: 

Ek wil die wêreld sê 
Dat God my wil hê 
Almal wat dit hoor 
Sing saam met die engele koor 
Ons is vandag so bly 
Want Jesus kom by ons bly 
 



4.  Ons speel saam  
Dit moes eers vir Maria ‘n groot skok gewees het om te weet dat sy ‘n babatjie gaan kry en dat sy nog nie 
eers getroud is nie, maar God het vir haar en haar verloofde, Josef, rustig gemaak. Hy het hulle herinner dat 
Hy God is. God het ‘n engel gebruik om die goeie nuus vir Maria te kom vertel. Ons gaan nou ‘n speletjie 
speel waar julle die engel moet help om by Maria uit te kom om vir haar die goeie nuus te vertel.  

Die speletjie werk op dieselfde manier as ‘Pin the tail’ – waar jy ‘n donkie se stert moet vasplak op die donkie, 
terwyl jou oë toegehou word. Plak ‘n paar prentjies van huisies teen die muur vas. Plak ‘n prentjie van Maria 
op die huis, sodat die kinders kan weet in watter huisie Maria bly. Blinddoek die eerste maatjie en draai 
hom/haar 3 -5 keer in die rondte. Gee vir hom/haar ‘n prentjie van ‘n engel. Hy/sy moet nou die prentjie vat 
en teen die muur gaan plak, so naby aan Maria as wat hy/sy kan. Die een wat sy engel die naaste aan Maria 
se huisie gaan plak, is die wenner.  

 

5.  Ons doen saam  

Vandag gaan ons ‘n engel maak, om ons daaraan te herinner dat die engel die Goeie Nuus vir Maria 
gebring het. God wil jou ook gebruik om vir ander die Goeie Nuus te vertel dat Hy baie lief is vir jou en vir 
almal om jou. 

Gee vir elke maatjie ‘n prentjie van ‘n engeltjie. Laat hulle die engeltjie inkleur of versier met mooi 
goedjies. Maak ‘n gaatjie bo in die prentjie en ryg ‘n stukkie tou daardeur, sodat die maats dit kan ophang 
aan ‘n kersboom. Gebruik verkieslik karton vir die templaat van die engel vir elke kind. Papier skeur maklik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Jesus se geboorte                                                  Lukas 2:1-7 
 

Immanuel – God by ons! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

Gebruik die volgende 6 simbole om die Kersverhaal (kortliks opgesom) vir die kinders te vertel.  

1. Sirkel: Die sirkel laat ons aan God dink. God is perfek (geen sonde nie) en sy liefde het geen einde nie, net 
soos wat ‘n sirkel perfek is en ook geen einde het nie.  

2. Hart: God is so lief vir ons dat ons in Johannes 3:16 lees hoekom God vir Jesus na die aarde toe gestuur 
het. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gestuur het, sodat die wat in Hom glo, 
die ewige lewe kan hê.”  

3. Krip/babatjie (Gemmerbroodmannetjie vorm): Hier kan die storie uit die Kleuterbybel gelees word of uit 
Lukas 2:1-7. Maria het vir Jesus in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê. 

4. Kruis: Jesus sterf aan die kruis. (Nadat die verhaal gelees is, kan verwys word na die kruis, en dat dit die 
groot rede was vir Jesus se geboorte.) 

5. Engel: Die engel wat die Goeie Nuus bring (regdeur die verhaal van Jesus se geboorte, is engele die simbool 
van die Goeie Nuus van Jesus se geboorte wat aangekondig word). 

6. Ster: ‘n Ster het vir die sterrekykers gewys waar hulle vir Jesus kon kry. 

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder van watter prentjie/simbool hou jy die meeste.  
* Ek wonder hoe Maria moes gevoel het toe sy vir Jesus ‘n bedjie in ‘n dierevoerbak moes maak. 
 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Daar is soveel lekker Kersliedere wat gesing kan word. Kies ‘n paar wat die kinders dalk goed ken en sing 
lekker saam met hulle. 

Nadat julle gesing het, kan julle stilword vir gebed. 

Gebruik dan ‘n kussingsloop of sak (dit moet nie deurskyn nie), en plaas die ses prente of simbole in die sak. 
Laat 6 kinders wat die vrymoedigheid het om te bid, hulle hande in die sak kom steek en ‘n prentjie of simbool 
uittrek. Hulle kan dan vir die simbool dankie sê. Help hulle as hulle nie weet waarvoor om dankie te sê nie. 
Bv. Hartjie: Here, dankie dat U vir my lief is. 

Groepleier sluit af met ‘n gebed: Here, dankie dat ons hierdie Kersfees kan weet dat U vir ons so lief was, dat 
U Jesus aarde toe gestuur het vir alles wat ons verkeerd doen.  

 

3.  Ons onthou en dink saam  
Onthou julle nog die verhaal van Esau en Jakob? (Ontmoeting 6) Onthou julle dat ons daar gehoor het dat 
God vir ons lief is en bly, al doen ons soms verkeerde of stoute goed? 



Ons het daar ‘n kreet geleer om ons te help onthou hoe lief God vir ons is. Kom ons kyk of julle dit nog kan 
onthou. (Laat die kinders die liefdeskreet ritmies uitskree, terwyl hulle die bewegings doen.) 

LIEF, LIEF, BAIE LIEF! GOD IS LIEF VIR MY! (Kruis hande en klap 2x op skouers met die woorde lief, maak 
hande groot oop vir die woord baie en kruis weer en klap op skouers met lief. Hou dan hande gekruis oor 
bors asof jy ‘n drukkie gee, met die woorde God is lief vir my.) 

LIEF, LIEF, BAIE LIEF! GOD IS LIEF VIR JOU! (Herhaal bewegings hierbo - wys net na iemand as jy sê God is 
lief vir jou.) 

Herhaal 2x 

 

4.  Ons speel saam  
Probeer om sjokolade hartjies of ander hartjie lekkertjies te kry en maak dit toe in ‘n boksie. Daar moet 
genoeg wees dat elke kind ten minste een kan kry. As jy nie hartjie lekkertjies kan kry nie, maak dan die 
lekkertjie net vas aan ‘n hartjie kaartjie. Draai dan die boksie met ‘n paar lae geskenkpapier toe. Laat die 
kinders in ‘n sirkel sit en stuur die geskenkie in die rondte terwyl jy musiek speel. Wanneer die musiek stop, 
kan die maatjie wat die presentjie vashou, een laag geskenkpapier afhaal. Voordat die geskenkpapier 
afgehaal word, kan ‘n maklike vragie gevra word oor die verhaal, om die maats te help om die verhaal te 
onthou. Wanneer die laaste lagie geskenkpapier afgehaal is, kan die hartjies uitgedeel word aan almal, soos 
wat God ook sy liefde aan ons almal uitdeel.  

 

5.  Ons doen saam  

Gebruik die 6 prentjies of simbole: Sirkel, hart, krip/mannetjie, kruis, ster en engel. Indien dit moontlik is, 
kan daar ‘n koekie gebak word vir elke maatjie van elk van die simbole. Hulle kan dan die 6 koekies versier 
en dit huis toe neem, of eet. Daar kan ook een elke dag gemaak word om die aktiwiteit bietjie te versprei.  

Alternatiewelik kan die simbole of prentjies as buitelyn sketse vir elke maatjie gegee word, sodat hulle dit 
kan versier. Druk ‘n gaatjie bo-in elke prentjie sodat die maats dit op die ou end aan die Kersboom kan hang, 
of êrens in die huis kan neersit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Die skaapwagters                                                Lukas 2:8-20 
 

Deel die Goeie Nuus! 

 

1.  Lees/vertel/dramatiseer die Bybelverhaal  

In die veld, nie ver van die stal waar Jesus gebore is nie, het skaapwagters hul skape opgepas. Skielik het daar 
’n engel aan hulle verskyn. Die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie! Ek bring vir julle goeie nuus. 
Jesus is gebore.” Nog engele het verskyn en saam het hulle God geloof. Die skaapwagters het haastig die 
baba Jesus gaan soek en Hom gevind. Toe hulle dit alles sien, het hulle vir mense vertel wat die engel vir 
hulle oor Jesus gesê het.  

Hierdie storie is ideaal om te vertel deur die kinders as karakters te gebruik. Indien julle tyd het, kan die 
kinders karakters ruil, of julle kan elke oggend ander kinders kies om die storie oor te vertel.      

Gebruik die volgende vrae om die kinders bietjie oor die verhaal te laat gesels as hulle dit klaar gehoor het: 
* Ek wonder hoe jy sou voel as ‘n engel voor jou kom staan.  
* Ek wonder hoe die skaapwagters gevoel het toe hulle vir baba Jesus sien.  
* Ek wonder hoe jy sou voel as jy een van die skaapwagters was. 

Gebed: Here, dankie dat U vir ons ook die goeie nuus van u geboorte gegee het. 

 

2.  Ons bid, luister en sing saam  
Sing die liedjie: “Herders op die ope velde” 

Nadat julle gesing het, kan julle stilword vir gebed. 

Vooraf: Knip gebedskapies uit wat ‘n prentjie van iets het waarvoor die kinders kan bid, bv. kos. (Here, dankie 
dat ek kos het om te eet.) 

Gee vir elke kind ‘n geleentheid om ‘n skapie uit ‘n boks te trek en gee geleentheid dat hulle vir dit wat op 
hulle skapie is, bid. Julle kan hardop bid of elkeen op sy/haar eie. 

 

3.  Ons onthou en dink saam  

Onthou julle nog wie aan die skaapwagters verskyn het? Ja, dit was ‘n engel.  Ek wonder wie kan onthou hoe 
die skaapwagters gevoel het toe hulle die engel sien? 

Kom ons sê die volgende sin hardop saam: 

Daar was skaapwagters (maak asof jy ‘n herdersstok vashou) 

buite in die veld naby Betlehem. (swaai jou hande voor jou lyf asof jy na die vloer wys) 

'n Engel van die Here (hou jou arms op asof jy verbaas is) 

Het by hulle kom staan (maak oë toe en dan weer oop) 

Hulle was baie bang (maak asof jy bewe van bangheid) 



Gebed: Here, dankie dat ons nooit hoef bang te wees nie, want U is by ons. 
 

4.  Ons speel saam  
Die engel het vir die skaapwagters goeie nuus gegee. Hy het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, want ek 
bring vir julle 'n goeie boodskap. Al die mense sal baie bly wees daaroor. Vandag is Jesus in Betlehem gebore. 
Hy is julle Redder. Julle sal weet dit is Hy wanneer julle 'n baba sien wat toegedraai is en in 'n krip lê.” 

Telefoontjie: Laat die kinders in ‘n kring sit en iemand begin om ‘n boodskap aan te stuur. Die boodskap 
moet goeie nuus wees. Aan die einde, nadat die laaste persoon die boodskap wat hy/sy gekry het, dit hardop 
gesê het, moet almal so hard as moontlik hande klap en van blydskap skree. 

Gebed: Here, help ons om ook vir ander mense van U te vertel. 
 

5.  Ons doen saam  

Die Herders en Engel Kunswerk: Gee aan elke kind ‘n aktiwiteitsbladsy. Kleur die onderste deel groen en die 
boonste deel swart in. Gom ‘n paar watte balletjies op die groen deel vas (wit ronde plakkers kan ook gebruik 
word) en teken by elke watte balletjie bene en ‘n kop by. Knip die engel en herders uit, kleur dit in en plak 
dit op die aktiwiteitsblad vas. Plak die engel op die swart deel en die herders op die groen deel. 

Gebed: Here, dankie dat ons ook u geboorte kan vier. 

 

Gebedskapies 

  

 



 






