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INHOUDSOPGAWE
 Petrus en Paulus

Petrus droom van 'n doek uit die hemel
Filippus en die Etiopiër
Die kerk word vervolg
Paulus en sy reise: Deel 1
Paulus en sy reise: Deel 2
Paulus se brief aan die Romeine

1.
2.
3.
4.
5.
6.

in hierdie reeks:

1. Skepping tot Toring
2. Abram tot Jakob se 12 seuns
3. Josef tot die Woestyn
4. Gebooie tot Kanaän

God se storie met die mens: Pentateug

God se storie met die mens: Nuwe Testament

God se storie met die mens: Rigters en Profete
1. Rigters tot Samuel
2. Saul tot Skeuring
3. Job tot Jesaja
4. Jeremia tot Nehemia

1   Die storie van Jesus
2. Kruisiging tot Eerste Gemeente
3. Petrus en Paulus
4. Filippense tot Openbaring



Ontmoeting 1  
Petrus droom van ŉ doek uit die hemel 
Kinders leer dat die Here nie dink een persoon is belangriker as ŉ ander persoon nie 

 

Teks: Handelinge 10:1-13 

Hulpmiddels:  

• Uitgeknipte los prentjies van rein en onrein kosse; kleefband waarmee jy ŉ lyn op die vloer kan plak;   

A3-grootte prente van rein kosse en ŉ ander een van onrein kosse; lekkers wat met goue papier  

toegedraai is. 

• Wit stukke lap; gare/vislyn/tou; wit velle papier; kleurpotlode 

• Sandboks hulpmiddels: (Die karakters kan van toiletrolle gemaak word of jy kan prente druk, uitknip,  

lamineer en op roomys-stokkies plak.) 

Kornelius pop / Engel pop / Petrus pop / 3 manne saam / 2 geboue / Wit stukkie lap met plastiek diere in of 
prentjies van diere / ŉ Aantal gesiggies bymekaar om Kornelius se familie uit te beeld 

 

Welkom  

Kinders kry ’n kaartjie met ŉ kossoort op. Hulle moet met daardie kossoort 2 ander kossoorte soek om saam 

ŉ ete te maak. (ŉ Kind kry bv. eiers en hy/sy moet gaan kyk watter ander kossoorte daar is. Is daar nie dalk 

spek nie? Daar mag net 3 kossoorte saamgevoeg word. Hulle kry geleentheid om hulle ete vir die groep te 

wys.) Daardie prentjies wat hulle gekry het, word vir ŉ volgende aktiwiteit gebruik.  

Trek ŉ lyn in die middel van die vertrek. Laat elkeen aan die kant staan waar sy prentjie is. (Jy kan ŉ A3-blad 
met die verskillende prente op, of op die grond vassit, of teen die muur plak.) 
Kant van heidene: (Julle speel vandag die rol van die heidene. Heidene was mense wat nie Jode was nie.) 
Julle is die heidene. Julle is onrein. Julle is sleg en mag nie meng met die Jode nie. 

Kant van Jode (Julle speel vandag die rol van die Jode.) Julle is die Jode. Julle mag glad nie vriende wees 

met die heidene nie, want hulle is nie Jode nie. Julle mag nie met hulle praat, saam met hulle eet of ENIGE 

IETS saam met hulle doen nie. Julle is gelukkig, want julle mag die Goeie Nuus van Jesus ontvang en nie die 

heidene nie. 

(Gee aan elke kind in die “Joodse groep” ŉ lekkertjie wat in goue papier toegedraai is as teken dat hulle 
geregtig is op die Goeie Nuus.) Die ander groep moet eenkant gaan sit. 

 

Ek wonder wat dink God daarvan as mense so oor mekaar praat. 

Ek wonder wat wil julle hê moet nou hier by ons gebeur. 

(Laat die kinders saam besluit om nie nou die lekkers te eet nie. Ons gaan eers kyk wat in die Bybel staan en 
dan ŉ plan maak met die lekkers.) 
 

In die Ou Testament het God vir die Jode reëls gegee oor wat rein en onrein is. Onrein kosse was kosse wat 

hulle siek gemaak het tydens hulle tyd in die woestyn. Die reëls van kos was in daardie tyd bedoel om hulle 

te beskerm, maar die Jode het na die tyd nog steeds hierdie reëls behou. Met hierdie reëls mag iemand of 

iets wat onrein is, nie in die tempel kom om die Here te dien nie en hy mag ook nie naby iemand of iets kom 

wat rein is nie. Wanneer iets onrein is, dan mag ŉ mens wat rein is, dit nie gebruik of eet of daaraan raak nie. 

Julle sien, dit was nie net kos wat rein of onrein was nie, maar ook sekere groepe mense. Selfs mense wat 

siek was. Jy mag byvoorbeeld nie vir sulke mense in hulle huise gaan kuier het nie. 

Rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die tempel kom of naby enigiets wat aan die Here behoort en hy mag 

die Here dien. 

Wanneer iets rein is, mag ŉ mens wat rein is dit gebruik, of eet of daaraan raak. 

Daar was mense wat vas geglo het dat Jesus se Goeie Nuus net vir die Jode was. Sien, die Jode het gedink 

hulle was rein en almal wat nie Jode was nie (heidene), was onrein. As hulle aangehou het om so te dink, sou 



ek en jy nie vandag van Jesus geweet het nie! Dis waarom God ingegryp het om vir Petrus, wat die leier van 

die gemeente was, te leer dat dit nie so werk nie. 

Het julle geweet God praat met ons op verskillende maniere en partykeer praat Hy met ons deur ŉ droom? 

Die droom is soms so werklik dat jy nie seker is of jy droom of wakker is nie. Ons noem dit ŉ visioen. God het 

met Petrus gepraat deur ŉ visioen. Dit het vir Petrus gevoel soos ŉ droom, maar hy was wakker. Ons gaan 

eers die Here loof en dan uitvind wat Petrus gesien het. 

 

 

 Wyding  
 

Stilword-ritueel: 

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

Dankie, Heer, vir hierdie dag 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet 

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

Help ons om U ook te volg ... 

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

Amen 

 

Woord   

(Gebruik die sandboks en figuurtjies om die storie te vertel. Hier is ‘n video: 

https://youtu.be/PGJnaZR84IE?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA) 

Daar was ŉ man met die naam van Kornelius. Hy was ŉ offisier van ŉ groep Italiaanse soldate. Hy en almal in 

sy huis het God gedien en respekteer. Hy het baie dinge gedoen om die arm mense van die Joodse volk te 

help, en hy het elke dag gebid. Een middag het ŉ engel aan Kornelius verskyn en met hom gepraat: “Kornelius! 

God het gehoor hoe jy elke dag tot Hom bid en Hy het die goeie dinge gesien wat jy doen. Stuur mense na 

Joppe om ŉ man met die naam Simon, ook Petrus genoem, te gaan haal.” Die engel het vir Kornelius verduidelik 

waar om Petrus te kry, en het weggegaan. Kornelius het 3 mense gestuur om Petrus te gaan haal. 

Intussen, in Joppe, het Petrus op die huis waar hy gewoon het se dak gesit en bid. Dit was naby middagete 

en hy was honger. Terwyl hy daar sit, het iets met hom gebeur wat amper soos ŉ droom was. Petrus het 

gesien dat die hemel oop is en dat iets soos ŉ groot stuk lap afkom uit die hemel. Dit het gelyk asof iemand 

die lap vashou aan die 4 hoeke en of hy die lap tot op die grond laat sak. In die groot stuk lap was van al die 

soorte diere: diere wat 4 pote het, diere wat op die aarde kruip en voëls. Petrus hoor toe ŉ stem wat sê: 

“Staan op, slag die diere en eet dit.” 

Petrus het geantwoord: “Nee Here, ek kan dit nie doen nie, want ek het nog nooit iets geëet wat nie aan U 

gewy is nie of iets wat onrein is nie.” Die stem het weer vir hom gesê: “God het hierdie diere rein gemaak. Jy 

moenie sê dit is onrein nie.” Die het 3 keer gebeur, en toe is die lap opgetrek in die hemel in. 

Terwyl Petrus nog gewonder het wat dit beteken, het die 3 manne van Kornelius in die dorp, Joppe, aangekom 

en Petrus kom soek. Die Heilige Gees het vir Petrus gesê: “Jy moet nou opstaan, hier is 3 manne wat jou 

soek, gaan saam met hulle. Jy moenie twyfel nie, want Ek het hulle gestuur. Moenie dink hulle is onrein omdat 

hulle nie Jode is nie.” 

Petrus het die manne eers by die huis waar hy bly laat oorslaap en toe die volgende dag saam met hulle na 

Sesarea gegaan. 

Kornelius het klaar sy familie en vriende bymekaargeroep, en was haastig dat Petrus moet kom. Toe Petrus 

daar aankom, het Kornelius voor sy voete gekniel soos voor ŉ koning. 

https://youtu.be/PGJnaZR84IE?list=PLktlXDwXKqcZX-cW3hOZN3tI_NT-4BViA


Petrus het vir Kornelius gehelp om op te staan en vir hom gesê: “Staan op! Ek is self ook net ŉ mens, soos 

jy”. Petrus het vir die mense daar gesê: “Julle weet dat ŉ Jood nie in iemand wat nie ŉ Jood is se huis mag 

gaan of met hulle vriende mag wees nie. Maar God het vir my gewys dat ek nie mag sê dat iemand nie aan 

God gewy is of dat hy onrein is nie.” 

Kornelius het vir Petrus gesê dat almal hier bymekaar is om te luister wat God vir hulle wil sê. Petrus het 

begin praat en gesê: “Ek verstaan nou waarlik dat God nie dink een persoon is belangriker as ŉ ander persoon 

nie. Nee, in elke volk hou God van die mense wat hom respekteer en wat die dinge doen wat Hy wil hê.” Hy 

het verder vir hulle vertel van die Goeie Nuus van Jesus. 

Die Heilige Gees het al die mense wat na Petrus se boodskap geluister het, gevul. Die Joodse gelowiges was 

baie verbaas omdat God die Heilige Gees ook in heidene laat kom het. Petrus sê toe: “Niemand kan dit keer 

nie. Hierdie mense mag met water gedoop word, want hulle het ook die Heilige Gees ontvang, soos ons.” 

(Roep die “heidene” nader en gee vir hulle ook elkeen ŉ lekker. Dit wys ALMAL is vir God belangrik!) 
 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie staan vir jou uit. 

2. Ek wonder wie is die mense om jou wat anders behandel word, asof mense dink hulle is onrein/sleg. 

3. Ek wonder wat kan jy doen om maats te maak met iemand wat eenkant is. 

 

 Werskaf  

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede wat genoem word, te  

kies en kreatief tyd daaraan te spandeer: 

• Uitdeelstuk met vinnige vragies 

• Wit stukkie lap met vislyn aan die vier punte. Skryf in die lap:  

“God dink nie iemand is belangriker as ŉ ander nie” Vir kleintjies kan jy dit  

reeds opgeskryf hê. Vir groter kinders kan hulle dit self met koki’s opskryf.  

 (Vir kleintjies kan jy vir elkeen ŉ stukkie wit lap gee en geleentheid gee dat hulle 

 enige onrein kossoort en een rein kossoort teken (of prentjies uitknip) en dit 

 in hul wit lappie toevou.) 

 

 

Sluit af met die seënbede  

 

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

te maak! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kornelius 

1. Watter soort werk het Kornelius gedoen? 

 

 

 

 

 

2. Wie het in Kornelius se droom na hom toe gekom? 

 

 

 

 

           Jesus                         ŉ Engel      Paulus  

 

3. Vir wie het Petrus in sy droom gesien? 

 

 
                       sy 
                         sy                              diere         lewe 
       familie 
 

 

4. Is God ewe lief vir almal?  

 

 

 

 

 
5. Wat het die mense gedoen nadat hulle gehoor en geglo het wat Petrus 

vertel het? 

 
 



 
 

 

Rein kosse 

Onrein kosse 



Ontmoeting 2  
Filippus en die Etiopiër  
Kinders leer hoe om God se Woord te deel 

 
Teks: Handelinge 8:26-40 

Hulpmiddels:  

• 3 bolletjies rooi wol (of enige ander kleur)  

• Die woorde “oor” en “mond” op afsonderlike papiere of prente daarvan (Jy kan selfs na jou oor en mond 

wys). 

• 2 stokkies 

• Uitdeelstuk met geskommelde woorde 

• Uitgedrukte patroon van die wa en karakters 

• Skêr, gom en “mirror tape” (“double sided tape” met spons) 

 

Welkom  

Ons onthou: Verlede keer het ons ŉ speletjie gespeel waarin julle opgedeel was in twee groepe. Julle sal 

onthou dit was die heiden-groep en die Jode-groep. Daaruit het ons geleer dat ons almal ewe belangrik is vir 

die Here en dat almal die reg het om die Goeie Nuus te ontvang. Vandag se speletjies is vir almal bedoel! 

 

“Tou Evangelie”: Gebruik 3 bolletjies rooi wol. Drie kinders staan met hul rûe na mekaar, terwyl die ander in 

ŉ groot sirkel om hulle staan. Die drie in die middel hou die punte van die wol vas en gooi dan elkeen sy 

bolletjie wol vir ŉ kind wat in die sirkel staan. Die persoon wat dit vang, haak die wol om hulle vinger en gooi 

die bolletjie wol weer vir ŉ ander persoon. (Jy mag nie vir iemand direk langs jou of die persoon wat vir jou 

gegooi het, die bol wol gooi nie.) Nadat almal die wol hanteer het en 'n stukkie om hulle vinger gehaak het, kan 

hulle dit weer teruggooi vir die 3 in die middel. Probeer gerus die volgende: laat iemand ŉ foto van julle “tou 

evangelie” neem. Iemand kan ook op die grond lê en ŉ foto van onder af neem. 

 

Telefoontjie: Laat die kinders almal in die sirkel staan. Sê saggies vir die hele groep dat hulle mooi moet luister. 

Fluister in ŉ kind se oor: “Vandag se verhaal is baie spesiaal.” Die boodskap word aangestuur deurdat elke 

kind dit fluister in die oor van die een wat langs hom sit. Wanneer die boodskap die laaste kind bereik het, vind 

julle uit hoe korrek die boodskap oorgedra is. 

 

 Wyding  
Stilword-ritueel: 

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

Dankie, Heer, vir hierdie dag 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet 

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

Help ons om U ook te volg ... 

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

Amen 

 



 Woord 

Ons eerste speletjie het begin met drie ouens in die middel. As die drie kinders in die middel nie gehoorsaam 

was aan hulle opdrag om die wol vir iemand anders te gooi nie, of jy wat die wol gevang het, het dit nie verder 

gegooi het, sou ons nie daardie mooi “Tou evangelie” kon maak nie. Party kinders in die groep sou uitgesluit 

wees. 

Ons gaan vandag vir julle vertel van Filippus en die Ethiopiër. Hulle was twee manne wat aan die Here 

gehoorsaam was en die evangelie boodskap aan ander mense gaan vertel het. Nadat Jesus opgevaar het 

hemel toe, was daar net ŉ handjievol mense wat dit geweet het. Omdat hulle gehoorsaam was, kon mense oral 

in die wêreld van die Here hoor. 

Ek het julle hulp nodig met die storie, so julle moet mooi luister. Wanneer ek die prentjie van die OOR wys, 

moet julle net luister, MAAR wanneer die MOND prentjie opkom, moet julle die sin wat ek gesê het, herhaal. 

Kom ons oefen dit eers. OOR: Eendag was daar ŉ man met die naam Filippus. MOND: Hy was ŉ kind van die 

Here. (Kinders herhaal die sin). 

Die eerste kerk het vinnig gegroei en die dissipels, wat toe apostels genoem is, kon nie meer byhou om alles 

te doen wat Jesus van hulle gevra het nie. Filippus is een van 7 manne wat aangestel is om die apostels te 

help met hulle goeie werk, veral om kos te versprei onder mense en om na die weduwees te kyk. Filippus het 

na Samaria gegaan en daar vir almal die Goeie Nuus gaan verkondig. Een dag, terwyl Filippus terug was in 

Jerusalem, het hy ŉ opdrag gekry. 

 

Filippus en die Etiopiër 

Oor: ŉ Engel van die Here het vir Filippus gesê: 

Mond: “Gaan dadelik na die pad tussen Jerusalem en Gasa.” 

Oor: Dit was maar ŉ stil paadjie en daar was omtrent nooit iemand nie.  

Mond: Filippus het dadelik soontoe gegaan. 

Oor: Toe Filippus daar kom, sien hy ŉ man uit Afrika wat op ŉ wa ry.  

Mond: Hierdie man het ŉ belangrike werk gehad. 

Oor: Hy moes altyd kyk na die koningin van Etiopië se geld en hy moes ook al haar rekeninge betaal.  

Mond: Hy was in Jerusalem om tot God te bid. 

Oor: Nou was hy op pad terug na sy land toe. Terwyl die man so op sy wa teruggery het, het hy uit die Bybel 

gelees. Toe sê die Heilige Gees vir Filippus: 

Mond: “Gaan loop ŉ bietjie langs daardie wa.” 

Oor: Filippus het soontoe gegaan. Hy hoor hoe die man uit sy Bybel lees. Filippus vra hom toe: 

Mond: “Verstaan jy wat jy daar lees?” 

Oor: Die man antwoord hom toe: “Ek sal dit mos nie verstaan as iemand dit nie vir my verduidelik nie.” Hy 

het vir Filippus genooi om langs hom op die wa te kom sit. Sy Bybel was oop by die boek Jesaja en Filippus 

begin toe sommer daar en verduidelik vir die man van Jesus. 

Mond: Hy het hom vertel wat Jesus alles gedoen het. 

Oor: Terwyl hulle nog so op die wa ry en gesels, kom hulle by ŉ riviertjie. Die man sê toe vir Filippus:  

Mond: “Kyk hier is water. Ek glo in Jesus en wil ook sy vriend wees. Doop my sommer hier.” 

Oor: Hulle stop toe met die wa daar by die rivier. Hulle het afgeklim en in die rivier geloop. Filippus het die 

man gedoop.  

Mond: Die man was baie bly dat hy nou ŉ kind van Jesus kon word. 

Oor: Hy het toe verder met sy wa na sy land, Etiopië, toe gery. Daar het hy vir almal van Jesus vertel en baie 

het geglo. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter deel van die verhaal staan vir jou uit. 

2. Ek wonder wat dink jy is die belangrikste deel van die verhaal. 

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

4. Ek wonder met wie kan jy hierdie week die Goeie Nuus deel. 



 Werskaf  

• Speel weer die “Tou evangelie”, maar hierdie keer, voordat jy die wol vir die ander persoon gooi, sê jy: 

“(persoon se naam), ek gee vir jou die Goeie Nuus.” 

Gee aan kinders die geleentheid om een van die volgende moontlikhede te kies en kreatief tyd daaraan te 

spandeer.  

• Boekrol met geskommelde woorde: Laat die kinders die geskommelde woorde ontsyfer. Plak die papier dan 

aan twee stokkies vas. 

• Maak die 3-dimensionele prent van Filippus en die Etiopiër.  

 

Sluit af met die seënbede: 

(Almal hou hande vas in ŉ kring; die kinders herhaal agter die aanbieder aan.) 
Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons. Dankie, Heer, vir die maatjies langs ons. Dankie, Heer, vir die liefde tussen 

ons. Amen 

 

  

 
 
 

Filippus en die Etiopiër 

G E H A M A R O O S 

H E I L E G I   G E S E 

S Y    K I N S R E D 

P F U P S I I L 

G O I E E    S U N U 

B Y L B E 



 

Filippus en die Etiopiër 3D prent  (bron: JWL resources) 

Knip al die stukkies uit, plak dubbelkleeflint agter op die karakters.  

Plak die karakters op die agtergrond.  

Die boekrol word gevorm deur op die stippellyne te vou. Dit sal die geskrewe  

gedeelte oplig. Rol die lang ente op deur dit rondom‘n kwas of potlood te rol.  

Plak handjies direk op die boekrol. Plak die boekrol bo-op die karakters soos in  

die voorbeeld.     

 
 
 

 
 

 

 

\ 

_, -- 

https://www.jesus-without-language.net/philip-ethiopian-acts-8-make-2/


  

Ontmoeting 3  
Die kerk word vervolg 
Kinders hoor die storie van die eerste evangeliste en leer daaruit dat dít wat mense sleg bedoel het, 

verander het na iets beters, omdat God se planne nie gekeer kon word nie. 

 
Teks: Johannes 16:32-33; 2 Kor 4:8-9 

Hulpmiddels:  

• Ballon 

• Pypskoonmakers (verkieslik rooi) 

• Water 

• Ekstra groot afdruk van die wêreldkaart op koerantpapier (jy kan self rofweg die buitelyne teken op ‘n groot stuk 

papier) en 2 pleisters 

• Johannes 16:32,33; 2 Kor 4:8,9 (Druk die woorde uit en lamineer dit.) 

• Saadjies 

• Papier glasies 

• “Kersie” aktiwiteit vir elke kind: wasgoedpennetjie, wit en groen karton, rooi papier 

• Afdrukke van die papierstrook met “Ek sal die goeie nuus vertel!” daarop 

• Kramdrukker 

 

Welkom  

Kat en muis: Die groep staan in ŉ sirkel en hou hande vas. Een van die kinders is die muis binne die sirkel. ŉ Ander 

kind is die kat aan die buitekant van die sirkel. Die kat moet die muis vang. Die kinders in die sirkel moet probeer om 

die kat buite te hou. Indien die kat in die sirkel kom, moet die groep die muis uitlaat deur hul arms hoog op te tel en 

spasie te maak. Sodra die kat die muis gevang het, word die muis die kat en jy wys 'n nuwe muis aan. 

 

Derde mannetjie/“Elbow tag”: Die groep staan 2-2 langs mekaar met hul arms by die elmboog ingehaak. Kies weer 

een persoon wat jaag en een wat gejaag word. Die kind wat gejaag word, kan by enige groepie van 2 inhaak. Die 

persoon wat aan die ander kant staan, moet nou vinnig hardloop en weer by ŉ ander groepie inhaak voordat hy/sy 

gevang word. 

 

Opsie vir kleiner kinders: Roep ŉ getal uit en laat die groep in kleingroepies van daardie getal verdeel. Roep vinnig 

weer ŉ volgende getal waarin hulle dadelik weer moet groepeer. Die wat oorbly na elke indeling is “uit”. (Die doel van 

die speletjies is om die kinders angstigheid en druk te laat ervaar.) 

 

 Wyding  
Stilword-ritueel: 

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

Dankie, Heer, vir hierdie dag 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet 

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

Help ons om U ook te volg ... 

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

Amen 



  

 Woord   

(Vou die koerantpapier wêreldkaart op die grond oop en sit die afgeblaasde ballon neer min of meer op die plek 
waar Israel is.) 

Verlede keer het ons gesien hoe Filippus gehoorsaam was toe die Heilige Gees hom ŉ opdrag gee en hoe die 

boodskap van die Goeie Nuus selfs tot in Etiopië versprei het as gevolg daarvan. (Gebruik ŉ rooi pypskoonmaker as 
ŉ lyn tussen Israel en Etiopië.) 

Maar daar was ŉ groot probleem. (Neem ŉ koki en teken ŉ groot uitroepteken.) 

Almal was nie so bly om hierdie Goeie Nuus te hoor nie. Vir party mense was hierdie Goeie Nuus “VERY BAD NEWS”!! 

(Teken ŉ “smiley” en ŉ omgekeerde “smiley”.) Daar was mense wat vas geglo het dit is sonde om ŉ ander geloof te 

hê as waarin hulle glo. Daar was mense wat geglo het dat as die Christene baie word, hulle hul eie weermag gaan 

maak en die land oorneem! Daar was mense wat jaloers was op die Christene. Hierdie mense het planne gemaak om 

al die Christene te onderdruk. (Neem ŉ ballon en begin dit vol water maak, maak ŉ knoop en lig dit bo jou kop terwyl 
jy verder vertel.) 

So, orals waar Christene meer geword het, was daar mense wat hulle dopgehou het, wat hulle wou wegdruk, wat hulle 

wou wegjaag en selfs so ver gegaan het om hulle te vang en dood te maak. (Gooi die ballon op die kaart neer dat dit 
bars.) 

Hoe dink julle het die Christene wat toe geleef het, gevoel? Dit was nie net een oorlog of een keer wat dit gebeur het 

nie. Oor ŉ lang tydperk is Jesus se volgelinge vervolg. Vervolg beteken dat jy nêrens veilig voel nie, dit voel die hele 

tyd asof iemand jou jaag of soek. Jy kyk altyd of jy nie iets verkeerds doen in hulle oë sodat hulle jou kan straf nie. 

Dit het so erg geword dat die Romeine eendag die hele Israel oorgeneem het en al die Jode moes wegtrek na ander 

lande. Ons noem dit die Diaspora. 

Diaspora: Vir die Jode vandag nog het die wood “Diaspora” ’n hartseer betekenis. Dit herinner hulle aan die tyd wat 

hulle van hulle blyplek, Israel, teen hulle sin, die wêreld vol versprei is. Die woord beteken “uitgesprei” (“scattered”) 

en ook “saai”. Daar is egter ŉ goeie betekenis ook aan die woord. Wanneer ons saadjies in die grond gooi, versprei 

dit ook en bring dit nuwe lewe. 

Wys gou vir my tot waar het die water gespat oor hierdie papier? Sou die water orals gekom het as die ballon heel 

gebly het? Dít wat mense sleg bedoel, draai God om en gebruik dit ten goede. (Wys na die omgekeerde en regom 
gesiggies op die nat papier.) 

Ek wonder of die Christene dalk begin wonder het of hulle geloof nie dalk verkeerd is nie. Daar gebeur dan soveel 

slegte goed. Sou jy nie dalk begin wonder het of jy verkeerd is as slegte dinge met jou gebeur nie? Ek wonder wat 

het gemaak dat meer en meer mense begin glo het. 

Moeilikheid was nie nuus vir die Christene nie. Jesus het immers toe Hy nog geleef het, die dissipels gewaarsku met 

die volgende woorde: (Lees Johannes 16:32 en 33. Druk die woorde uit en lamineer. Plaas dit op die nat kaart en laat 
ŉ paar kinders dit saam lees.) “Julle sal soos wilde bokke uitmekaar hardloop. Julle sal net by die huis wil kom. Julle 

gaan My alleen los. Maar my Vader gaan My nie alleen los nie. Hy gaan by My bly. Weet julle hoekom sê Ek dit vir 

julle? Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ander mense, wat nie my vriende is nie, sal julle sleg behandel. Maar dit 

moet julle nie bang maak nie. Onthou, Ek het die duiwel met al sy mense gewen.” 

In 2 Kor 4:8 en 9 lees ons ook hoe een van die eerste sendelinge skryf: (Druk die woorde uit en lamineer. Plaas dit 
op die nat kaart en laat ŉ paar kinders dit saam lees.) “Mense hou aan om ons te laat swaarkry, maar ons hou aan 

om te lewe. Ons weet nie altyd wat om te doen nie, maar ons is nie moedeloos nie. Mense wil ons doodmaak, maar 

God los ons nie. Mense slaan ons sodat ons val, maar ons sterf nie.” 

(Plak ŉ pleister waar Sirië is.) Hierdie tipe Diaspora, waar mense hul land moet verlaat a.g.v. oorlog, gebeur vandag 

nog. Miljoene mense moes uit Sirië vlug en bly in tentdorpies in ander lande. Baie van hulle is Christene en ander is 

nie. Mense vlug selfs na Suid-Afrika wanneer dit sleg gaan in hul eie land. Dit gee vir ons die kans om hier in ons land 

vir hulle die boodskap van Goeie Nuus te gee. 

Ek wonder of jy weet van iemand in jou dorp wat moes vlug uit ŉ ander land. (Plak ŉ pleister op Suid-Afrika op die 
nat kaart.) 



  

 

 Werskaf  

• Plant saadjies in ŉ papier glasie met ŉ teksvers op die glasie. Vat dit huis toe en versorg die saadjies. (Net soos 

ŉ saadjie wat in die grond geplant is eers moet sterf voordat dit groei, so sterf ons in onsself sodat die Here ons 

kan gebruik.) 

• Maak ŉ papierkersie en neem dit huis toe. Sit dit in jou kamer en elke dag voor jy uit jou kamer gaan, sê jy: “Here, 

gebruik my vandag om my lig te laat skyn. Wys my hoe ek iemand kan help.” 

• “Ek sal die goeie nuus vertel!” ŉ Toewydingsketting. Elke kind kry ŉ strook papier waarop die woorde staan. Hy/sy 

kram dit dan as ŉ ketting aan iemand anders s’n vas as ŉ teken dat hulle belowe om vir ander van Jesus te vertel. 

• “Gaan na die wêreld”: Gebruik pypskoonmakers om ŉ vissie te vorm. 

• Dink aan iemand wat van ŉ ander land af kom en in ons dorp woon vir wie jy ŉ briefie kan skryf om te sê dat Jesus 

hulle liefhet. 

Uitstapritueel: 

(Verduidelik eers die vertelling van die vissie.) 
Benodigdhede: ‘n Paar sandbakke of skinkborde met meel of mieliemeel 

 

Vissie: Daar word vertel dat die vroeë Christene ŉ geheime manier gehad het om met mekaar te kommunikeer. Hulle 

kon nie almal vertrou nie en het op geheime plekke bymekaargekom. Een van die maniere om uit te vind of die persoon 

met wie jy praat ŉ volgeling van Jesus was, was om met jou voet of met jou vingers ŉ halfmaan in die sand te trek. 

Indien die ander persoon ook ŉ volgeling was, sou hy ŉ omgekeerde halfmaan trek en die punte van die halfmaan 

oorkruis. Dit het ŉ vissie gevorm. Ons almal gaan nou kans kry om in die bak met sand (of mieliemeel) ŉ halfmaan te 

trek. 

 

Kinders kan aan weerskante van ŉ bak staan sodat hulle twee-twee die geleentheid kry om by die sandbak te wees. 

Kinders kry die geleentheid om, net soos die vroeë Christene dit gedoen het, ŉ halfmaan in sand te trek as teken dat 

hulle uitgaan om die Goeie Nuus te gaan vertel. Die een oorkant hom/haar trek dan die tweede halfmaan om die 

vissie te voltooi. Hulle vee dan saam hulle vissie uit en verdaag. 

 
 
 
 
 
 
 
Maak die kers se basis deur 2 strokies rooi papier soos ŉ konsertina  

te vou. Sny ŉ groen sirkel uit om die kersie op die wasgoedpennetjie te  

monteer. Teken die vlammetjie en knip dit uit. Plak vas bo-op die kers. 

 

Buig die pypskoonmakers in die vorm van ŉ vissie soos hierbo. 

 
 

Ek sal die goeie nuus vertel! 



  
 



  

Ontmoeting 4  
Die storie van Paulus en sy reise: Deel 1 
Saulus word deur God se lig aangeraak en sy lewe word verander. Na sy ontmoeting met God, het hy sy 

lewe aan God gewy. Waar hy eers mense wat in Jesus geglo het, vervolg het, sit hy nou aan die anderkant 

en is hý die een wat vervolg word. Ons gaan op reis saam met Paulus. Ons stap saam met hom in God se 

lig. 

 
Teks: Handelinge 9:1-27; 13:1-12; 14:8-28 

Hulpmiddels:  

• Bak met sand of meel (soos by die vorige ontmoeting) 

• Verskillende soorte klere en bykomstighede soos ’n serp, hoed en bril 

• Sjokolade 

• Mes en vurk 

• Bordjie om sjokolade op te sit 

• Dobbelsteen 

• Karton vir boeie 

• Krammasjien 

• Afdrukke van “Verbind-die-kolletjies” aktiwiteitsblad 

• Afdrukke van “Soek die woorde” 

• Afdrukke van “Reise in Paulus se tyd” 

• PowerPoint en video (laai van ons webwerf af) 

• Magneet of papier lettertjies wat opgeskommel is en kinders reg moet skommel 

 

Welkom  

“Etenstyd”: Laat die kinders in ’n groot sirkel sit. Plaas ’n hoop klere en ’n sjokolade met ’n mes en vurk daarby 

op ’n bordjie. Gee vir ’n kind ’n dobbelsteen om te gooi. Die eerste kind wat ŉ 6 gooi, kan die sirkel binnehardloop, 

al die klere aantrek en die sjokolade met die mes en vurk begin eet. Sodra die volgende kind ŉ 6 gooi, moet die een 

wat alreeds binne die sirkel is, die klere dadelik uittrek en vir die volgende kind kans gee om aan te trek en van die 

sjokolade te eet. Speel vir ongeveer 5 tot 10 minute, of totdat almal ’n beurt gehad het.  

(Klein stukkies sjokolade kan dan aan elke kind uitgedeel word.) 
 

 Wyding  
Stilword-ritueel: 

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

Dankie, Heer, vir hierdie dag 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet 

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

Help ons om U ook te volg ... 

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

Amen 

 



  

Woord 

Vra die volgende vraag aan die kinders: 
As jy een ding aan jouself kon verander, wat sou dit wees? 

Ons kan nie verander hoe ons lyk nie, maar ons kan verander hoe ons dink en optree. Ons storie vandag gaan oor ’n 

man wat verander het. Hy het nie meer gedink en opgetree soos vroeër nie. 

 

Gebruik die Powerpoint of vertel-lees die volgende storie: 

 

1 Die storie van Paulus en sy reise (deel 1) 

2 Omdat die Christene wegbeweeg het van die wettiese godsdiens van die Jode, het Saulus en sy mede-

Farisieërs besluit dat hulle moet optree teen hierdie mense. Daarom het Saulus begin om die Christene te 

vervolg. 

3 Saulus wou die volgelinge van Jesus doodmaak en het daarom na die hoëpriesters toe gegaan. Hy het briewe 

aan die sinagoges in Damaskus gevra waarin hulle versoek word om hom te help om Christene op te spoor 

en hulle geboei na Jerusalem toe te bring. Hulle het vir hom die briewe gegee en hy het Damaskus toe 

vertrek. 

4 Toe hy naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom geskyn. Hy het op die grond 

neergeval. 

5 Paulus het ’n stem gehoor wat vir hom sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy my?” “Wie is U, Here?” het hy 

toe gevra. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dis vir Mý wat jy vervolg! Staan nou op en gaan die stad in. Dáár 

sal vir jou gesê word wat jou te doen staan.” 

6 Die mans saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het ŉ stem gehoor, maar niemand gesien 

nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. 

7 Sy reisgenote is Damaskus in terwyl hulle hom aan die hand lei. Vir drie dae het hy niks geëet of gedrink 

nie. 

8 Daar was ’n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in ’n gesig geroep: “Ananias!” 

“Ja, Here!” het hy geantwoord. 

9 Daarop sê die Here vir hom: “Gaan nóú Reguitstraat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus. 

Hy is besig om tot My te bid. Ek het hom in ’n gesig laat sien dat ’n man met die naam Ananias inkom en 

sy hande op hom sit sodat hy weer kan sien.” 

10 Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê: “Broer Saul, 

die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer 

kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” Onmiddellik het iets soos skille van Saulus se oë afgeval 

en hy kon weer sien. 

11 Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het toe kos geëet en sy kragte begin herwin. 

12 Nadat Paulus gedoop is, kon hy nie wag om die goeie boodskap by die sinagoge te bring nie. 

13 Party mense was baie agterdogtig. Hulle het Paulus nie vertrou nie, omdat hulle geweet het dat hy voorheen 

die kerk probeer  

vernietig het. 

14 Ander mense wat hom oor Jesus hoor praat het, het so kwaad geword dat hulle hom wou doodmaak. 

15 Paulus se nuwe vriende in Damaskus het gehoor van die planne om hom dood te maak. Hulle het hom gehelp 

ontsnap deur hom in die nag na die stadsmuur te neem en hom met ŉ mandjie te laat afsak. 

16 In Jerusalem wou party van die gelowiges nie glo dat Paulus nou ook ŉ volgeling van Jesus was nie. 



  

17 Barnabas het toe vir hulle van Paulus se ondervinding op die pad na Damaskus vertel. 

18 Die Jode het probeer om Paulus dood te maak. Die gelowiges het hom na Seserea geneem. Daarvandaan is 

hy met ŉ boot na Tarsus toe waar hy omtrent 10 jaar gewoon het. Hy het vir almal van Jesus vertel. 

19 Speel die video “Die begin van die eerste reis”. 

20 Paulus, Barnabas en Johannes Markus het vertrek na Perge toe. Johannes het besluit om terug te gaan 

Jerusalem toe. 

21 Hier is die kaart van die eerste reis. 

22 Paulus en Barnabas het ŉ klomp dorpies besoek en die goeie nuus versprei. 

23 Paulus-hulle het gehoor dat van die Jode hulle wou stenig. 

24 Hulle moes toe vinnig vlug na Listra toe. 

25 In Listra het hulle ŉ verlamde man gesien. 

26 Paulus het vir die man gesê: “Staan op!” Die man het opgestaan en begin loop! 

27 Die mense wat dit gesien het, het gedink dat Paulus en Barnabas gode is. Hulle wou hulle aanbid. 

28 Toe Paulus en Barnabas vir hulle vertel dat hulle gewone mense was en vir hulle van Jesus wil vertel, wou 

hulle vir Paulus en Barnabas met klippe doodgooi. 

29 Van die gelowiges het hulle opgehelp en versorg. 

30 Paulus-hulle het op hul terugtog dorpies besoek waar hulle vroeër gemeentes begin het. Daarna is hulle 

weer terug na Jerusalem. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat vir jou mooi was van die verhaal. 

2. Ek wonder waar jy jouself in hierdie storie sou sien. 

3. Ek wonder wat sou jy gedoen het as God aan jou verskyn het soos Hy aan Paulus verskyn het. 

4. Ek wonder hoe jou lewe anders gaan wees na die storie. 

 

 Werskaf  

• Verbind-die-nommers”-prentjie van Saulus op pad na Damaskus. 

• Voorsien afdrukke van “Vervoer in Paulus se tyd”. Laat die kinders die maniere van vervoer wat in Paulus se tyd 

beskikbaar was, omkring. 

 

Sluit af met die seënbede  

(Almal hou hande vas in ŉ kring; die kinders herhaal agter die aanbieder aan.) 
Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons. Dankie, Heer, vir die maatjies langs ons. Dankie, Heer, vir die liefde tussen ons. 

Amen 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ontmoeting 5   
Die storie van Paulus en sy reise: Deel 2 
Kinders leer hoe Paulus God se Woord gedeel het  

 
Teks: Handelinge 16 – 28 

Hulpmiddels:  

• Afdrukke van die skulpie 

• Afdrukke van die tronk-prentjies A5 grootte vir elke kind 

• Sosatiestokkie vir elke kind 

• Gom 

• PowerPoint en video (Beskikbaar op ons webwerf) 

 

Welkom  

Speel: “Paulus, Silas en die soldate” (soos Kat en Muis): 

Kies kinders om die volgende te wees: Paulus, Silas en 2 soldate. Die kinders wat oorbly, vat hande en maak ŉ kring. 

Paulus en Silas moet nou probeer wegkom van die soldate af. As hulle by die kring kom, lig die kinders hulle hande 

op om hulle in die kring te laat inkom. As die soldate naby kom, hou hulle hul hande af om te keer dat die soldate 

Paulus en Silas vang. As Paulus of Silas gevang word, word daardie soldaat weer Paulus of Silas en een van die 

kinders in die kring word weer ŉ soldaat. Hou ŉ paar minute aan met die speletjie. 

 

 Wyding  
 

Stilword-ritueel: 

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

Dankie, Heer, vir hierdie dag 

Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet 

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

Help ons om U ook te volg ... 

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

Amen 

 

Woord 

Paulus was vuur en vlam om vir almal die Goeie Nuus te vertel. Hy moes baie keer vlug en was nie orals welkom nie. 

Dit het hom nie gekeer om die boodskap te verkondig nie. Verlede keer het ons gehoor van sy bekering en die eerste 

reis wat hy onderneem het. Vandag gaan ons verder met sy storie. 

 

Die storie van Paulus en sy reise (deel 2) – gebruik die PowerPoint 

Silas het saam met Paulus op sy tweede reis vertrek. (Speel die video “Paulus se visioen en Lidia se bekering” of 
vertel die storie: Die Heilige Gees het vir Paulus en sy vriende gekeer sodat hulle nie die boodskap in die provinsie 
Asië kon bring nie. Daarom het hulle deur die lande Frigië en Galasië gegaan. En toe hulle oorkant die provinsie Misië 



  

kom, het hulle probeer om na die provinsie Bitinië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle gekeer om dit te doen. 
Hulle het toe deur Misië gegaan en hulle het na die hawestad Troas gegaan. In die nag het die Here vir Paulus iets 
gewys, dit was soos in 'n droom. 'n Man van die provinsie Masedonië het daar gestaan en hy het vir Paulus mooi 
gevra: “Kom asseblief oor die see na ons toe en kom help ons.” 
Nadat die Here dit vir Paulus gewys het, het hulle dadelik probeer om met die skip na Masedonië te seil.  
Hulle het met die skip weggeseil van die hawestad Troas, en toe reguit na die eiland Samotrake geseil. Die volgende 
dag het hulle na die hawestad Neapolis geseil. Hulle het van daardie stad na die stad Filippi geloop. Hulle het 'n paar 
dae in daardie stad gebly. Op die Sabbatdag het hulle uitgegaan by die stad se poort na 'n plek langs die rivier. Hulle 
het geweet dat die Jode altyd daar kom bid. Hulle het gaan sit en begin praat met die vroue wat daar saam was. Daar 
was 'n vrou, haar naam was Lidia. Sy het ook na hulle geluister. Sy het van die stad Tiatira gekom en sy was 'n 
handelaar in pers materiaal. ‘n Mens het omtrent 4000 skulpe nodig om ‘n klein bietjie materiaal pers te kleur. Die 
skulpe kom net in daardie stukkie van die see voor. 
Lidia was nie 'n Jood nie, maar sy het vir God gedien. Die Here het haar hart oopgemaak om baie goed te luister na 
wat Paulus gesê het. Hulle het toe vir haar en die mense in haar huis gedoop. Toe het sy hulle genooi en gesê: “As 
julle dink dat ek regtig in die Here glo, dan moet julle na my huis kom en julle moet daar kom bly.” – Handelinge 16:6-
15) 
 

Paulus en Silas het aangehou om almal van Jesus te vertel. Jesus het hulle gehelp om ’n meisie van ’n bose gees 

te bevry. Haar eienaars was kwaad, want toe kon sy nie meer vir hulle geld verdien met haar waarsêery nie. 

Hulle is geslaan en in die tronk gegooi.  Daar het hulle mekaar aangemoedig om nie moedeloos te word nie. Hulle het 

deur die nag liedere bly sing om God te loof. 

Die ander gevangenes kon nie verstaan hoe hulle kon aanhou om God te prys al is hulle in die tronk nie. 

Hulle vriende het aangehou om te bid dat Paulus en Silas gered sal word. ’n Groot aardbewing het gemaak dat al die 

tronkdeure oopgegaan het! Die bewaarders was baie bang. As die gevangenes sou vlug, sou die bewaarders in groot 

moeilikheid wees. Maar Paulus en Silas het nie weggehardloop nie. Die bewaarder was baie verlig. “Ons het nie 

weggehardloop nie, want ons weet God is by ons en Jesus is God se Seun,” het hulle vir die tronkbewaarder gesê. 

Die bewaarder het toe gesê: “Vertel my van Jesus.” Paulus en Silas het vir hom alles oor Jesus vertel. “As jy glo 

dat Jesus God se Seun is, kan jy ook sy kind word,” het hulle vir hom gesê. “Ek glo,” het die bewaarder gesê. 

Hy het vir sy hele familie vertel wat gebeur het. Hulle het ook gaan luister na wat Paulus en Silas vertel het. Hulle 

het in Jesus geglo en hulle is gedoop. 

  

Die volgende dag het die stad se leiers laat weet dat Paulus en Silas vrygelaat kon word. Hulle het al hul Christen-

vriende by Lidia se huis gaan groet en uit die stad vertrek. Paulus het baie ondervindinge op sy reise beleef. In Korinte 

het hy Akwila en Priscilla ontmoet. Hulle was ook tentmakers soos hy. Paulus het ŉ tyd lank by Akwila en Priscilla 

gebly. Hulle was getroue Christene in Korinte. Hy het saam met hulle tente gemaak en vir hulle geleer hoe om vir 

ander mense van God te vertel. 

 

Silas en Timoteus het later ook by hom aangekom in Korinte. Hulle het saam verder gereis. Paulus het nog baie 

avonture beleef. Hy het op ŉ derde reis vertrek waar hy weer die gemeentes besoek het. In Efese het die silwersmid, 

Demetrius, baie kwaad geword vir Paulus. Demetrius het beelde van die godin Diana gemaak, maar nou was daar 

mense wat in God glo en nie meer afgode wou koop en aanbid nie. Die hele stad was in oproer! Die gelowiges het 

Paulus aangeraai om nie met die mense wat in opstand was te praat nie, maar eerder by hulle te bly. Paulus het net 

ŉ rukkie daar gebly en toe die reis terug aangepak. 

 

Paulus en ’n paar van sy vriende het in die hawe van Troas aangekom. ’n Klomp Christene het bymekaargekom om 

te hoor wat Paulus vir hulle wou sê. Hulle het ’n kamer op die derde vloer van ’n huis volgepak. Eutigus was ’n 

jongman wat ook wou hoor wat Paulus alles vertel. Hy het sommer in die vensterbank gesit. Paulus het aanhou praat 

en praat en praat. Eutigus het baie vaak geword. En aan die slaap geraak! Hy het by die venster uitgeval tot op die 

grond. Hy was dood. 

 

Almal het afgehardloop na waar Eutigus gelê het. Paulus het hom in sy arms geneem en gesê: “Hy is okay.” En toe 

het Eutigus weer gelewe! Almal was baie bly dat Eutigus weer lewendig was.  Paulus en sy vriende is weg uit Troas 

en het die ouderlinge van die gemeente in Efese gaan groet. Hulle het verder gevaar, by die eilande en uiteindelik by 

Sidon aan land gegaan. Die derde reis het in Jerusalem geëindig. 



  

 

Die profeet Agabus het vir Paulus vertel dat hy gevang sal word as hy na Jerusalem toe gaan, maar Paulus het vir 

sy vriende gesê dat hy sal doen wat God van hom vra.  In Jerusalem was daar baie moeilikheid en Paulus is vals 

aangekla en in die tronk gesit. Die volgende dag het omtrent 40 Jode bymekaargekom. Hulle maak toe ŉ geheime plan 

oor hoe hulle vir Paulus kan doodmaak. Hulle het gedink dat God van hulle plan hou. Daarom besluit hulle om nie te 

eet of te drink totdat Paulus dood is nie. Hulle gaan toe na die Joodse leiers by die tempel en vertel vir die leiers van 

hulle plan. “Julle moet ons help met ons plan. Vra vir Generaal Claudius om weer vir Paulus na die Joodse hof toe 

te bring. Sê julle het nog vrae wat julle vir Paulus wil vra. Ons sal in die bosse langs die pad wegkruip. Nes hulle by 

ons kom, sal ons uit die bosse spring en Paulus doodmaak.” 

 

Paulus se suster se seun het van die Jode se geheime plan gehoor. Die seun het vir Paulus daarvan gaan vertel. Die 

kaptein het die seun geglo en gereël dat Paulus in die nag van die een tronk na die ander een verskuif word. 

Die bevelvoerder het toe 200 soldate, 70 soldate met perde en 200 soldate wat goed was met swaarde en spiese, 

gestuur om Paulus in die nag na Sesarea toe te vat. Paulus moes aan die goewerneur Felix verduidelik waarom hy as 

gevangene na hom toe gebring is. Hy het hom vir 2 jaar in die tronk opgesluit. 

  

ŉ Nuwe goewerneur, Festus, het aan bewind gekom. Paulus het vir hom gesê dat hy niks verkeerds gedoen het nie. 

Paulus het hom op die keiser beroep. Paulus is uiteindelik per skip na Rome gestuur. Tydens die reis het hulle ŉ 

wonderlike ervaring gehad. Paulus moes saam met ander gevangenes en ŉ klomp bewaarders op ŉ skip klim na Rome 

toe. Op pad na Rome was daar ’n groot storm wat 14 dae lank gewoed het. Terwyl Paulus gebid het, het ’n engel vir 

hom gesê dat hulle gered sou word. Niemand wou eet terwyl hulle in die storm was nie. Paulus het vir almal gesê om 

te eet sodat hulle die volgende dag sterk kan wees as hulle gered word. 

Hulle het alles wat onnodig was, van die skip afgegooi. Teen die oggend was hulle naby aan die strand. Op pad strand 

toe het die skip stukkend gebreek. Almal kon uitswem of op stukke dryfhout dryf tot op die strand. Almal is gered. 

 

Hulle het veilig die land bereik. Hulle was nou op die eiland Malta. Dit was koud en hulle het stompe opgetel om ŉ 

vuur te maak. ŉ Giftige slang het vir Paulus gepik terwyl hy help om hout op te tel. Paulus het die slang in die vuur 

gegooi en gebid dat God hom moet bewaar teen die gif van die slang. Die mense kon nie glo dat Paulus nie doodgegaan 

het nie.  Toe hy nie sterf nie, het almal gedink dat Paulus self ’n god is. Hy kon toe vir hulle vertel van die een, ware 

God.  Paulus het ook die eilandhoof se pa gesond maak, asook ander mense wat siek was. Na 3 maande op die eiland, 

kon hulle weer verder vaar Rome toe. 

  

Paulus was weer 2 jaar lank ŉ gevangene in Rome. Hy kon wel in sy eie huis bly, maar Romeinse soldate het hom die 

heeltyd opgepas. Al was Paulus ŉ gevangene, het hy nog steeds baie mense bemoedig en gepreek deur die briewe 

wat hy vir gemeentes en individuele mense geskryf het. Paulus is uiteindelik in Rome oorlede. Dit was ŉ baie hartseer 

gebeurtenis, want hulle het hom doodgemaak omdat hy in Jesus geglo het. Hy was vir ons ŉ voorbeeld van ŉ kind van 

die Here wat gehoorsaam was en tot aan die einde van sy lewe getrou was aan sy roeping. 

 

  Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter van Paulus se avonture was vir jou die beste om te hoor 

2. Ek wonder hoe jy sou voel as jy saam met Paulus hierdie avonture beleef het 

3. Ek wonder hoe God voel oor Paulus en wat hy alles gedoen het 

4. Ek wonder op watter maniere jy ook soos Paulus kan leef  

 

 Werskaf  

• Gebruik die patroon van die skulpie. Die kinders skryf Lidia se naam op die voorkant van die skulp. Binne-in is die 

teks: Hand 16:14 – 15a. ('n Sekere soort skulpie is gebruik om materiaal pers te kleur en dit was baie spesiaal en 

duur in Lidia se tyd.) 

• Maak “tronkprente”: Elke kind kry ŉ A5-grootte karton. Vou dit in die helfte. Teken ŉ gesig op die een kant en 

regaf strepe op die ander kant. Plak nou ŉ sosatiestokkie agterop die een helfte vas sodat die helfte van die 



  

stokkie onder uitsteek. (Of gebruik die voorbeeld en vou die papier in die helfte. Plak die kante van die papier op 

mekaar vas sodra die stokkie binne is.) Wys vir die kinders hoe hulle die stokkie tussen hul hande kan vryf sodat 

die prentjies heen-en-weer beweeg. Dit behoort te lyk asof die gesig agter tralies is. 

 

Sluit af met die seënbede  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ontmoeting 6  
Paulus se brief aan die Romeine 
Kinders leer hoe om saam te werk 

 
Teks: Romeine 3:23; Romeine 14:3 en 21; Romeine 15:7 

Hulpmiddels:  

• Koerantpapier 

• Stoele 

• Slakkie die Posslak: Slakkie gaan in elkeen van die volgende boekie se ontmoetings gebruik word. Dit is 

dus die moeite werd om spesiale aandag hieraan te gee. Ons gee 2 moontlikhede: 

ŉ Leidster of 'n kind wat hou van toneelspel kan die slak wees. As julle nie 'n kostuum kan kry nie, gebruik 

'n boks, versier dit en maak dit op die kind se rug vas. Twee langerige pypskoonmakers met 'n balletjie op 

elk kan op 'n kopband vasgemaak word om Slakkie se voelers te wees. 

OF Maak ŉ slak handpop. Slakkie kan dan die briewe in sy bek vir die leidster bring. Die maklikste handpop 

is om die prente aan die einde van hierdie ontmoeting te kopieer en dan op ŉ bruinpapiersak se voorkant 

te plak. (Sien foto.) Nog ŉ moontlikheid is om ŉ ou sokkie te verander in ŉ handpop. Gebruik die foto as 

inspirasie. Of dalk is daar kreatiewe tannies in jou gemeente wat ŉ slak-handpop kan brei of hekel! 

• Oupa Pietie Preekstoel se briewe in kleurvolle koeverte 

• Briefie vir werskaf 

• Papier en penne 

• Roomys-stokkies en koki's 

 

 Welkom  

Speletjie 1: Koerantpapier oorlog: Plaas 'n ry stoele in die middel van die vertrek. Strooi ewe veel koerantpapier 

aan beide kante. Verdeel die kinders in twee groepe. (Gebruik 'n maklike metode om hulle te verdeel deur iets 

te kies wat min of meer 'n gelyke verdeling teweeg sal bring. Mens kan verjaarsdagmaande gebruik of almal 

met lang hare in een groep en die met kort hare in die ander. Iets soos die tipe klere wat hulle aanhet of die 

kleurskema van hul klere kan ook werk.) Hulle kry nou 2 minute om te kyk wie kan sy kant skoon kry deur dit 

oor die stoele na die ander span se kant toe te gooi. Stop met 'n duidelike teken na twee minute en kyk dan 

watter span het die minste papier aan hulle kant. 

Speletjie 2: Stom telefoontjie: Die kinders sit in 'n kring. Almal se oë moet toe wees. Jy raak aan die kind wat 

langs jou sit en wys 'n gebaar. (Maak dit prettig deur 'n snaakse gesig te trek.) 

Die kind raak aan die volgende kind en herhaal die gebaar. Almal moet met toe oë wag vir hulle beurt. Op die 

ou end vergelyk julle die eindgebaar met die oorspronklike. 

 

 Wyding  

 

Stilword-ritueel: “Die Here het belowe dat niks my van sy liefde kan skei nie. Nie dood of lewe, 

engele of magte, dinge wat nou gebeur of dinge wat nog gaan gebeur of kragte of hoogte of diepte 

of enige iets anders in die skepping nie. Ek glo dit, Here.” (Romeine 8:38,39) 

 

 



  

 Woord 

Ons speel die volgende om te illustreer dat ons nie onsself kan red nie. Romeine 3:23-24 

Stel vir Slakkie die Posslak voor. Dit het hom lank geneem om by Kix uit te kom, maar hy is nou uiteindelik 

hier! Hy bring vir ons pos. 

 

BRIEF 1 

Liewe Kix-kinders 

Ek het gehoor van julle. Ek het gehoor julle is lief vir Jesus. Julle ken my nie, maar ek is iemand wat die Bybel 

goed ken. Ek hou veral van die briewe aan die gemeentes. Ek wil kinders help om ook opgewonde te wees oor 

die briewe in die Bybel. 

Ek is Pietie Preekstoel. Ek is al 85 jaar oud. Die Bybel lê elke dag voor my en ek hoor wat die dominees uit 

die Bybel lees. Daar was 'n man met die naam Paulus. Ken julle hom? Hy het aan gelowiges geskryf wat in 

verskillende plekke in die wêreld gewoon het. Ek het al Paulus se briewe aan die gemeentes goed leer ken en 

wil vir julle daarvan vertel. 

Die Kix-tannie het vir my gesê dat julle vandag 'n speletjie gaan speel waarin julle gaan probeer om van 'n 

klomp koerante ontslae te raak. Ek wonder wat het daar gebeur? 

(Laat die kinders vertel hoe die speletjie verloop het en gebruik die gebeure om die teks te verduidelik. Jy kan 

die koerantpapier as simbool vir sonde gebruik. Dit is moeilik om daarvan ontslae te raak en jy “gooi” dit 

uiteindelik op iemand anders.) 

Dit het my laat dink aan wat in die Bybel staan. Kyk in julle Bybels en lees Romeine 3:23-24. 

Daar sal julle hoor dat dit onmoontlik is vir enige mens om sonder sonde te wees. Maar kan julle hoor wat is 

die oplossing? Wat het God gedoen om ons uit ons sonde te help? 

Bespreek saam met julle leidster die verse en dan sal julle weer van my hoor.  

Groete tot later. 

Pietie Preekstoel 

 

Hindernisbaan 

Stel ŉ roete met 6 hindernisse op. Plak nou op elke hindernis ŉ opmerking: 

  

• Ons lyk nie almal eenders nie. 

• Ons praat nie almal dieselfde taal nie. 

• Ons is nie ewe slim nie. 

• Ons is nie ewe vinnig nie. 

• Party is ryker as ander. 

• Elkeen se familie is anders. 

  

Slakkie: “Hier is nog ŉ brief.” (Brief 2) 

 

BRIEF 2 

Hello Kix'ers 

As ek nie so oud was nie, het ek vandag saam met julle gespeel. Ek hou van hindernisbane. Julle speletjie het 

my laat onthou dat, toe ek ŉ kind was, ek lelik was met ander klein preekstoele. Ek het nie daarvan gehou as 

hulle 'n ander taal gepraat het nie. Sjoe, hoe skaam kry ek nou vir myself. 

In Romeine 14:13 staan iets oor hindernisse. Kyk of julle dit kan agterkom. Vers 21b sal julle ook help. 

Hou moed en onthou om nie vir maats om jou die lewe moeilik te maak nie. Romeine 15:7 sê ons moet mekaar 

aanvaar, soos Jesus Christus ons aanvaar het. 

Tot weersiens, Pietie Preekstoel 

 



  

Die kinders moet mekaar nou help om deur die hindernisbaan te kom. Verdeel in 2 spanne en laat hulle 

afsonderlik deurgaan. Hou tyd en wys die wenspan aan deur die tye te vergelyk. Bespreek die ervaring. 

Wat het gebeur? 

Wat sal julle doen om dit ŉ tweede keer makliker reg te kry? 

Dink weer aan die name van die hindernisse. Ek wonder watter “hindernis” is vir jou vandag die grootste. 

Watter van die sake maak dat jy nie ander kinders kan of wil aanvaar nie? 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoekom mense vir mekaar die lewe moeilik maak. 

2. Ek wonder hoe ek sal weet dat ek vir iemand die lewe moeilik maak. 

 

 Werskaf  

• Lees hierdie brief van 'n kind wat graag deel wil wees van 'n Kix-groep. 

Liewe Kix-groep 
My naam is Lee Chang. Ek woon naby die kerk en sien hoe lekker julle speel. Ek het nie maats nie. My Afrikaans 
is sleg. My pa is kwaai en my ma is ook kwaai. Ek wil by julle kom speel. Ek weet van Jesus en is lief vir Jesus. 
My pa sê Chinese kinders mag nie by julle speel nie. Help my. Ek is alleen. 
Gee vir elke kind ŉ potlood en papier en skryf ŉ brief vir Lee Chang. Verduidelik vir hom dat julle hom sal 

aanvaar soos julle vandag geleer het. 

 

• Skryf die “hindernisse” op roomys-stokkies en bou dan ŉ klein hindernisbaan in ŉ skinkbord vol sand. 

• Skryf jou “hindernis” op ŉ blaadjie. Niemand sien wat jy skryf nie. Vou dit toe. Skryf dan buite op: “Jesus 

aanvaar my”. Bêre iewers waar net jy dit weer gaan kry en gaan onthou dat niks jou van Jesus se liefde 

sal skei nie. 

 

Sluit af met die seënbede 

(Almal hou hande vas in ŉ kring; die kinders herhaal agter die aanbieder aan.) 
Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons. Dankie, Heer, vir die maatjies langs ons. Dankie, Heer, vir die liefde tussen 

ons. Amen 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 




	(Vou die koerantpapier wêreldkaart op die grond oop en sit die afgeblaasde ballon neer min of meer op die plek waar Israel is.)

