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Ontmoeting 1  
Die brief aan die Filippense 
Kinders leer hoe om vreugde te vind in swaarkry 

 
Teks: Filippense 1:4; 4:4; 4:13 

Hulpmiddels:  

• Toue 

• Ballonne 

• Oupa Pietie Preekstoel se brief asook die skapie prentjie hier 

langsaan in ‘n koevert  

• Woorde van Filippense 4:13, elke woord op 'n afsonderlike papier 

• Wasgoedpennetjies 

• Papier om harte en kruise te maak 

• Slakkie die Posslak (meer inligting oor Slakkie Posslak in Boek 

11 Ontmoeting 6 “Paulus se brief aan die Romeine”) 

• Skryfbehoeftes en skêre 

Welkom  

Speel ballon voetvlugbal: Span toue laag, ongeveer 60 cm van die vloer af. Die kinders speel in groepe van 4 met 

twee aan ŉ kant. Gee vir elke groep ŉ ballon. Hulle gaan hulle voete gebruik om die ballon oor die tou te kry. Hulle 

stut met die ander voet en hande op die grond in ŉ omgekeerde kruip posisie. Hulle kry ŉ punt vir elke suksesvolle 

skop. 

Blaas die ballon: Verdeel in 2 groepe. Elke groep kry ŉ ballon wat opgeblaas moet word. Een kind/leidster in elke 

groep moet die ballon opblaas. Hulle mag egter net blaas wanneer die kinders in die groep ŉ positiewe opmerking 

maak. Die groep wie se ballon na ŉ minuut (of minder) die grootste is, wen. 

 

Wyding  

 

Stilword-ritueel: Sit stil op ŉ plekkie, haal diep asem en blaas weer uit.  

Luister na die volgende woorde:  “Die Here sien jou.  Hy ken jou naam.  Hy weet hoe oud jy is.  Hy weet wat jy 

doen.  Hy weet wat jy sê.  Hy sien jou lag.  Hy hoor as jy huil.  Hy het jou gekies vir sy span.” 

Woord 

Slakkie is baie opgewonde. Hy kan nie wag om vandag se brief te lees nie.  

 

Slakkie: Ek spring al die hele dag op en af. (En julle het gedink ek kan nie spring nie!) Ek het weer ŉ brief van Oupa 

Pietie Preekstoel gekry. 

(Leidster haal die brief en prent van die skapie uit die koevert.) 
Slakkie: Haai, daai skapie spring nes ek – net hoër. 

Hier is Oupa Pietie Preekstoel se brief: 

 

 

Filippense 4:4 
Wees altyd bly 

in die Here! 



Middag maats 

Julle het seker gesien hoe bly is die skapie op die prent wat ek gestuur het. Die woorde wat op hom staan, kom 

uit die brief van Paulus aan die gemeente in Filippi hoofstuk 4 vers 4. Gaan julle dit gou lees? 

Dis moeilik om te glo dat Paulus in die tronk was terwyl hy die brief geskryf het. Dit was moeilik in die tronk. Tog 

was Paulus se hart vol blydskap. Lees Filippense 1: 3-4. 

(Leidster of ŉ kind lees die verse.) 
Dit was die eerste ding wat Paulus vir die gelowiges wou sê. 

 

Slakkie: Oupa Pietie Preekskool se brief begin dan nie so nie? 

 

Ja, julle wonder seker hoekom het ek nie my brief so begin nie. Ek het eintlik net vergeet hoe mooi dit is. Ons bid 

mos vir mekaar. Slakkie, vra vir die kinders of hulle vir mekaar bid. 

 

Slakkie: Bid julle regtig vir mekaar? 

In die koevert is daar nog ŉ baie mooi vers uit Filippense. Haal dit uit en leer dit. Dis so maklik en goed om te ken. 

Slakkie: Uh, ek kan nie leer nie. 

 

Moenie dat ek hoor julle is bang om te leer nie. Dis 1,2,3, dan ken julle dit. 

(Leidster haal Filippense 4:13 uit. Die woorde is groot gedruk. Vou dit oop en hang die woorde met 
wasgoedpennetjies aan een van die toue wat tydens die ballon vlugbal gespeel is. Lees die woorde ritmies en met 
bewegings saam en na 3 herhalings haal julle van die woorde af. Lees dit weer en haal nog af. Kyk hoe gou kan 
julle die vers onthou sonder enige woorde aan die tou.) 
 

Oupa Pietie Preekstoel vra: 

Ek wonder wat is “alles” waarvan Paulus praat. Wat was die moeilike dinge in sy lewe waarmee hy geweet het die 

Here sal hom help? 

Ek wonder wat is moeilik vir kinders soos julle. 

 

Om aan Jesus te behoort, is die beste ding in die lewe. Dis nie net omdat dit nou lekker is om die Here te ken nie, 

maar Hy belowe om vir altyd by ons te wees. Uiteindelik kan ons vir ewig by Hom lewe. So of ons lewe of 

doodgaan, of dit goedgaan en of ons swaarkry, ons behoort aan Hom. 

Daar is die mooiste verse in Filippense. Ons het nou al 3 gelees. Fil 4:4, Fil 1:4 en Fil 4:13. 

(Lees hulle weer.) 
 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter vers wil jy kies vir vandag. 

2. Ek wonder wat maak jou bly. 

3. Ek wonder hoe mens bly kan wees terwyl jy swaar kry. 

 

 Werskaf  

• Maak harte met verskillende hulpmiddels wat beskikbaar is.  Dit kan geteken 

of geknip word.   

• Maak ŉ kruis uit papier: Skryf die woorde van die vrug van die Gees op die been van die kruis. Teken ’n 

hartjie in die middel van die kruis waarop jy skryf waarvoor jy dankbaar is. 

• Bid vir mekaar: Sit ‘n groot koevert of boks op ‘n prominente plek vas en gee geleentheid vir kinders om 

gebedsversoeke op stukkies papier te skryf en te pos. Sorg dat die briefies uitgehaal en voor gebid word.  

Hierdie gebedspos hoekie kan vir die hele kwartaal beskikbaar wees.   

 

Sluit af met die seënbede  
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Ontmoeting 2  
Die brief van Jakobus 
Kinders ontdek op ŉ eenvoudige manier die kernbegrippe uit die boek Jakobus. Die 3 dinge wat ons kan 

doen om ŉ getroue Christelike lewe te lei, is om te bid, die regte dinge te doen en versigtig te wees met 

ons woorde. 
 
Teks: Jakobus 

Hulpmiddels:  

• Slakkie die Posslak (meer inligting oor Slakkie Posslak in Boek 11 Ontmoeting 6 “Paulus se brief aan die 

Romeine”) 

• 'n Groot koevert met Oupa Pietie se brief daarin 

Die letters B, D en P op afsonderlike A4-kartonne. Agterop die letters kom die volgende: 

B – Biddende hande prentjie 

D – Voetjies wat hardloop prentjie 

P – Prentjie van‘n mond 

• 'n Bedlampie 

• Rooi, oranje en groen papier 

• Afdrukke van die tong aktiwiteit (vriendelik en hartseer gesig), 2 rooi tonge per kind 

• Skryfbehoeftes  

• Gom 

 

Welkom  

“Rock, paper, scissors” toernooi: Verdeel in pare. Die kinders speel 2-2 “rock, paper, scissors” (beste uit drie 

pogings). Die verloorder gaan staan agter die wenner. Hierna speel die wenners teen mekaar, maar elkeen het nou 

iemand wat agter hom staan en hom aanmoedig. Die wenner van die tweede rondte staan nou voor en die ander 

twee gaan staan ook agter hom. Die wenners speel weer teen mekaar, maar hierdie keer het hulle 3 kinders wat 

agter hulle staan en hulle aanmoedig. Hou aan om elke keer die verloorgroepie agter te laat inval, totdat daar net 

2 spelers oorbly - elkeen met 'n groep wat hul maatjie toejuig om te wen. 

 

“Soek die verskille”: 

Verdeel in pare. Die twee wat saam is, kry 30 sekondes om soveel as moontlik van mekaar se voorkoms waar te 

neem. Na die 30 sekondes draai hulle weg van mekaar en verander iets aan hulself. Die leier gee die opdrag om 

terug te draai. Hulle moet dan probeer om so vinnig as moontlik agter te kom wat verander het. 

 

Wyding  

 
Stilword-ritueel:  

Sit stil op ŉ plekkie, haal diep asem en blaas weer uit.  
Luister na die volgende woorde:  “Die Here sien jou.  Hy ken jou naam.  Hy weet hoe oud jy is.  Hy weet wat jy 

doen.  Hy weet wat jy sê.  Hy sien jou lag.  Hy hoor as jy huil.  Hy het jou gekies vir sy span.” 

 



Woord 

Dialoog tussen die aanbieder en Slakkie Posslak: 

 

SP: Ummf, ugh... (kreun en steun) 

 

Aanbieder: O aarde, wie kla dan so? 

SP: (Kom te voorskyn en mompel soos iemand met ŉ mond vol kos – hy hou mos die pos in sy mond vas.) 
 

Aanbieder: Ag siestog, kom ons help vir Slakkie. (Haal die koevert uit sy mond.) 
 

SP: (Rek sy mond groot oop en toe.) Ag, dankie tog! Hierdie mondvol pos het my slakspiere verrek. Ek is seker 

daarvan!  

 

Aanbieder: Dagsê, Slakkie Posslak. Wat bring jy vandag vir ons? 

 

SP: Ek weet nie wat in hierdie koevert is nie, maar dit moet ŉ groot boodskap wees. Dit was swaar op my tong. Ek 

het dit amper hier buite onder ŉ bos weggesteek. Ek was nie meer lus om dit verder te dra nie. 

 

Aanbieder: Ai Slakkie, dan sou ons nooit die boodskap kon kry nie. En dan het jy nie jou werk as Slakkie Posslak 

gedoen nie!  

 

SP: Ja, dis seker waar. Maar dis harde werk om altyd te doen wat mense van jou vra. Maar gaan ons nie lees wat 

Oupa Pietie Preekstoel gestuur het nie? 

 

Aanbieder: Als reg, Slakkie. Baie dankie dat jy tog gedoen het wat jy moes! 

 
(Maak die koevert oop, haal die brief uit en lees dit voor.) 
 

Ai, my liewe kinders op ver plekke... Hier op die preekstoel moes ek ook nou al baie dinge sien. Maar laat ek julle 

vertel van die keer wat die dominee so woes gepreek het dat hy my natgespoeg het so deur die praat! Dit het 

gebeur toe hy uit Jakobus gelees het. 

Was jy al in 'n klas waar iemand dieselfde naam of van as jy gehad het? Dit kan ŉ mens soms deurmekaar maak, 

nè! Net soos ons vandag heelwat Johans en Melanies kry, was die naam Jakobus ŉ algemene naam in die Bybelse 

tyd. So ons moet nou nie deurmekaar raak nie, hoor. Daar was ŉ dissipel met die naam Jakobus, maar hy het nie 

hierdie brief geskryf nie. Hierdie Jakobus was niemand anders as Jesus se broer nie! Hy was een van Josef en 

Maria se seuns. Hoe spesiaal is dit? 

  

Jakobus het ŉ brief geskryf om vir mense te verduidelik hoe ons op aarde as kinders van God moet leef. Dit is so 

ŉ lekker brief. Dit klink soos die “Doen dit self”-boeke. Het julle al ŉ “Doen dit self”-boek van binne gesien? Dit 

wys gewoonlik stap vir stap foto’s. 

 

Jakobus se stap 1 was altyd om te BID. 

 

Hy het vertel dat ons bly kan wees as slegte goed met ons gebeur, want dit is soos ŉ toets of ons regtig die Here 

gaan vertrou. As jy nie weet wat die Here wil hê jy moet doen nie, gaan vra vir die Here in gebed vir wysheid. Jy 

hoef nie bang te wees dat Hy nie na jou sal luister nie – Hy sal jou graag wil help. As jy klaar gevra het, moet jy 

glo dat Hy sal help! Hy sal jou wys wat die regte ding is om te DOEN – maar dan moet jy dit gaan DOEN. 

 

 

 



Dit is stap 2 – DOEN 

 

Julle! Jakobus was ŉ reguit man. Hy het sommer netso vir die mense gesê: “Moenie kwaad word en dikmond sit 

nie. Gee ander mense ŉ kans om te PRAAT. En as jy dinge sê waarvan God nie gaan hou nie: HOU OP! ŉ Goeie 

kind van die Here luister nie net wat God sê nie, hulle DOEN dit ook! Weet jy hoe is iemand wat net luister wat die 

Here sê, maar nie wil doen wat Hy vra nie? Dit is soos iemand wat in die oggend opstaan en in die spieël sien hoe 

deurmekaar sy hare is. Hy draai dan net om, doen niks daaraan nie en vergeet dadelik hoe deurmekaar sy hare is. 

Sê nou daar is iemand wat kerk toe gaan en vir almal vertel hy is ŉ Christen, maar daardie persoon praat lelik, 

baklei en skinder soos hy wil. Wat dan? ŉ Kind van die Here maak nie so nie. Die Here hou niks daarvan nie.” 

 

Stap 3: PRAAT 

Die derde stap van Jakobus is nogal ŉ moeilike een. Dit gaan oor PRAAT. Wys gou vir my julle tonge. Hoe groot is 

jou tong? Het jy geweet jou tong is een van die gevaarlikste wapens wat jy het? Dit werk soos ŉ kar se stuurwiel: 

as die stuurwiel draai, draai die hele kar. Dit is soos ŉ klein vuurtjie wat ŉ groot bos kan laat brand! Vloek of 

skinder nou net... dan sien almal sommer hoe sleg jy is. Jou tong kan jou hele lewe stukkend “brand”, daarom 

moet jy DINK voor jy PRAAT. ŉ Mens kan mos nie met dieselfde tong mooi praat oor God EN lelik op iemand skel 

nie. Daarom praat ons nie lelik van ons maats nie. Praat die waarheid, dan sal jy nie by die Here in die moeilikheid 

kom nie. 

 

Jakobus wys ons moet al 3 stappe doen, nie net een nie. Om soos kinders van God te lewe, bid, doen en praat 

ons reg. Jakobus eindig sy brief af deur te sê ons moet ons maats help sodat ons almal getrou aan die Here kan 

bly. Ek is nou moeg gepraat, maar julle moet nou eers die leidraad hier in die koevert oplos om die 3 stappe vir ŉ 

goeie lewe te vind. 

 

Ek wonder waarvoor staan hierdie letters dan: B, D, P? (Vir kleintjies kan jy die prente wys.) 
 

Sjoe, BID – DOEN – PRAAT!! Dis omtrent ŉ mondvol. Maar ek wonder, hoekom kan ons nie net BID of net DOEN 

nie of net PRAAT nie? Hoekom moet ons al 3 doen? 

 

Dit laat my dink aan ŉ lampie. Dit bestaan uit die lampie, die gloeilampie en ŉ koord wat by die muurprop ingedruk 

word. Kom ons sit die lampie aan en kyk of dit werk. (Die lampie skyn.) Nou, kom ons sê ons besluit ons wil nie 

meer die gloeilampie gebruik nie. Gaan die lampie nog werk? (Haal gloeilampie uit en skakel die lampie aan.) O 

aarde, daar is nie lig nie! Goed, kom ons sit die gloeilampie terug. Maar, ek dink ons moenie meer krag gebruik nie, 

want ons moet mos elektrisiteit spaar. So kom ons trek die muurprop uit. Dit sal seker mos werk, want die 

gloeilamp is mos in. Een.. twee... drie... (Druk die skakelaar aan.) O aarde, daar is dan niks!! Hoekom gebeur daar 

niks nie? 

 

Goed, kom ons gebruik die elektrisiteit. Die gloeilamp is in, die krag is aan, die lampie is regop, so kom ons kyk of 

dit nou weer sal skyn. 

 

Net soos die lampie verskillende dele het wat dit laat werk, net so moet die Here se kinders BID, DOEN en 

PRAAT.  

 

Kom ons sit bewegings by: BID (hande saam) / DOEN (hardloop op een plek) / PRAAT (maak hand oop en toe 

soos ‘n pop wat praat). Ons kan nie net BID en niks DOEN nie. Ons kan nie net DOEN en niks BID nie. Ons kan 

nie net BID en niks PRAAT nie. 

 

BID vir mekaar: Bid vir jou maatjies en die mense rondom jou. 

 

DOEN goed aan ander: Moenie net sê wat moet gedoen word nie, gaan doen dit. (Hier kan julle voorbeelde noem.) 
 

PRAAT goed van ander: Moenie lelik praat van jou maats nie, moenie jok nie, ens. 

 



Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter een van die drie opdragte is vir jou maklik om te doen. 

2. Ek wonder watter een van die drie opdragte is vir jou moeilik om te doen. 

3. Ek wonder wat kan mens doen om beter te word in al drie. 

 

 Werskaf  

• Maak ŉ verkeerslig met die volgende woorde by elke kleur: Rooi: Stop en bid / Oranje: Dink voor jy praat / 

Groen: Doen wat God vra 

• Die tong: Kopieer die patroon op ŉ A4-papier. Sny die dun lyntjies binne die lippe met ŉ kunsmessie. Vou 

die papier in die helfte en weer in die helfte. Die eerste vou moet aan die onderkant van die “boekie” 

wees. Gom net die sykante toe. Los die bokant oop. Kopieer 2 tonge op rooi karton vir elkeen. Steek die 

tong van die binnekant af deur die gleufie in die lippe. Laat steek ŉ klein deeltjie van die tong uit. In die 

ontmoeting trek die kinders elke tong ŉ klein entjie op ŉ slag uit en skryf woorde op die tonge. Op die 

vrolike gesiggie se tong skryf ons goeie dinge en op die hartseer gesiggie kom slegte dinge. Vat dit huis 

toe en gaan vertel die boodskap by die huis. 

 

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 3  
Timoteus 
Jonk vir Jesus  

 
Teks: 1 en 2 Timoteus 

Hulpmiddels:  

• Slakkie die Posslak (meer inligting oor Slakkie Posslak in Boek 11 Ontmoeting 6 “Paulus se brief aan die 

Romeine”) 

• Oupa Pietie se brief 

• Timoteus “legkaart” - Vir ŉ groot groep vergroot die “Timoteus”- stukke so groot as moontlik. Indien 

julle in kleiner groepe verdeel, kan elke groep ŉ A4-voorbeeld gebruik. Daar is ŉ PowerPoint op die 

webblad beskikbaar vir diegene wat dit kan gebruik. 

Nog opsies: 

Groter kinders kan die stukke kry en self die teksverse opsoek, bespreek en die kernwoorde opskryf. 

Stukke kan ook met vilt geplak en op die viltbord aanmekaar gesit word, of gelamineer word en met ‘n 

magneetstrokie of wondergom aan ‘n witbord vasgesit word.  

• Wol 

• Gom 

• Klei 

• Toiletrolletjies 

 

Welkom  

Groei die boomstam: Staan in 'n kring en hou hande vas. Laat twee kinders hul hande los. Die een kind begin dan 

al om die sirkel aan die binnekant te stap en met elke rondte die sirkel kleiner te maak. Die res volg outomaties en 

spiraal dan in ŉ kleiner “boomstam”. Die laaste kind begin dan weer om die sirkel geleidelik groter uit te kring 

totdat hulle in die oorspronklike sirkel staan. 

 

 Wyding  
Stilword-ritueel: 

Sit stil op ŉ plekkie, haal diep asem en blaas weer uit.  
Luister na die volgende woorde:   

“Die Here sien jou. Hy ken jou naam. Hy weet hoe oud jy is. Hy weet wat jy doen. Hy weet wat jy sê. Hy sien jou 

lag. Hy hoor as jy huil. Hy het jou gekies vir sy span.” 

 

Woord 

Jesus het baie kinders op die aarde. Oral verspreid deur die wêreld. Oral waar kinders van die Here leef, wys hulle 

vir ander mense Wie Jesus is. Hoe wys hulle dit? (Deur hoe hulle lewe, wat hulle doen en sê, deur vir mense van 

Jesus te vertel en te bid.) 

 



Kom ons noem sommer al die gelowiges “Jesus se span”. Ons wat in Hom glo, is sy span. In die span is daar 

kinders, jongmense, grootmense en oumense. Alle soorte mense. 

 

Baie jare gelede was daar ŉ jongman in Jesus se span met die naam Timoteus. Hy en sy ma, Eunice, en sy ouma, 

Loïs, was saam in Jesus se span. Paulus was baie lief vir Timoteus. Hulle het mekaar op een van Paulus se 

sendingreise leer ken. Omdat hulle mekaar vertrou het, het hulle ŉ baie hegte vriendskap gehad. Paulus het vir 

Timoteus op sy derde sendingreis saamgeneem. 

  

Al was Paulus al oud en Timoteus nog baie jonk, het hulle saam vir Jesus gedien. Timoteus het graag na Paulus 

se raad geluister en Paulus het hom gehelp waar hy kon. Timoteus was nog ŉ tiener toe hy die leier van ŉ 

gemeente geword het. Dit was moeilik en daarom het Paulus vir Timoteus 2 briewe geskryf. Ons wag nou net vir 

Slakkie om vir ons oupa Pietie Preekstoel se brief te bring. Ons het vir hom gevra om vir ons te vertel wat in 

Timoteus se briewe staan. 

 

(Slakkie kom uitasem in.) “Sjoe, nou het ek op my vinnigste geseil!! Oupa Pietie se brief was amper laat. Dis ŉ 

swaar brief vir ŉ slakkie soos ek om te dra.” 

 

Leier: Dankie, Slakkie.  

Kom ons lees wat vertel Oupa Pietie Preekstoel. 

 

“Kix-maats en -leiers. Ek het Slakkie se briefie gelees en was so bly om te hoor julle wil meer van Timoteus se 

briewe weet. Ai, ek het so baie daaruit geleer toe ek jonk was. As ek dit nie geweet het nie... nee, o aarde! Ek wil 

nie eers dink aan alles wat sou verkeerd loop in my lewe nie. Paulus se raad het my gehelp om Pietie Preekstoel 

te word.” 

 

“Ek het vir julle ŉ legkaart gestuur. As jy dit aanmekaar kan sit, sal julle die raad hoor. Luister mooi daarna, want 

dit help ŉ mens om ŉ goeie spanlid in Jesus se span te wees.” 

 

“Hoop julle word net sulke dapper getuies soos Timoteus!” 

 

Groete 

Oupa Pietie Preekstoel 

 

Raad vir ŉ jong spanlid in Jesus se getuie span: 

• Verstaan (Deel van kop) 1 Timoteus 2:8-3:16; 1 Tim 3:15 – “Sal jy dus weet”, kan op die legkaartstuk 

geskryf word. (Paulus beskryf aan Timoteus die rol van ouderlinge en diakens, die pligte van mans en 

vroue, die plek van die weduwees, die rol van die gemeente en die waarheid van Jesus.) 

• Getroue getuie (Mondgedeelte) 1 Tim 4:12; 2 Tim 1:8 (Al is hy jonk, moet hy nie bang wees om deur 

woord, daad en gesindheid te getuig en mense te leer nie.) 

• Respek vir ouer mense (Bors en arm) 1 Tim 5:1 en 2 (ŉ Jongmens praat nie “skerp” met ŉ ouer mens 

nie.) 

• Respekteer jou baas (Bors en arm) 1 Tim 6:1 (Daardie respek sal maak dat ander mense nie kwaad praat 

van Jesus en sy span nie.) 

• Dankbaarheid (Hande) 1 Tim 1:12 (God gee my krag, Hy kies my vir sy span, Hy is genadig met my, Hy gee 

my geloof en liefde, Hy het my van my sonde verlos – dit maak my dankbaar. Ek wil vir Hom dankie sê 

deur wat ek doen.) 

• Waarheid (Middel) 2 Tim 3:14 (Oppas, nie enige een wat oor die Here en die Bybel praat, praat die 

waarheid nie.) 

• Staan sterk (Bene) 2 Tim 2:22 (Al is jy jonk, hoef jy nie jouself te bewys deur alles te doen wat jongmense 

wil doen nie. Jy is in Jesus se span en is opreg. Liefde, vrede, geloof en ŉ rein hart is vir jou die 

belangrikste.) 

• Gebed (Knieë) 1 Tim 2 (Gebed oral, altyd, vir alle mense, met dankbaarheid en erns.) 



• Luister (Ore) 2 Tim 3:14 (Luister na die regte mense. Wees gehoorsaam aan mense met gesag, maar kies

baie mooi wat jy glo. Die Here sal jou deur die Bybel leer wat die waarheid is.)

• Vervolging (Voete) 2 Tim 2:24 en 2 Tim 4:5 (Doen wat jy moet doen, al is dit moeilik en al hou mense nie

van jou nie. Bly vriendelik, al is mense lelik met jou.)

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter raad is vandag vir jou belangrik.

2. Ek wonder watter raad het al vir jou gewerk.

3. Ek wonder watter raad is vir jou die moeilikste.

4. Ek wonder hoe sou Timoteus vandag in jou skool behandel word.

 Werskaf 

• Versier Timoteus: Gee vir die kleiner kinders gekleurde wol om op die buitelyne te plak.

• Klei: Vorm ŉ Timoteus of ŉ “Jesus-span” uit klei. “Jesus-span” kan byvoorbeeld ŉ kind, grootmens,

jongmens, man en vrou insluit of die kinders kan self kreatief met die gedagte van ŉ span omgaan.

• Sandboksmannetjies uit toiletrolletjies: Dieselfde opdrag as bo. Die kinders kan met hulle Jesus-span in

die sandboks gaan speel.

Sluit af met die seënbede 





Ontmoeting 4 

Briewe van Johannes 
Kinders leer wie God is – hierdie ontmoeting neem die vorm van gebedstasies aan. 

Teks: 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes 

Notas oor gebedstasies: 

• Julle kan ŉ paar van die stasies of tafels kies. (Julle hoef nie almal te gebruik nie.) 

• Hou getalle in gedagte (minstens 4 tafels vir 20 kinders, minstens 7 vir 50 kinders). Indien daar baie groot 

getalle is, kan oorweeg word om tafels te dupliseer of om die helfte van die kinders buite besig te hou met 

speletjies terwyl die ander die gebedstasies doen. Laat hulle dan omruil na 'n halfuur. 

• Dit kan in enige volgorde gedoen word. Daar is gelyktydig kinders by al die tafels. Sorg vir iemand om 

instruksies te gee en leiding te neem by elke tafel. 

Gebedsreis: 

Die gebedstasies word vooraf uitgepak. Wees kreatief en doen moeite. Dit kan in enige volgorde gedoen word. Elke 

tafel word beman deur ŉ leier. Die kinders begin deur die woorde van Johannes in die koevert op hulle tafel te 

lees. Daarna doen hulle die aktiwiteit. Gebruik verkieslik groot of helder koeverte. 

Aanbieder verduidelik vooraf: Johannes was 'n apostel. Die briewe wat hy geskryf het, is nou deel van die Bybel 

en word genoem 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. 3 Johannes is die kortste boek in die Bybel. Kom ons 

gaan op ŉ reis om te hoor wat in hierdie briewe staan. 

(Verduidelik hoe die gebedstasies werk.) By elke tafel is daar ŉ brief in ŉ koevert met teksverse uit die Johannes-

briewe. Dit moet eers gelees word voordat julle die aktiwiteit doen. Luister na die aanbieder by elke tafel. By elke 

tafel gaan julle oor iets anders bid en elke keer op 'n ander manier. 

 

1. DIE BYBEL IS BELANGRIK 

“Jesus is die Woord en die Lewe.” (1 Joh 1:1) Dit beteken dat ons die Bybel lees om Jesus beter te leer ken. Ons 

moedig ander mense aan om dit ook te doen. 

Benodigdhede: 

• Skryf die teks en verduideliking hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk. 

• Kopieer die gebedswiel op karton, knip uit en druk 'n “split pin” in die middel deur albei kartonne. 

• Kopieer die wêreldkaart so groot as moontlik; kopieer die gebedskaartjies op karton en sny dit op in 20 

kaartjies wat saam met die wêreldkaart gebruik word. 

• Gekleurde plakkers 

• Opsioneel vir versiering: verskillende Bybels en vertalings, Bybels in ander tale en Kinderbybels. 

Aanbieding: Johannes verduidelik vir ons in sy eerste brief dat die Bybel baie belangrik is. Die Nuwe Testament is 

al in meer as 1000 tale vertaal en daar is al 6 biljoen kopieë van die Bybel deur die jare gedruk. Dit is die beste 

verkoper van alle tye! Maar tog is daar BAIE mense wat nog nie die Bybel gelees het nie. 

Bid vir een van hierdie lande waar daar baie mense is wat nie die Jesus van die Bybel ken nie. Tel 'n 

gebedskaartjie op en gebruik dan die gebedswiel om vir daardie land en vir die land se kinders te bid. Bid dat God 

mense na hulle sal stuur sodat hulle van Jesus sal hoor en Hom leer ken. Plak 'n plakker op die land wat jy gekies 

het. 

2.  GOD IS LIG 

“God is Lig en daar is geen donkerte in Hom nie.” (1 Joh 1:5) Dit beteken dat God ons help met ons probleme en 

ons leer om reg te lewe. 

Benodigdhede: 

• Skryf die teks en verduideliking hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk. 



• Foelie, tee-kersies / kerse, vuurhoutjies

• Opsioneel vir versiering: uitstalling van flitse, kerse, lampe, ens.

Aanbieder verduidelik: Johannes verduidelik vir Christene dat ons wel foute maak, maar dat ons jammer kan sê en 

Jesus ons altyd vergewe. Hy is soos 'n lig op ons pad. Hy wys vir ons hoe om gehoorsaam en soet te wees. 

Bid en sê jammer vir iets wat jy verkeerd gedoen het (as daar iets is waaraan jy kan dink) en vra dat Jesus jou 

vergewe. Bid ook oor enigiets wat jou bekommer en vra Jesus om jou daarmee te help. Steek dan die kersie aan 

om te onthou dat God lig is en dat Hy jou vergewe. 

3. GOD IS LIEFDE

Weet jy hoe lyk God se liefde? Dit lyk so: “God het sy spesiale Seun wêreld toe gestuur. Hy het ons kom help om 

God se kinders te word.” 1 Joh 4:9 (uit Bybel@kinders) 

Benodigdhede: 

• Skryf die teks en verduideliking hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk.

• Opsioneel vir versiering: uitstalling van 'n kruis en harte

• Klei, papierborde, tandestokkies (Indien die klei huis toe geneem word, kan dit op papierborde gedoen

word.)

Aanbieder verduidelik: Johannes skryf sy briewe aan Christene. Iemand het probeer om hulle deurmekaar te maak. 

Hy sê vir hulle om te bly glo aan dit wat belangrik is. Hy herinner hulle aan die heel belangrikste waarheid. Dit is 

dat God elkeen baie lief het en dat Hy Jesus gestuur het om te wys hoe lief Hy vir ons is. Jesus het sy hele lewe 

vir ons gegee en vir ons kom wys hoe om vir mekaar lief te wees. Jesus het jou baie lief, jy kan dit altyd onthou! 

Maak 'n hartjie uit die klei en skryf jou naam met 'n tandestokkie daarop. Jy kan patrone maak of jou duimafdruk 

daarin los. 

4. LIEFDE VIR MEKAAR

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ŉ kind van God en ken God. 

(1 Joh 4:7) Ons moet altyd vir mekaar lief wees en mekaar wil help. Dis hoe God is. Hy het die liefde so gemaak.” 

(Bybel @kinders)  

Benodigdhede: 

• Skryf die teks hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk.

• Karton (rooi, pienk, ens.) met hartjies op, skêre, koki’s, wasgoedlyn, wasgoedpennetjies

(Nota: Hulle kan aan die einde van die ontmoeting hulle hartjies huis toe neem of ŉ mens kan dit in 'n volgende 

ontmoeting weer gebruik vir gebed en dit daarná eers huis toe stuur.) 

Aanbieder verduidelik: Omdat God ons liefhet, moet ons mekaar ook liefhê. Jesus het vir ons kom wys hoe. Hy 

was lief vir almal. Dink aan al die mense wat jy ken in jou huis, by die skool, vriende, onderwysers, by die kerk, ens. 

Knip hartjies uit karton of papier (of dit kan reeds uitgeknip wees) en skryf die name van familie en vriende vir wie 

jy wil bid daarop. Bid dan vir hulle. Vra vir God om jou te help om vir hulle liefde te wys. As jy klaar gebid het, hang 

die hartjie op die wasgoedlyn. 

5. DIE WAARHEID

“Ek was baie bly toe ek kinders kry wat in die waarheid lewe.” (Die teks is aangepas uit 2 Johannes 4.) God wil hê 

ons moet die waarheid glo en die waarheid praat. 

Benodigdhede: 

• Skryf die teks en verduideliking hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk.



• Papier of groot stuk ongedrukte koerantpapier

• Swart koki’s, gewone potlode, uitveërs

• Plak papier of ongedrukte koerantpapier op die tafel. Verdeel die papier in 2 dele met ŉ streep in die

middel. Skryf aan die een kant die woord WAARHEID en aan die ander kant LEUENS.

Aanbieder verduidelik: Die kinders kan met koki’s aan die waarheid kant dinge oor God of die Bybel skryf. Met 

gewone potlode kan hulle aan die ander kant leuens skryf en dit dan met ŉ uitveër uitvee. Verduidelik dat God se 

waarheid standvastig is en ewig hou, maar leuens nie. 

6. HELP VIR ANDER

“Ek hou baie van jou. Jy doen wat ŉ kind van die Here behoort te doen. Ek praat veral daarvan dat jy ander 

Christene vriendelik gehelp het. Jy het hulle nie eens geken nie, maar tog het jy hulle gehelp.” 3 Johannes: 5-6 

(uit Bybel@kinders) 

Benodigdhede: 

• Skryf die teks hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk.

• Papier waarop hulle die buitelyne van hul hande kan aftrek

Aanbieder verduidelik: Johannes praat in sy derde brief met Gaius. Hy was 'n kerkleier. Wil jy ook soos Gaius 'n 

helper vir Jesus wees? Dink aan iemand vir wie jy kan help en besluit hoe jy dit wil doen. Trek die buitelyn van jou 

hand op die papier af en skryf in elke vinger 'n naam van iemand vir wie jy gaan help. Bid dat God jou sal gebruik. 

7. OORWINNAARS

Ons het die sonde en die duiwel klaar gewen deur naby Jesus te bly en in Hom te glo. Glo jy dat Jesus die Seun 

van God is? Dan is jy ŉ wenner. 

Benodigdhede: 

• Skryf die boodskap hierbo op 'n papier en sit dit in 'n groot koevert om soos 'n brief te lyk.

• Pak vooraf ŉ klipstapel van klippe. Sit dan 'n reuse wennersvlag daarop. (“checkered flag”)

• Stokkies soos tandestokkies of sosatiestokkies om vlaggies mee te maak

• Plakkers of papiertjies en swart koki’s om vlaggies mee te maak of briefies te skryf

Aanbieder: Ons sukkel soms met probleme of gaan deur moeilike tye. Die eerste Christene het ook in moeilike 

omstandighede gelewe. Johannes praat hulle moed in en herinner hulle dat God hulle altyd bystaan. Dit is God wat 

die oorwinning gee. Hy help ons met probleme. Hy maak ons wenners! 

Skryf jou probleme op papiertjies, rol dit op en plaas dit in die kliphoop. Maak ŉ wenvlaggie om te onthou dat 

Jesus die oorwinnaar (wenner) is en steek dit in die klipstapel. 

Sluit af met die seënbede 





 









Ontmoeting 5 
Die 7 gemeentes van Openbaring 
Hoe lyk jou binneste? 

Teks: Openbaring 2 en 3 

Hulpmiddels:  

• 7 kerkies gemaak uit plastiekglasies of boksies (sien voorbeelde)

• 7 items om binne in die kerkies te plaas:

- rooi karton hartjie (opgefrommel)

- boeie – ŉ prentjie van boeie of boeie gemaak uit 2 sleutelringetjies

- watte

- lipstiffie

- ŉ wekker of horlosie

- Bybeltjie (maak ŉ klein Bybeltjie)

- ŉ teesakkie (Hou lou water en ŉ koppie gereed om tee te maak.)

• Benodigdhede vir handwerk aktiwiteite

Welkom 

“As jy my kan hoor” speletjie: Aanbieder begin eenvoudig speel, kinders val in en volg die aksie: “As jy my kan 

hoor - raak aan jou knie.” 

“As jy my kan hoor - draai in die rondte.” “As jy my kan hoor - klap jou hande.” 

Hou so aan en noem aksies waaraan jy kan dink. Eindig met: “As jy my kan hoor - gaan sit plat!”  

Wyding 

Stilword-ritueel: 

Almal maak hulle oë toe en luister na die geluide. Kyk hoeveel verskillende geluide jy kan hoor. Watter 

geluide is ver? Watter geluide is naby? Haal diep asem. Onthou dat God se Gees binne jou is. Blaas saggies 

op jou hand. Jy kan nie jou asem sien nie, maar jy kan dit voel. Al kan jy nie vir God sien nie, woon Hy ook 

binne jou. Sê vir God dankie dat Hy binne jou woon. 

Woord 

Gebruik nou die 7 kerkies: 

Elkeen van hierdie kerkies lyk baie mooi van buite. Net so lyk ons ook baie keer mooi aan die buitekant. Elke 

gemeente (kerkie) het goeie dinge gedoen, maar elkeen het ook foute gemaak. God wys vir hulle deur die visioen 

aan Johannes hoe hulle harte lyk. Hulle kry die boodskap sodat dit wat aan die binnekant verkeerd is, reggemaak 

kan word. Hy wil hê hul harte moet reg wees, dan sal hulle die dinge kan doen wat God bly maak. Hul harte moet 

vol liefde wees, liefde vir Jesus en liefde vir ander. 

Kom ons kyk nou na elke gemeente se binnekant: 



Gemeente 1 – Efese 

Efese het mooi gelyk aan die buitekant. Hulle het hard vir die Here gewerk en nie geluister na mense wat hulle 

wou oortuig om verkeerde dinge te doen nie. (Lig nou die kerkie op en vra:) “Maar ek wonder hoe lyk hulle 

binnekant regtig?” 

(Wys opgefrommelde hartjie papier.) Kyk julle, hierdie was ŉ mooi hartjie. Waaraan laat ŉ hartjie ons dink? (Liefde) 

Nou hoekom is hierdie hartjie dan opgefrommel en oud? 

Die boodskap van die Here vir die gelowiges in Efese was: “Maar dit het ek teen julle: Julle het My nie meer lief 

soos aan die begin nie.” (Openbaring 2:4)  Dit beteken dat hulle verander het. Aan die begin was hulle baie lief vir 

Jesus, maar nie nou meer nie. Hulle moet weer voluit vir Jesus lewe. (Jy kan ook vers 4-5 lees in Bybel @ 

kinders.)  Die hartjie herinner ons aan die gelowiges in Efese wat nie meer vir Jesus so liefgehad het nie. Dit help 

ons om te onthou om elke dag voluit vir Jesus lief te hê met alles in ons! 

• Ek wonder hoe jy vir Jesus kan sê of wys dat jy Hom liefhet.

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.” 

Gemeente 2 - Smirna 

Die gelowiges in Smirna was baie arm, maar tog was hulle ryk. Hoe kan dit wees? Hulle was ryk omdat hulle in 

Jesus geglo en Hom getrou gevolg het. Dit het hulle gelukkig gemaak. Maar wat is hier binne? (Lig die koppie op 

en wys die boeie.) Wat is dit? Dis boeie waarmee skelms se hande vasgemaak word. Hulle kry die boodskap dat 

hulle in die tronk gaan beland. Nie omdat hulle iets verkeerd gaan doen nie, maar omdat hulle in Jesus glo en 

ander mense nie van hulle hou nie. Die boeie waarsku hulle oor die moeilike tyd wat vir hulle voorlê. Maar luister 

na God se belofte aan hulle: 

“Moenie bang wees as julle swaar kry nie. Party van julle gaan in die tronk beland. Daarvoor gaan die duiwel sorg. 

Hy sal julle wil toets. Maar dit sal nie lank aanhou nie. Bly aan die kant van God, al gebeur wat.” (Openbaring 2:10 

in Bybel @ kinders) 

Die boeie herinner ons aan die gelowiges in Smirna wat tronk toe is vir hulle geloof. Ons wil altyd onthou dat God 

by ons is as dit swaar gaan. 

• Ek wonder hoe Smirna se gemeente oor die brief gevoel het.

• Ek wonder hoe sou jy voel as jy moes hoor dat jy in die tronk gaan beland terwyl jy niks verkeerd gedoen

het nie.

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.” 

Gemeente 3 – Pergamum 

Daar was mense in Pergamum wat die Christene wou seermaak. Tog het die Christene in Jesus bly glo. Maar was 

alles in orde? (Wys die watte.) ‘n Paar mense in die gemeente van Pergamum het geluister na twee slegte mense 

wat vir hulle wou oortuig om ander gode te dien. Hulle het gedink hulle kan maar dinge doen wat vir God hartseer 

maak. Johannes vertel dat God wil hê hulle moet na Hom luister. Hulle moet die watte uit hul ore haal, sodat hulle 

reg kan hoor wat God wil hê hulle moet doen. 

Lees: “Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees (vir die gemeente) sê.” (Openbaring 2:17) Die watte 

herinner ons aan die gemeente in Pergamum wat nie wou luister nie. Ons wil ons ore oop hou vir die woord van 

God. 

• Ek wonder of jy al gehoor het dat mense sê “Dis reg om te doen” en dan weet jy dis iets waarvan God nie

hou nie.

• Ek wonder wat maak dit moeilik om die regte keuses te maak.

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.” 

Gemeente 4 – Tiatira 

Die gemeente van Tiatira het baie goeie dinge gedoen. Hulle was lief vir mekaar. Hulle geloof was sterk. Hulle het 

mekaar gehelp. Hulle het probeer om elke dag meer en meer vir Jesus te doen. (Vergelyk Openbaring 2:19) 

Sjoe, dit klink of dit goed gaan met hulle. Sal daar iets wees wat die Here wil hê hulle moet verander? (Lig die 

koppie op en wys die lipstiffie.) Daar was ŉ vrou met die naam Isebel wat verkeerde dinge gedoen het. Sy het 

mense oortuig om vleis te eet wat aan afgode geoffer is. Sy het hulle ook geleer om verkeerde dinge te doen. Die 

gelowiges in Tiatira het haar nie gekeer nie en ook nie met haar geraas nie. Hulle het haar net gelos om daarmee 

aan te gaan. Johannes skryf: “Sekere dinge wat julle doen, hou Ek egter niks van nie. Daardie slegte vrou, Isebel, 



doen wat sy wil en julle laat dit toe.” (Openbaring 2:20 in Bybel@kinders). Die lipstiffie herinner ons aan Isebel se 

slegte invloed en help ons om te onthou dat ons met ons monde en woorde mense moet help om die regte keuses 

te maak. 

• Ek wonder hoe sal jy iemand help om nie verkeerde keuses te maak nie.  

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.” 

 

Gemeente 5 – Sardis 

Die gemeente in Sardis het ŉ goeie naam gehad. (Daar kan ŉ mooi naambord op die kerkie wees.) Almal het van 

hulle geweet. Hulle was bekend. Hulle het gemaak of hulle ŉ baie goeie gemeente is. Maar hoe het hulle binnekant 

gelyk? 

(Lig die koppie op om die wekker te wys.) Wat doen ŉ wekker? (Dit maak ons wakker as ons slaap!) Wat beteken 

dit as ŉ mens sê die gemeente slaap? (Hulle is lui en hulle luister nie.) 

Wat sê God vir hulle in Johannes se brief? “Julle maak of julle ŉ goeie gemeente is. Maar eintlik dien julle nie die 

Here soos julle moet nie. Word wakker! Moenie die bietjie Christelikheid wat nog in julle oor is, ook verloor nie.” 

(Openbaring 3:1-2 in Bybel@kinders) Die wekker herinner ons aan die Sardis-gemeente wat aan die slaap was. 

Ons wil elke uur van die dag voluit vir Jesus lewe. 

• Ek wonder hoe kan jy elke dag voluit vir Jesus lewe. 

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.”  

 

Gemeente 6 – Filadelfia 

Die gemeente in Filadelfia se kerkie het sterk bly staan, al was hulle swak. Hulle het baie moeilike tye deurgegaan 

en probleme gehad. Hulle was nie belangrik in Filadelfia nie en tog het hulle deur dik en dun Christene gebly. Hulle 

was nie skaam vir Jesus nie. (Vergelyk Openbaring 3:8 in Bybel@kinders) 

Maar wat wil God vir hulle vertel? (Lig die koppie op en wys die klein Bybeltjie.) God herinner hulle deur die brief 

van Johannes dat hulle moet vashou aan sy boodskap. “Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding 

vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die 

bewoners van die aarde op die proef te stel.” (Openbaring 3:10) 

Die Bybeltjie herinner ons aan die gemeente in Filadelfia wat in moeilike tye die woorde van God moes onthou. 

Ons wil elke dag die Bybel lees, sodat ons God se beloftes kan ken. 

• Ek wonder wat maak jy met jou Bybel (of Kinderbybel) en wanneer lees jy daaruit.  

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.” 

 

Gemeente 7 – Laodisea 

Die gemeente in Laodisea het gedink hulle is ryk en het niks nodig nie. Hulle kerkie het bo geblink, maar onder... 

(gestink!) Hoe lyk hulle binnekant? (Lig die koppie op om ŉ teesakkie te wys.) 

Hoekom is hier ŉ teesakkie? Wat doen ŉ mens met ŉ teesakkie? Ek het louerige, kouerige water hier. Ek gaan nou 

tee maak. (Sit die sakkie in ŉ koppie en gooi die lou water by.) Gaan dit werk? Hoekom nie? Hoe dink julle smaak 

tee wat met lou water gemaak is? Dit smaak flou; dit is nie lekker nie. Dit is beter om die tee glad nie te maak nie 

as om lou water te gebruik. 

Johannes sê dis beter om te kies om voluit vir Jesus te lewe. Daar moet warm liefde in jou hart vir Hom wees. 

Baie mense het nog nooit die Goeie Nuus gehoor nie. Hulle is koud, maar wat as hulle sou hoor – dalk glo hulle. 

Maar om lou te wees beteken jy ken vir Jesus en tog is jy nie lief vir Hom nie. Hoor wat staan in Openbaring 

3:14,15: “Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar 

koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond 

uitspoeg.” Om lou te wees, is om te weet wat om te doen, maar nie lus te wees om dit te doen nie, bv. om kerk 

toe te kom, maar dit halfhartig te doen of met ŉ slegte gesindheid. (Gee nog voorbeelde op die kinders se vlak.) 

Die teesakkie herinner ons aan die gemeente in Laodisea wat nie koud of warm was nie, maar lou. Dit help ons 

onthou om aan die brand te wees vir Jesus! 

• Ek wonder wat sou jy vir die gemeente in Laodisea sê.  

ALMAL: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê.”  

 

 

 



Sluit af met Openbaring 3:20. 

(Reël met iemand om eers hard aan ŉ deur te klop voor jy lees.) Hoor julle die klop? Dis mos iemand wat wil 

inkom... (Laat die persoon inkom.) 

In Openbaring 3:20 sê Jesus: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur 

oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom ŉ feesmaal hou, en hy saam met my.” 

Jesus sê dat Hy in jou wil woon. Jy is ook soos hierdie kerkies. (Wys na die koppies/kerkies.) Jy kan kies om die 

deur vir Hom oop te maak. Wanneer Jesus se Gees in jou woon, help Hy jou om jou binnekant ook mooi te maak, 

sodat jy vol liefde kan wees en Hom voluit kan volg. 

 

 Werskaf  

Maak kerkies. (Sien prente.) Binne-in kan al die simbole met ŉ verduideliking (sien volgende bladsy) kom. 

Kleiner kinders kan die kerkies versier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring (Op 2-3)  

Efese 

Die hartjie herinner ons aan die gelowiges in Efese wat nie meer vir Jesus so liefgehad het nie. Ons wil onthou om 

elke dag vir Jesus lief te hê met alles in ons! 

• Ek wonder hoe jy vir Jesus kan sê of wys dat jy Hom liefhet. 

Smirna 

Die boeie herinner ons aan die gelowiges in Smirna wat tronk toe is vir hulle geloof. Ons wil onthou dat God by 

ons is as dit swaar gaan. 

• Ek wonder hoe die mense van Smirna oor die brief gevoel het. 

• Ek wonder hoe sal jy voel as jy moet hoor dat jy in die tronk gaan beland terwyl jy niks verkeerd gedoen 

het nie. 

Pergamum 

Die watte herinner ons aan die gemeente in Pergamum wat nie wou luister nie. Ons wil ons ore oop hou vir die 

woord van God. 

• Ek wonder... het jy al gehoor dat mense sê: “dis reg om te doen” en dan weet jy dis iets waarvan God nie 

hou nie. 

• Ek wonder wat maak dit moeilik om die regte keuses te maak. 

Tiatira 

Die lipstiffie herinner ons aan Isebel se slegte invloed en help ons om te onthou dat ons met ons woorde mense 

kan help om die regte keuses te maak. 

• Ek wonder hoe jy iemand sal help om nie verkeerde keuses te maak nie. 

Sardis 

Die wekker herinner ons aan die Sardis gemeente wat aan die slaap was. Ons wil elke uur van die dag voluit vir 

Jesus lewe. 

• Ek wonder hoe kan jy elke dag voluit vir Jesus lewe. 

Filadelfia 

Die Bybeltjie herinner ons aan die gemeente in Filadelfia wat in moeilike tye die woorde van God moes onthou. 

Ons wil elke dag Bybel lees, sodat ons God se beloftes kan ken. 

• Ek wonder wat maak jy met jou Bybel (of Kinderbybel) en wanneer lees jy daaruit. 

Laodisea 

Die teesakkie herinner ons aan die gemeente in Laodisea wat nie koud of warm was nie, maar lou. Ons wil “aan 

die brand” wees vir Jesus! 

• Ek wonder wat sou jy vir die gemeente in Laodisea sê. 

 

 

Sluit af met die seënbede  

 

 



Ontmoeting 6   

Kersfees 
In hierdie ontmoeting fokus ons op die voorspellings van Jesus se koms na die aarde, wat waar word in 

die Nuwe Testament. 

 
Teks: Verskeie (Hierdie is ook ‘n “Slakkie Posslak” byeenkoms - meer inligting oor Slakkie Posslak in Boek 11 

Ontmoeting 6 “Paulus se brief aan die Romeine”) 

Hulpmiddels:  

• 1 Boks waarvan die deksel en die onderste gedeelte afsonderlik met geskenkpapier toegedraai is 

• 6 Groot koeverte wat binne-in die boks pas  

Elke koevert het een van die volgende in: 

1. ŉ Strook papier: Knip ŉ A4-papier in die lengte middeldeur en plak twee van die kort kante aanmekaar 

om ŉ lang strook te vorm (of vergroot die prent van die pad). Skryf binne-in Jes 40:3: “Maak vir die 

Here ŉ pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ŉ grootpad vir ons God!” 

2. ŉ Kaartjie met die buitelyne van Josef, Maria en die baba in die krip daarop. Skryf binne-in die kaartjie 

Jes 7:14: “Die Here sal daarom self vir julle ŉ teken gee; ŉ jong vrou sal swanger word en ŉ seun in 

die wêreld bring en sy sal Hom Immanuel noem.” 

3. 'n Huis: ŉ A4-papier waarvan 2 hoeke afgesny is om ŉ dakkie voor te stel en in die middel 2 deure wat 

kan oopmaak. Skryf agterop Miga 5:1: “En jy Betlehem Efrata, is maar ŉ klein, onbelangrike dorpie. 

Maar uit jou sal daar Iemand kom wat aan My behoort.” 

4. 'n Engel: Maak ŉ kaartjie wat soos ŉ engeltjie uitgesny is en skryf daarin Jes 9:5-6a: “Vir ons is ŉ 

Seun gebore, aan ons is ŉ Seun gegee; Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, 

Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en 

voorspoed bring.” 

5. 'n Ster: Sny ŉ 6-punt ster uit 'n A4 en skryf agterop Miga 5:1: “Nou gaan Ek vir julle ŉ nuwe koning uit 

Betlehem laat kom. Hy sal aan My behoort en Hy sal regeer.” 

6. 'n Donkie: Skryf op die uitgeknipte prent van ŉ donkie die woorde van Hosea 11:1: “Ek het Hom, my 

Seun uit Egipte geroep”. 

 

Welkom  

“Stuur die geskenk”: Draai ŉ paar goedjies soos pakkies lekkergoed of koekies in baie lae koerant- of 

tydskrifpapier toe en plak elke laag met kleeflint vas. Verdeel die kinders in groepe en gee vir elke groep 'n 

geskenk. Sodra die musiek begin speel, stuur hulle die geskenk om. Wanneer die musiek stop, begin die kind wat 

die geskenk in die hand het om die pakkie oop te maak. Wanneer die musiek weer begin, moet hy die geskenk 

aangee. Hou so aan totdat die geskenke oop is. Al die eetgoed word saam in een bak gegooi en onder die hele 

groep verdeel. 

 

Wyding  
Stilword-ritueel: Gaan sit met jou hande oop op jou skoot soos iemand wat ŉ geskenk gaan kry. Sê vir God dankie 

dat Hy sy Seun in Kersfeestyd aarde toe gestuur het. Hy het vir ons die heel grootste geskenk ooit gegee. 

Sing ŉ paar Kersliedere. 

 

 



Woord 

Slakkie: As ek handjies gehad het, het ek hulle vandag geklap, maar nou sal ek maar net op en af spring van 

opgewondenheid. Ek sien julle het presente. Dis mos amper Kersfees en die winkels is vol mooi goed. Ek het nou 

al gehoor dat Kersfees oor Jesus se geboorte gaan. Maar ek wonder of dié Jesus waarvan ons in die Bybel lees, 

regtig die Verlosser is wat God belowe het. Daar is so baie mense wat nog nie glo dat dit Hy is nie. Miskien moet 

ek vir oupa Pietie Preekstoel vra – hy het mos al die antwoorde. Hy het juis vandag vir ons sommer ŉ gro-o-o-t 

present gestuur – dalk omdat Kersfees om die draai is. Ek kan nie wag om dit oop te maak nie! (Laat hy die deksel 
van die boks afhaal en die eerste koevert uithaal.) Kyk net al die briewe. Kom ons begin met die eerste brief. 

1. Die Strook 

Hier is ŉ la-a-a-ang brief. (Lees die boodskap op die papier.) 
Daar is voorspel dat daar iemand voor Jesus moes wees om aan te kondig dat Hy gekom het. Die persoon sou in 

ŉ woestyn bly. Ek wonder of daar toe so iemand was. (Wag vir reaksie). Ja, ons lees in Lukas 1 dat ŉ engel aan ŉ 

priester met die naam Sagaria verskyn het en vir hom gesê het dat hy en sy vrou ŉ baba sou hê. Dié seuntjie 

moes hulle Johannes noem en hy moes op ŉ baie spesiale manier grootgemaak word. God het hom gekies vir ŉ 

belangrike werk. Hy sou baie Israeliete wat sonde doen, terugbring op die pad na die Here toe. Sy heel 

belangrikste werk sou wees om vir hulle te sê dat die Here op pad is. Hy sou die Israeliete gereed kry vir die Here 

se koms. So, hier is een van die voorspellings wat waar geword het. 

Kom ons kyk wat is in die tweede koevert.  

2. Die Kaartjie 

Lees die Skrifgedeelte. 
Jesaja het voorspel dat ŉ jong vrou ŉ baba sou kry. Ons lees in Lukas 1:26 dat daar in die dorpie Nasaret ŉ 

jongmeisie gebly het met die naam Maria. Sy was verloof aan Josef. Eendag het ŉ engel van die Here aan haar 

verskyn en vir haar gesê sy sal ŉ seuntjie kry en sy moet Hom Jesus noem. Hy was baie belangrik, want Hy was 

die Seun van God. (Immanuel beteken: “God met ons”.) Hierdie voorspelling van Jesaja het ook waar geword. 

Nou raak ek baie opgewonde – kom ons kyk watter voorspellings was daar nog oor Jesus.  

3. Die Huisie 

Lees die teksvers daarop. 

Miga het voorspel dat die Koning in Betlehem gebore sou word, maar Maria en Josef het in Nasaret gebly. Ek 

wonder - weet julle hoe dit gebeur het dat hulle in Betlehem beland het? Ons lees dit in Lukas 2:1: “In daardie tyd 

het keiser Augustus gesê dat al die mense in die Romeinse ryk getel moes word. Almal moes na hulle 

geboorteplekke toe gaan om hulle name daar te laat inskryf. Josef, Maria se verloofde, het van Nasaret af na 

Betlehem, die stad van Dawid gegaan. Hy het soontoe gegaan, want hy kom uit Dawid se nageslag. Maria, wat toe 

vir Jesus verwag het, het saam met hom gegaan. Terwyl Josef en Maria in Betlehem was, is Jesus gebore.” So 

hierdie voorspelling het óók waar geword. Jesus ís in Betlehem gebore, al het Maria en Josef in Nasaret gebly. 

4. Die Engel 

Lees die Skrifgedeelte. 

Ek wonder of die Kersverhaal ons iets van die vrede en voorspoed gaan vertel wat Jesaja voorspel het. Lukas 

2:8-14 vertel vir ons nog ŉ pragtige deel van die verhaal. 

Naby Betlehem het ŉ klompie mense gebly wat skape oppas. Hulle het in die veld geslaap. Een nag kom ŉ engel 

van die Here na hulle toe. Die Here se krag het alles rondom hulle helder lig gemaak. Die skaapwagters het groot 

geskrik, maar die engel sê vir hulle: “Moenie bang wees nie. Ek het goeie nuus vir julle. Hierdie nuus is vir die hele 

volk bedoel: Vandag is die Redder in Betlehem gebore. Hy sal almal wat glo, se sondes wegvat. Hy is Christus, die 

Here. Gaan soek na ŉ baba wat styf in doeke toegedraai is en in ŉ voerbak van diere (ŉ krip) lê en slaap. Dit is 

Hy!” 

Skielik was daar baie engele rondom hulle. Hulle het God geprys en gesing: “Eer aan God! Hy bly in die hoogste 

hemel. Daar is nou vrede vir almal op aarde wat in Christus glo. God vier fees oor hulle.” 

Wonderlik! Die skaapwagters en engele se storie vertel vir ons dat Jesus vrede gebring het vir almal wat in Hom 

glo.  

 

 



5. Die Ster 

Lees die teks. 
So hierdie baba wat gebore is, is ŉ koning. Ek wonder of iemand daardie tyd geweet het dat Hy ŉ koning is. Daar 

kuier mos net belangrike mense by ŉ koning en ons het nog net gehoor van eenvoudige skaapwagters wat vir Hom 

gaan kuier het. 

Matt 2:1,2 vertel vir ons: Kort nadat Jesus gebore is, het ŉ klompie slim mense uit die Ooste na Jerusalem toe 

gekom. Hulle het die sterre dopgehou en daaruit probeer leer. Hulle het oral in die stad vir die mense gevra: “Waar 

is julle nuwe koning? Ons het ŉ belangrike ster gesien terwyl ons in ons eie land na die sterre gekyk het. Ons het 

hierdie ster gevolg, want ons weet dit beteken dat 'n koning gebore is. Die ster het ons tot hier gelei. Julle nuwe 

koning moet hier iewers wees. Ons wil graag vir hom geskenke gee om te wys hoe bly ons is oor sy geboorte.” 

Niemand in Jerusalem het van ŉ nuwe koning geweet nie, totdat Herodes die priesters wat die voorspellings geken 

het, laat kom het. Hulle het geweet dat God belowe het dat die Verlosser in Betlehem gebore sou word. Hulle het 

die wyse manne uit die Ooste daarvan vertel en die wyse manne het na Betlehem toe gegaan. Op pad het die ster 

weer voor hulle uitgegaan en vir hulle die pad gewys. Uiteindelik het die ster bo die plek gaan staan waar Jesus en 

sy ouers was. Toe het die wyse manne ingegaan en vir Hom presente gegee soos wat mens vir ŉ koning gee, 

naamlik goud, wierook en mirre. Ja, daar was baie belangrike mense wat geweet het dat Jesus die Koning is! 

6. Die Donkie 

Lees die Skrifgedeelte. 
Hier voorspel Hosea dat God se seun uit Egipte sal kom. Ek wonder hoe dit gebeur het. Hulle is dan in Betlehem. 

Ons lees in Matteus 2:16-18 dat koning Herodes planne gehad het om baba Jesus dood te maak, want hy wou 

alleen koning wees. Gelukkig het die wyse manne hom nie gaan vertel waar baba Jesus presies was nie. Toe hy dit 

agterkom, was hy baie kwaad daaroor. Hy stuur toe ŉ klomp soldate na Betlehem toe en sê: “Gaan soek al die 

seuntjies jonger as 2 jaar. Maak hulle dood!” ŉ Engel van die Here het aan Josef verskyn en hom gewaarsku om te 

vlug. Dadelik het hulle opgepak en na Egipte toe gevlug waar Herodes nie die baba kon kry nie. Baie jare later, toe 

Herodes dood was, het hulle teruggegaan na Nasaret. Dis waar!! Al die voorspellings wat in die Ou Testament oor 

Jesus gemaak is, het waar geword. Mens kan mos nie anders as om te glo dat Hy regtig die Christus is wat God 

belowe het nie! En al wat Hy van ons vra, is dat ons in Hom moet glo. En dis waaroor Kersfees gaan! Dis ŉ tyd om 

fees te vier! Kom ons vier fees vir ons Koning! 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie gaan julle 

die beste onthou. 

2. Ek wonder in watter van die dorpies wat ons 

genoem het, sou jy graag wou wees. 

3. Ek wonder watter ander beloftes in die Bybel 

gaan nog waar word. 

4. Ek wonder watter geskenk sou jy vir Jesus gee. 

 

 Werskaf  

• Hou ŉ Kerspartytjie. 

• Maak ŉ uitstalling van die hulpmiddels. 

• Gee vir elke kind ŉ papier en laat hulle ’n prent oor Jesus se 

geboorte uitknip en 'n voorspelling daarop skryf. Groter kinders 

kan al die teksverwysings op hulle prent skryf. 

 

Sluit af met die seënbede  

 

 



Jes 7:14: “Die Here sal daarom self vir julle ŉ teken gee; ŉ jong vrou sal swanger word en ŉ 
seun in die wêreld bring en sy sal Hom Immanuel noem.” 
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