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Inleiding 

Beste fasiliteerder, 

 

Dankie dat jy jou dissipelskap beoefen deur om jou geloof in ŉ nuwe generasie Christene te belê. Jou tyd 

en aandag is vir ons kosbaar en daarom het ons met hierdie projek begin om nuwe, relevante teologiese 

opleiding te skep. Hier is ŉ paar punte om jou te help om voor te berei: 

 

• Dit sal goed wees as jy hierdie boek gebruik om jou eie huisgodsdiens te begelei.  

• Dit beteken dat indien jy elke week 1 uur aan die les gaan spandeer, jy ŉ baie goeie werk sal 

doen. 

• Indien jy hulp nodig het, vra asb. vir jou kollegas of bel vir ds. Jaco of Braam. 

• Ons werk vanuit ŉ groter kurrikulum en daarom sal jy sien dat daar altyd langs die les nr ŉ ander 

nr is bv. Ontmoeting 4 (5). Die 5 staan vir die ontmoeting in die groot kurrikulum. So as jy ekstra 

inligting nodig het, kan jy in die webwerf gaan kyk onder ontmoeting 5. Die 4 is net vir ons 

gemeente se gebruik. 

• Indien jy die aktiwiteite in die boek gebruik sal die gemeente so ver as moontlik probeer om 

voorraad aan te koop. 

• Jy is ook welkom om kreatief te wees en jou eie idees te gebruik. Ons begroting laat egter net 

toe vir beperkte aankoop vir materiaal. 

 

Laastens, jou terugvoer op die reis is vir ons baie belangrik. Indien jy sukkel, voel iets werk nie of ŉ 

voorstel het, deel dit gerus met ons. 
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Meditatiewe Gebed 

 

Om te bid is gewoonlik vir meeste van ons moeilik. Wat se ek? Hoe se ek dit? Met wie gesels ek? Se ek 

die regte goed? Gesels God terug? Dit is so belangrik om reeds so vroeg as moontlik met die kinders te 

gesels oor gebed en hoe om dit te benader. Hier is ‘n paar belangrike gedagtes rakende die agtergrond 

van hierdie manier van bid en gebed oor die algemeen: 

1. Gebed is dié manier waarop ons met God kommunikeer in ons verhouding met God. Dit begin 

nie by wat ons sê of dink nie, maar wat God oor ons dink en vir ons sê. In gebed is God aktief en ons 

reageer op sy liefde aan ons. 

2. Gejaagde gebed se uiteinde is dikwels selfspraak. Charl Jung: To hurray, is not from the devil, it is 

the devil! 

3. Ons is almal verskillend en daarom sal ons ook op verskillende maniere bid. Hou aan bid op 

verskillende maniere, totdat jy ŉ manier gevind het wat werk vir jou persoonlikheid samestelling of 

die fase waarin jou lewe nou is. 

4. Gebed vra stilte, afsondering en die gewilligheid om te wag op die Gees. Gebed is ŉ vaardigheid 

wat vra dat ons sal oefen totdat ons gemaklik is met stilte, afsondering en om te wag. 

5. Soms wag ons lank om dié antwoord wat God gee, te verstaan. As ons aanhou breek die 

antwoord altyd deur wanneer ons gereed is. 

6. Gebed vra ŉ eerlikheid oor wat in ons gemoed en lewens aan die gang is. Eerlike selfondersoek 

is noodsaaklik wanneer ons bid, want God ontmoet ons waar ons is. Hoe beter ons insig in ons eie 

nood of vasgelooptheid het, hoe beter is die kans dat ons God se teenwoordigheid in ons gebede sal 

verstaan. 

7. In gebed ontmoet God ons, altyd, elke keer. Die antwoorde van God in  ons gebede is 

lewegewende aanrakings, hoewel dit nie noodwendig altyd ooreenstem met wat ons vra nie. 

8. Ons bid nie sodat ons God daardeur verander nie, maar sodat ons in gebed deur God vernuwe 

kan word. (CS Lewis) 

9. As ons bid uit skuldgevoel, of as skuldgevoel die enigste uitkoms van baie van ons gebed is, kan dit 

wees dat ons eintlik met ŉ godsdienstige ritueel besig is. Kontak met die Lewende God is meer as 

skuld, dit is ook genesend en bevrydend en rigtinggewend. 

10. As ons net bid wanneer ons in nood is, sal ons moeilik die vervulling van ŉ gebedslewe beleef. 

11. In gebed is ons gemoed, ons gedagtes én ons liggame betrokke. Ons bid óók met ons liggame, 

ons asemhaling, ons hande ens neem deel aan ons gebede. 
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12. Ons leer beter om te bid as ons dit onder begeleiding van ŉ geestelike begeleier doen. 

13. Vir meeste mense is dit goed om ŉ vaste gebed ritme te ontwikkel 

Meditatiewe gebede vir die kinders lyk anders as vir volwassenes. Dit mag dalk aanvanklik ‘n vreemde 

gevoel wees vir die kinders om stil te sit. Aanvanklik mag dit dalk ook langer vat. Hoe meer julle die 

gebede saam doen, hoe makliker en meer gemaklik sal die kinders word.  

Wees kreatief - laat die kinders sommer plat op die vloer lê. Gebruik lego blokkies of iets waaraan die 

kinders kan vat of ruik tydens die gebed om fokus te behou. 

Dit is ook baie belangrik om altyd na die gebed tyd te gee vir as ‘n kind graag iets wil vra of deel. 

Ek wonder vrae… 

1. Wat het vir my uitgestaan in die teks? 

2. Wat leer die storie my van God? 

3. Wat leer die storie my van Jesus?    

4. Wat leer die storie my van die Heilige Gees? 

a. Nie elke teks gaan oor Jesus of die Gees of selfs God nie, dit is ok so kinders kan sê wat 

uitstaan, dalk is dit net ŉ woord of iets oor liefde of ŉ konsep. 

5. Wat leer die teks vir my oor die skepping? 

6. Wat leer die teks vir my oor God se verhouding met die mens? 

7. Is daar iets in die teks wat my omkrap? 

8. Is daar iets in die teks wat my gerus stel? 

9. Is daar iets in die teks wat my opgewonde of bly maak? 

 

Storie vertelling 

*Lees altyd die verwysings in die Genoeg en Genade boek vooraf vir konteks. 

 

Godly Play 

Impromptu Toneel 

Ander idees/maniere om stories te vertel: 

https://missionbibleclass.org/teaching-ideas/visual-aids/ 

 

 

 

https://missionbibleclass.org/teaching-ideas/visual-aids/


 5 

Moontlike Aankoms rituele 

Hoe ons elke byeenkoms wil hanteer is om ŉ ruimte te skep waar elke kind tuis en geliefd voel dat hulle 

eerlik kan vrae vra en spontaan deelneem. 

 

1. Christuskers & Doop Herinnering 

Begin dalk om een van die kinders te vra om ŉ kersie aan te steek en te sê waarvoor hy of sy dankbaar is 

die week. Nadat die kers aangesteek is, herinner almal dat God ons liefhet en ons wil help om Hom en 

mekaar lief te hê. 

 

2. Rek en Strek 

Laat kinders opstrek na die hemel, kyk of hulle hulle tone kan raak, ver na links/regs strek ens. Dit help 

om hulle te “ground” en die ys te breek.  

Jy kan hulle ook op die grond laat lê en vra om elke deel van hul lyf te ontspan. Daarna vra jy vir hulle 

om na te dink oor wat die beste en slegste deel van hul week is. 

Laaste vra jy vir hulle om na te dink oor waar hulle die Here die week raak gesien het (in ander mense 

soos familie of vriende of die skepping) Hier is dit belangrik dat jy ook deelneem en dit met die kinders 

deel oor hoe jou week was. 

Hierdie deel is baie belangrik om vertroue en verhoudings te bou in die groep. Dit gaan dalk aan die 

begin bietjie awkward wees, maar soos wat die kinders jou storie en jou lewe leer ken, hoe meer gaan 

hulle ontspan en deelneem. 

 

3. Bybel Tydlyn 

Die Bybeltydlyn kan gebruik word om die kinders te help verstaan waar ń spesifieke verhaal/ontmoeting 

in die Bybel gebeur. Die tydlyn is ook op die webwerf beskikbaar. 
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4. Kerkjaar 

Die hele inhoud is so ver moontlik vervleg met die Kerkjaar. Dit beteken die les oor Paasfees val naby 

Paasfees. Ons probeer die jongmense leer van die ritmes van die kerk. Hier is die lys van temas in die 

Kerkjaar. 

• Advent (Afwagting vir Christus se koms) 

• Epifanie (Wat beteken Christus se koms vir ons) 

• Lydenstyd (40 dae voor Paasfees, hoekom het ons God se genade nodig?) 

• Paasfees (Christus wat vir ons ster en uit die dood opstaan) 

• Pinkster (Wat beteken die Gees van God in ons lewens) 

• Koninkryk tyd (Wat beteken dit om aan ŉ Kerk en geloofsgemeenskap te behoort) 

 

5. Offergawes 

• MOM - My Own Money (leer vir kinders dat hulle ‘n klein bietjie van hulle eie sakgeld moet 

bring, eerder as Ma of Pa se geld).  

• Rentmeesterskap is belangrik. Ons wil verantwoordelik omgaan met wat God vir ons gee. 

• Ons leer ook hier dat kinders moet deel en nie vashou aan goed nie. 

Laat ‘n kind na die opneem van die offergawes daarvoor bid 

 

6. High-5 ry (Afsluiting) 

Almal staan in ‘n lang ry. Die eerste persoon begin deur vir die leier ‘n high-5 te gee. Dan gaan staan 

hierdie persoon langs die leier. Die tweede persoon gaan dan en gee vir die leier en die eerste persoon 

‘n high-5, en gaan staan langs die eerste persoon (terwyl almal anders in die ry bly staan)...dan gaan die 

derde persoon en gee vir die leier, die eerste en die tweede persoon ‘n high-5, en gaan staan langs die 

tweede persoon...en so hou dit aan totdat almal in die groep ‘n high-5 by almal gekry het. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 1 (2) Die begin 

DIE BEGIN VAN ONS STORIE MET GOD 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: 

God het alles in die heelal geskep omdat God lief het en kreatief is. Die heelal is 

uiteenlopend. Sommige skeppings van God is lewendig en doen daarom dinge soos 

asemhaal, voortplanting, eet, verander, groei, en uiteindelik sterf om ander lewe te 

voed. Mense is in vennootskap met God om sorgsaam te wees vir alles op aarde. God 

was tevrede met hierdie Skepping. God se Skepping pas bymekaar soos 'n legkaart wat 

ons nie heeltemal verstaan nie. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: 

Genoeg en Genade: ‘n Bondige geskiedenis van God se voortgaande belofte om die hele 

Skepping te herstel; bl. 1 

 

● BIBLE PROJECT 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34 

 

● SKRIF 

Genesis 1 en 2 

 

BENODIGHEDE: 

● Wasgoedlyn/ wasgoedpennetjies 

● Prentjie vir die wasgoedlyn 

● Bybel om na te verwys (vir verhaal) 

● Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde / frases (vir verhaal - opsioneel) 

● 'n Model/voorbeeld van 'n skeppingsteken 

● Lekaartstukke (gemaak uit wit papier en reeds uitgeknip) 

● Kryt of merkers 

● Gaatjiesdrukker (dalk kan jy as leier die gaatjies vooraf druk) 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34
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● Tou 

● Sker 

● Speelgoedmikrofoon (opsioneel) 

● Huisgeloof vir kommunikasie met ouers (Canva) 

● Meerkatvingerpoppies 

 

HULPBRONNE: 

● Vrae vir Skeppings-vasvrae 

● Video (sien in ‘folder’) 

● Powerpoint (sien in ‘folder’) 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming 

● Rek/Strek/Speletjie 

● Liedjies 

● Verjaarsdae 

● Offergawes 

● Gebed vir die offergawes 

 

Sien dokument met belangrike inligting en wenke. 

Wasgoedlyn: 

Hierdie week gaan ons fokus op “Die begin van ons storie met God”. Gebruik ‘n prentjie wat 

met hierdie tema te doen het en hang dit op die wasgoedlyn/ plak dit op (sien voorbeeld in 

‘folder’). Verwys ook terug na die vorige week se prentjie, om die vorige week se tema te 

hersien. Betrek die kinders met die ophang van die prentjies.  

 

STORIEVERTELLING: 

Tel 'n Bybel op en sê dat hierdie verhaal uit Genesis, die eerste boek, die eerste twee 

hoofstukke, is. Vra dalk een van die kinders om vir jou te kom wys waar in die Bybel die boek 

Genesis is. 
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Sê die herinneringsrympie saam op en sê: (vertoon waar almal dit kan lees.)  

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Vertel die verhaal van hoe God die heelal geskep het: 

1. Aan die begin van die Bybel (God se verhaal van liefde vir ons), leer ons dat God alles 

geskep het wat in die heelal is, insluitend die hemel (alles wat bo ons is) en die aarde. 

God het lig geskep om uit die hemel te kom. En God het gesien dat die lig goed was. 

2. Jy kan ook ‘n oulike video hier wys, wat die skeppingsverhaal visueel uitbeeld vir die 

kinders (sien in ‘folder’). 

3. Oor en oor het God gesê: 'Dit is tov!' Dit beteken 'goed' in Hebreeus, die eerste taal 

waarin hierdie verhaal - Genesis - geskryf is. Laat die kinders die woord 'tov' hardop sê.  

4. Hou aan om te vertel van dinge wat geskep was, soos wind, weerlig, land (dit is nie een 

van die foto's wat later in die les gebruik word nie) en laat die kinders ‘speel-speel’ dat 

hul God is deur elke keer te se ‘Dit is tov!’. Jy kan dalk ook prentjies hier gebruik op ‘n 

PowerPoint (sien in ‘folder’). 

5. Daar was baie diversiteit (noem al die kategorieë in die skeppingslys: diere, plante, 

insekte, land, lug, water). 

6. Sommige van hierdie skeppings leef en ander nie. Dit was God se plan. Dinge wat 

lewendig is, is wesens wat asem haal, voortplant, eet, verander, groei en uiteindelik 

sterf om ander lewende wesens te voed. Die lewe is 'n baie geheimsinnige ding! 

7. ‘n Spesiale vorm van diere is deur God geskep om die aarde se opsigter te wees, God se 

helper, vennoot en vriend op aarde. God het hierdie spesiale wesens mense genoem. 

Dit is ons! “Menslik” beteken aarde-wesens of wesens van die aarde. Hulle het 'n ruk 

lank in hierdie vriendskap gewoon - met God, met mekaar, met die ganse skepping. God 

het hierdie mense 'n taak gegee om die aarde en sy wesens te versorg. Die aarde het 

gewerk en was in balans, aangesien elke deel by die geheel inpas soos wat dit geskep is. 

Vergelyk hierdie idee met die idee van 'n legkaart en brei uit. (Hierdie konsep is baie 

belangrik vir die volgende les.) 

 

MEERKAT-VINGERPOPPE: 

Die idee is dat die meerkat-vingerpoppe bietjie vaslegging en vasvrae doen met die kinders van 

dit wat reeds/pas bespreek is. Hulle kan selfs ‘n fizzer vir die kinders gee wat die vrae reg 

beantwoord. Vrae soos bv.: 

● Wat beteken ‘tov’? 

● Noem 5 dinge wat God geskep het. 

● God het ‘n baie spesiale tipe dier gemaak - wat is dit? (die mens) 
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● Wat is die mens se taak/verantwoordelikheid hier op aarde? 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

Vra die kinders om gemaklik te sit en hulle oë toe te maak. Dit mag dalk ‘n hele tydjie neem 

voordat almal lekker rustig is. Jy as leier sê nou die volgende woorde hardop terwyl die kinders 

in stilte op hul eie hieroor nadink. Gee genoeg kans tussen-in vir die kinders om werklik met 

God te kan gesels en Sy teenwoordigheid te kan voel. 

OPSIE #1: 

● Sit lekker gemaklik met jou hande in jou skoot 

● Maak jou oë nou toe en haal 3 keer lekker diep asem 

● Raak nou lekker rustig.  

● Dink terug aan die week. Wat het alles gebeur? 

● Vertel dit nou vir die Here. 

● Verbeel jou dat jy in ‘n woud loop.  

● Hoe lyk die woud? 

● Wat sien jy alles raak? 

● Hoe ruik dit? 

● Kies een spesifieke ding in die woud wat vir jou baie mooi is. In jou verbeelding, tel dit 

op of raak daaraan. Hoe voel dit? 

● Kyk nou na die detail van hierdie ding wat jy gekies het. 

● God het alles gemaak. Elke klein detail van alles in die Skepping.  

● God het ook vir jou gemaak. 

● Hoe laat hierdie gedagte jou voel? 

● Sit nou vir so paar minute net lekker in stilte en gesels met Hom. Vertel vir Hom enige 

iets wat nou in jou hart is. 

● Dalk is daar iets wat die Here vanoggend vir jou wil sê of dalk is daar iets wat jy graag vir 

Hom wil sê (gee ‘n oomblik van stilte) 

● Haal lekker diep asem (x3) en maak jou oë stadig oop 

 

OPSIE #2: 

● Ons gaan nou ń gebed doen waarin ons ons hele liggaam gaan gebruik. 

● Elke deel van die gebed het bewegings en dit gaan so: 

1. In verwondering maak ek myself oop vir die wêreld en alles daarin 

(arms uitgestrek na die kante met palms na bo, draai bo-lyf heen en weer) 

2. Ek gaan na my hart - waar ek liefde voel vir ander 

(hande oor jou hart) 
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3. Ek strek myself uit tussen hemel en aarde waar alles wat gemaak het woon 

(Een arm af na die grond en een bo na die lug) 

4. Ek omhels die wêreld met al haar mooi en al haar swaarkry 

(Arms in sirkel vorentoe)  

5. Ek gaan na my wortels en waar ek vandaan kom en waardeer dat ander se 

wortels anders is as myne 

(Hurk en maak ń bakkie met jou hande) 

6. En ek bring alles wat God vir my gee na my binneste 

(Staan en hou hande oor maag/diafragma) 

Doen hierdie gebed 2-3 keer met woorde, dan 1x sonder woorde en nooi hul dan om 1 

gebedsbeweging te kies waarin hulle voel hulle ń ruk wil bly. 

 

Is daar dalk iemand wat iets wil deel wat hulle nou ervaar het? 

 

ERVARING/AKTIWITEIT 

 

KLEUTERS: 

Laat die kinders die storie van die skepping aan jou oorvertel. Gee aan almal ‘n beurt om ‘n deel 

van die storie te vertel. 

Laat hulle die herinneringsrympie opsê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

1. Laat elkeen kies watter deel van die skepping hulle wil teken en teken op die skoon kant van 

die A4 papier (leier kies aarde as niemand dit kies). Moedig gesprek aan oor die verskillende 

“skeppingswerke” terwyl hulle teken. Maak seker dat een van die kinders ‘aarde’ kies en 

teken. 

 

VOORBEELDE:  

● Plante (boom, blom, wingerdstok, aartappel, aarbei ens) 

● Diere (voël, soogdier, reptiel, amfibie ens) 

● Insekte (spinnekop, vlinder, wesp, mier ens) 

● Hemelruim (ster, planeet, aarde*, maan, asteroïde, komeet) 

● Land (vulkaan, vallei, berg, woestyn, diamante) 

● Water (rivier, stroom, oseaan, wolke, reën) 
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2. Druk 2 gaatjies in die papier en ryg ‘n toutjie in die gaatjies in, sodat die kinders die papiere 

om hul nekke kan dra. 

3. Wanneer hulle klaar is maak ‘n sirkel en laat elkeen sy/haar tekening om hul nek dra. 

Verduidelik dat hulle nou almal gaan maak asof hulle een van God se skepsels is – die een 

wat hulle gekies het – en dat hulle kans gaan hê om daaroor te vertel. Geniet dit en moenie 

te ernstig wees oor antwoorde – vra die vrae en as hul nie kan antwoord, laat die groep 

help en saam gesels). Maak of dit ‘n speel-speel ‘game-show’ is en gebruik ‘n ‘speel-speel’ 

mikrofoon om dit nog meer snaaks te maak. 

4. Laat die kind wat “aarde” geteken het laaste gaan en gebruik dit dan as oorgang om te sê 

dat ons die aarde moet oppas en beskerm. 

5. As almal klaar is, beklemtoon dat ons as mense – geskep is met ‘n baie spesiale taak. Watse 

taak? (Om aarde te beskerm) Gesels oor hoe ons dit kan doen. 

6. Gebed: Gee vir elkeen kans om dankie te sê vir dit wat hulle geteken het in gebed. 

 

Vrae (wat hulle beantwoord asof hulle dit is wat hulle geteken het): 

● Wat is jy? (naam van skepping) 

● Hoe klink, voel jy ens? 

● Wie het jou gemaak/geskape? (God) 

● Wat het God gesê nadat jy geskep is? (Dit is Tov!) Wat beteken dit? 

● Wie is lief vir jou? (God) 

● Wie moet na jou kyk/jou oppas/beskerm? 

● Hoe kan mense jou geniet/benut? Waarvoor is jy gemaak? 

 

GRAAD 1-6 

Gee aan almal ‘n beurt om ‘n deel van die skepping storie oor te vertel. 

Laat hulle die herinneringsrympie opsê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

1. Laat elkeen kies watter deel van die skepping hulle wil teken en teken op die skoon kant 

van die A4 papier (leier kies aarde as niemand dit kies). Moedig gesprek aan oor die 

verskillende “skeppingswerke” terwyl hulle teken. Maak seker dat een van die kinders 

‘aarde’ kies en teken. 

 

VOORBEELDE:  
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● Plante (boom, blom, wingerdstok, aartappel, aarbei ens) 

● Diere (voël, soogdier, reptiel, amfibie ens) 

● Insekte (spinnekop, vlinder, wesp, mier ens) 

● Hemelruim (ster, planeet, aarde*, maan, asteroïde, komeet) 

● Land (vulkaan, vallei, berg, woestyn, diamante) 

● Water (rivier, stroom, oseaan, wolke, reën) 

2. Druk 2 gaatjies in die A4 papier en ryg ‘n toutjie in die gaatjies in, sodat die kinders die 

papiere om hul nekke kan dra. 

3. Wanneer hulle klaar is maak ‘n sirkel en laat elkeen sy/haar tekening om hul nek dra. 

Verduidelik dat hulle nou almal gaan maak asof hulle een van God se skepsels is – die 

een wat hulle gekies het – en dat hulle kans gaan hê om daaroor te vertel. Geniet dit en 

moenie te ernstig wees oor antwoorde – vra die vrae en as hul nie kan antwoord, laat 

die groep help en saam gesels) Maak of dit ‘n speel-speel ‘game-show’ is en gebruik ‘n 

‘speel-speel’ mikrofoon om dit nog meer snaaks te maak. 

4. Laat die kind wat “aarde” geteken het laaste gaan en gebruik dit dan as oorgang om te 

sê dat ons die aarde moet oppas en beskerm. 

5. As almal klaar is, beklemtoon dat ons as mense – geskep is met ‘n baie spesiale taak. 

Watse taak? (Om aarde te beskerm) Wat maak dit moeilik? Wat doen ons om die 

skepping seer te maak? Wat kan ons doen om dit te beskerm? 

6. Gebed: Gee vir elkeen kans om dankie te sê vir dit wat hulle geteken het in gebed. 

 

Vrae (wat hulle beantwoord asof hulle dit is wat hulle geteken het): 

● Wat is jy? (naam van skepping) 

● Hoe klink, voel jy ens? 

● Wie het jou gemaak/geskape? (God) 

● Wat het God gesê nadat jy geskep is? (Dit is Tov!) Wat beteken dit? 

● Is jy lewendig? (sommige gaan wees en ander nie. Moedig gesprek aan as hul onseker is) 

● Wie is lief vir jou? (God) 

● Wie moet na jou kyk/jou oppas/beskerm? 

● Hoe kan mense jou geniet/benut? Waarvoor is jy gemaak? 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting  2 (3) Sondeval 

DIE MENS BESLUIT OM “GROOTKOPPE” TE WORD 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: 

God se pragtige Skepping wat bymekaar pas soos 'n raaiselagtige legkaart, werk soms 

nie so goed nie. Dit is omdat mense, eerder as om God se vriende en vennote te wees, 

‘grootkoppe’ wil word. MAAR God wys ons oor en oor genade. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: 

Genoeg en Genade: ‘n Bondige geskiedenis van God se voortgaande belofte om die hele 

skepping te herstel; bl. 2 

 

● BIBLE PROJECT 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34 

 

● SKRIF: 

Genesis 3 

 

BENODIGHEDE: 

● Wasgoedlyn/ wasgoedpennetjies 

● Prentjie vir die wasgoedlyn 

● Bybel om na te verwys (vir verhaal) 

● Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde / frases (vir verhaal - opsioneel) 

● Sonbril (vir verhaal) - vra dalk die kinders voor die tyd om hul eie sonbrille van die huis af 

te bring 

● 'n Eenvoudige legkaart gemaak van 'n foto van Adam en Eva in die tuin 

● 'n Ekstra Adam- en Eva-stuk wat vergroot is 

● 'n Groot, swart vullissak met die naam “GROOTKOP-SAKKIE” 

● Items vir die GROOTKOP-SAKKIE: (Sien lys van items hieronder) 

○ Rapport / sertifikaat 

○ Spieeltjie  

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34
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○ Kroon  

○ Mes  

○ Geld  

○ Trofee  

○ Kussing  

○ Diere (speelgoed?) 

○ Lekkers/sjokolade (genoeg vir elke groep om te deel) 

○ Sport toerusting  

● Prentjies van hoe God ons vertroos 

● Huisgeloof vir kommunikasie met ouers (Canva) 

● Meerkatvingerpoppies 

 

HULPBRONNE: 

● Video oor die uitbeelding van Adam en Eva se storie (sien ook reeds afgelaai in ‘folder’): 

https://www.youtube.com/watch?v=l7TDvJrjjz0 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming 

● Rek/Strek/Speletjie 

● Liedjies 

● Verjaarsdae 

● Offergawes 

● Gebed vir die offergawes 

 

Sien dokument met belangrike inligting en wenke. 

Wasgoedlyn: 

Hierdie week gaan ons fokus op “Mense besluit om ‘GROOTKOPPE’ te word”. Gebruik ‘n 

prentjie wat met hierdie tema te doen het en hang dit op die wasgoedlyn/ plak dit op. Verwys 

ook terug na die vorige week se prentjie, om die vorige week se tema te hersien. Betrek die 

kinders met die ophang van die prentjies.  

 

STORIEVERTELLING: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7TDvJrjjz0
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Hersien die algemene tema (Genoeg en Genade) en die vorige ontmoeting, veral dat die 

skepping van God uiteenlopend is en soos 'n legkaart pas, en hoe God mense gevra het om 

God se vriende en versorgers van die aarde te wees. Tel 'n Bybel op en sê dat die verhaal van 

vandag in Genesis, die eerste boek in die Bybel, voorkom. Dit is in die Ou Testament. Verwys na 

die temabladsye op die wasgoedlyn. Stel vandag se tema bekend: Mense besluit om 

‘GROOTKOPPE’ te word! 

 

Sê 'n herinneringrympie saam op en sê: (vertoon waar almal dit kan lees.)  

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Laat hulle vinnig help om die Adam, Eva en die slangverhaal te vertel soos hulle dit onthou. 

(Lees hierdie verhaal om voor te berei.) Gebruik prente of rollespel vir die kinders om die storie 

te vertel. Jy kan ook ‘n video wys, wat hierdie storie visueel voorstel (sien in ‘folder’). 

 

In Genoeg en Genade gaan ons na hierdie verhaal verwys as Adam en Eva wat ‘GROOTKOPPE’ 

probeer word omdat Adam en Eva geglo het as hulle die vrugte van die verbode boom geëet 

het, sou hulle soos God wees. 

 

Haal nou die sonbrille uit (jy kan selfs vir die kinders die week voor die tyd vra om hulle eie 

sonbrille/sonbrille van die huis saam te bring kerk toe). Gesels oor hoe supersterre sonbrille 

gebruik. Wys dalk self ‘n prentjie of twee van ‘celebs’ wat sonbrille dra. Kry 'n gebaar om te 

doen met die sonbril elke keer as jy die woorde 'GROOTKOPPE' gebruik, soos neus op, 

koningklike waai ens. 

 

Gesels bietjie oor die feit dat as jy 'n GROOTKOP probeer word of probeer wees, dit dikwels 

sonde genoem kan word. Sonde gaan uiteindelik daaroor om te besluit om God se verhouding 

te verwerp, net op die self te vertrou en meer te wil hê as wat God wil hê ons moet hê. Dit is 

die teenoorgestelde van nederigheid. 

 

Nederigheid beteken om ons verhouding met God te verstaan - dat ons God moet aanbid en 

dienaars van God en die Skepping is. God roep ons om versorgers te wees. Beklemtoon dat, as 

ons GROOTKOPPE probeer word, apart van God, dan is dit nie lekker vir God of die Skepping 

nie. Die aarde en sy wesens ly daaronder. 
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Daar is baie verhale in die Bybel oor mense wat probeer wegbreek van wie God eintlik wil he 

hulle moet wees ('n liefdevolle lewensmaat en vriend vir alles wat God geskep het). In plaas 

daarvan wou hierdie Bybelkarakters 'n groot GROOTKOP wees. Noem 'n paar hiervan (Toring 

van Babel, Goue Kalf, Verlore Seun, Jona ...). 

 

MEERKAT-VINGERPOPPE: 

Die meerkat-vingerpoppe kan dalk gebruik word tydens die storievertelling van Adam en Eva. 

Hulle kan dalk snaakse kommentaar lewer of dalk selfs verkeerde feite ingooi, waar die kinders 

hulle dan moet reghelp. Bv: 

● Adam het eerste die vrug geeet! 

● Dit was nie ‘n slang nie, dit was ‘n hasie! 

● Gebruik ander name soos Evaline in plaas van Eva of Adriaan in plaas van Adam en maak 

seker dat die kinders die poppe reghelp. 

 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

Vra die kinders om gemaklik te sit en hulle oë toe te maak. Dit mag dalk ‘n hele tydjie neem 

voordat almal lekker rustig is. Jy as leier sê nou die volgende woorde hardop terwyl die kinders 

in stilte op hul eie hieroor nadink. Gee genoeg kans tussen-in vir die kinders om werklik met 

God te kan gesels en Sy teenwoordigheid te kan voel. 

● Sit lekker gemaklik met jou hande in jou skoot 

● Maak jou oë nou toe en haal 3 keer lekker diep asem 

● Raak nou lekker rustig.  

● Dink terug aan die week. Wat het jy in die week gesien wat vir jou mooi was? 

● Vertel dit nou vir die Here. 

● Dink nou aan ‘n legkaart. Dink aan die laaste legkaart wat jy gebou het. 

● Dink aan hoe perfek elke stukkie aanmekaar gesit is om een mooi groot legkaart te 

maak. 

● God se pragtige skepping pas in mekaar soos ‘n legkaart (alles werk mooi saam).  

● Se vir God dankie dat jy deel kan wees van hierdie mooi skepping. 

● Hoe kan jy hierdie skepping beter oppas? 

● Sit nou vir so paar minute net lekker in stilte en gesels met Hom. Vertel vir Hom enige 

iets wat nou in jou hart is. 

● Dalk is daar iets wat die Here vanoggend vir jou wil sê of dalk is daar iets wat jy graag vir 

Hom wil sê (gee ‘n oomblik van stilte) 

● Haal lekker diep asem (x3) en maak jou oë stadig oop 
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Is daar dalk iemand wat iets wil deel wat hulle nou ervaar het? 

ERVARING/AKTIWITEIT 

 

KLEUTERS: 

Gee aan een of twee kans om die herrinneringsrympie opsê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Gesels oor Adam en Eva wat GROOTKOPPE wou wees en meer wou vat as wat hulle moes. God 

se pragtige Skepping pas in mekaar soos ‘n legkaart (alles werk mooi saam) maar as een deel 

van die skepping (mense) belangriker wil wees as alles anders is dinge uit balans en pas alles nie 

meer so mooi in mekaar. 

Laat die kinders vir jou vertel wat GROOTKOPPE is. Verwys weer terug na die sonbrille.  Hulle 

kan ook probeer onthou wat die woord NEDERIGHEID beteken. 

AKTIWITEIT 1: 

1. Elke kind sal ‘n deel van ‘n legkaartstuk kry (papier). Laat elkeen ‘n deel van die legkaart 

inkleur. 

2. Wanneer hulle klaar is laat hulle die legkaart bou – maak opmerkings oor hoe mooi dit is en 

hoe goed al die stukke by mekaar inpas. 

3. Haal nou die legkaart-stuk uit wat Adam en Eva op is. Daar word nou dieselfde legkaart stuk 

vir die kinders gegee, maar die legkaartstuk is redelik groter as die een wat perfek in die 

legkaart pas. Vra die kinders om nou hierdie groot stuk in die legkaart te laat pas. Dit sal nie 

werk nie. Vra hoekom?  

4. Verduidelik dat wanneer een deel van die skepping (soos mense) dink hulle is belangriker of 

“grootkop” kry, alles nie meer so lekker saamwerk nie. 

3. Gesels oor wat mense soms doen om die aarde te beskadig.  

4. Gesels oor wat ons kan doen om die aarde op te pas.  

5. Plak julle legkaartstukke op teen die muur. 

 

AKTIWITEIT 2: 

 

1. Elke groep sal nou ‘n GROOTKOP-SAKKIE in die middel van die groep sit. Vra een van die 

kinders om die sjokolade uit die sakkie te haal. 



 19 

 

2. Maak seker dat die sjokolade wat jy in die sakkie gebruik het, genoeg sal wees vir almal in 

die groepie/groot groep. Gebruik die sjokolade om te demonstreer dat ons nie selfsugtig 

moet wees met die aarde nie.  

● Vra “Wat sal gebeur as een persoon die hele sjokolade vat”? (die ander gaan nie 

kry nie)  

● “Wat sal gebeur met die persoon wat al die lekkers eet?” (dis ongesond!)  

● “Wat gebeur as elkeen net een/net genoeg neem?”(almal kan kry) – met die 

aarde werk dit ook so. God het vir ons genoeg gegee, maar ons moet dit met 

mekaar deel. 

3. Laat elkeen iets noem wat God gemaak het waaroor hulle bly is. 

4. Laat hulle nou in gebed vir God daarvoor dankie sê 

 

Graad 1-6 

Gee aan een of twee kans om die herrinneringsrympie opsê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Gesels oor Adam en Eva wat GROOTKOPPE wou wees en meer wou vat as wat hulle moes. God 

se pragtige skepping pas in mekaar soos ‘n legkaart (alles werk mooi saam) maar as een deel 

van die skepping (mense) belangriker wil wees as alles anders is dinge uit balans en pas alles nie 

meer so mooi in mekaar nie. 

Laat die kinders vir jou vertel wat GROOTKOPPE is. Verwys weer terug na die sonbrille.  Hulle 

kan ook probeer onthou wat die woord NEDERIGHEID beteken. 

AKTIWITEIT 1: 

1. Elke kind sal ‘n deel van ‘n legkaartstuk kry (papier). Laat elkeen ‘n deel van die legkaart 

inkleur. 

2. Wanneer hulle klaar is laat hulle die legkaart bou – maak opmerkings oor hoe mooi dit is 

en hoe goed al die stukke by mekaar inpas. 

3. Haal nou die legkaartstuk uit wat Adam en Eva op is. Daar word nou dieselfde 

legkaartstuk vir die kinders gegee, maar die legkaartstuk is redelik groter as die een wat 

perfek in die legkaart pas. Vra die kinders om nou hierdie groot stuk in die legkaart te 

laat pas. Dit sal nie werk nie. Vra hoekom?  
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4. Verduidelik dat wanneer een deel van die skepping (soos mense) dink hulle is 

belangriker of “grootkop” kry, alles nie meer so lekker saamwerk nie. 

5. Gesels oor wat mense soms doen om die aarde te beskadig.  

6. Gesels oor wat ons kan doen om die aarde op te pas.  

7. Plak julle legkaart stukke op teen die muur 

 

AKTIWITEIT 2: 

 

1. Elke groep sal nou ‘n GROOTKOP-SAKKIE in die middel van die groep sit. Die sakkie het 

verskillende. Verduidelik dat die dinge self nie sleg is nie. In plaas daarvan, wat belangrik 

is, is hoe die mens reageer op die spesifieke ding. Noem die spesifieke sondes wat 

elkeen verteenwoordig (sien in hakkies). Verduidelik die belangrikheid daarvan om op 

God te vertrou om ons te help om ons gawes en dinge op liefdevolle, gesonde maniere 

te gebruik. Herinner hulle aan wat nederigheid beteken. Gesels oor hoe te veel van 

hierdie dinge (of wat hulle verteenwoordig) kan lei tot die seer en teleurstelling van 

God, ander en onsself.(jy hoef nie alles te gebruik nie, jy kan ook prentjies van hierdie 

dinge gebruik, indien dit te moeilik is om alles in die hande te kry) 

● Rapport / sertifikaat – (hoogmoed) 

● Spieeltjie (oppervlakkig – fokus net op hoe jy lyk) 

● Kroon (misbruik mag – hied en gebied mense) 

● Mes (geweldadig) 

● Geld (gulsug/gierig/materialisties) 

● Trofee (hoogmoed) 

● Kussing (luiheid) 

● Diere (mishandel/verwaardeloos/gebruik vir ons eie plesier maar nie versorg) 

● Lekkers/sjokolade (vraatsug)  

● Sport toerusting – obsessie/hoogmoed/ “afgod” 

2. Maak seker dat die sjokolade wat jy in die sakkie gebruik het, genoeg sal wees vir almal 

in die groepie/groot groep. Gebruik die sjokolade om te demonstreer dat ons nie 

selfsugtig moet wees met die aarde nie.  

a. Vra “Wat sal gebeur as een persoon die hele sjokolade vat”? (die ander gaan nie 

kry nie)  

b. “Wat sal gebeur met die persoon word wat al die lekkers eet?” (dis ongesond!)  

c. “Wat gebeur as elkeen net een/net genoeg neem?”(almal kan kry) – met die 

aarde werk dit ook so. God het vir ons genoeg gegee, maar ons moet dit met 

mekaar deel. 
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3. Terwyl julle die sjokolade deel, moet die kinders daaraan herinner word dat die laaste 

helfte van ons reeks ‘GENADE’ is. Laat hulle jou vertel wat dit beteken. Hoe hou dit 

verband met hierdie items?  

4. Wys ‘n prentjie of twee van ‘n uitbeelding waar God ons vertroos. Beklemtoon, dat dit 

nie saak maak wat ons doen nie - God sal altyd genade gee, en ons het 'n nuwe kans om 

die soort verhouding met God en aarde te hê. 

5. As ons sukkel om GROOTKOPPE te wees, is God se genade net so lekker soos 

lekkergoed. Ons word gevra om God se genade met ander te deel, net soos om nou die 

lekkergoed/sjokolade te deel. As ons verhoudings met ander beskadig word, roep God 

ons om ander te vergewe, om genade te hê. 

6. Laat elkeen iets noem wat God gemaak het waaroor hulle bly is. 

7. Laat hulle nou in gebed vir God daarvoor dankie sê 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 3 (4) God Herstel 

GOD HERSTEL 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: God het geweet dat ons mense is en dat ons weg gaan beweeg van die 

verhouding wat God met ons wou hê. MAAR, gelukkig vir ons het God op mense se 

herhaalde verwerping gereageer deur liefde deur die verhouding te herstel. Hierdie 

herstel is genade, en hierdie herstel deur genade gebeur nogsteeds vandag! 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Genoeg en Genade: bl 3 

 

● BIBLE PROJECT 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34 

 

● SKRIF: Genesis 9 - Die verhaal van Noag* (*kyk veral na ‘n kindervriendelike vertelling 

van die verhaal) 

BENODIGHEDE: 

- Tema bladsy vir die wasgoedlyn 

- Bybel 

- Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde/frases (om die storie te vertel -

opsioneel) 

- Skinkborde (1 per kind is ideaal, anders tenminste 1 per groep om te deel) Alternatief as 

gemeente klein plastiek tafeltjies vir kinders het kan dit sommer daarop gedoen word.  

- Swartbord/witbord met bordkryt/ “whiteboard marker” + bordveer 

- Skeerroom/sand/sout/meel 

- Handdoekrol (om hande mee af te vee) 

- GROOTKOP hulpmiddels/”props” van les 3 wat op afstand uitgebeeld moet word 

- Pleisters met “GENADE” daarop geskryf 

- Meerkat vingerpoppies vir Refleksie 

- Wegneem Kommunikasie vir ouers (opsioneel) 

HULPBRONNE: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34
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- Les  3 se hulpbronne/”props” wat die verskillende sonde voorstel (jy het nie almal nodig 

nie, net ‘n paar voorbeelde) 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

- Verwelkoming 

- Rek en Strek / Oom Sarel sê (Hier kan diere charades ook gespeel word as alternatief. 

Kinders trek ‘n prentjie van ‘n dier en moet sonder woorde probeer verduidelik wat die 

dier is!) 

- Sing 2 of 3 liedjies wat die kinders goed ken 

- Verjaarsdae  

- Herinneringrympie: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

God maak ons heel met genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT ons doen nie (kop heen en 

- MOM - My Own Money (Offergawes) 

- Gebed vir offergawes: een van die kinders 

- Wasgoedlyn: Hersien vorige weke se lesse op die wasgoedlyn. Waar is ons nou? Fokus 

veral op hoe die mens GROOTKOPPE geword het.  

 

STORIEVERTELLING: 

Wanneer mense GROOTKOPPE word, kry ander mense baie keer swaar. Hulle ly. Selfs die diere 

op die aarde ly. En ons weet dit gebeur vandag nog. In die kerk noem ons dit gewoonlik sonde. 

(Tel ‘n Bybel op). Vandag se storie gebeur in Genesis, maar ons lees ook daarvan reg deur die 

Bybel omdat dit gaan oor mense se sonde en God se liefde en genade. 

Vandag gaan ons leer oor hoe God teenoor ons GROOTKOPPE reageer deur te HERSTEL* 

Vertel die storie van Noag (gebruik prente, karakters of poppe om die storie uit te beeld) 

Byvoorbeeld: 

Wie ken die storie van Noag? (laat kinders reageer, kry 1 vrywilliger om Noag te wees). As julle 

die karakters kan aantrek in klere help dit met die uitbeelding van die storie! 
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Hoeveel seuns het Noag gehad? (drie - Sem, Gam & Jafet . Vra 3 vrywilligers om op te staan om 

Sem, Gam & Jafet te wees) 

Wat het God voorspel gaan gebeur, en wat moes Noag doen? (Laat die kinders hulle arms 

gebruik om die vloed uit te beeld, Noag moes ‘n ark bou) 

Hoeveel van elke soort diere was daar in die ark? (2) 

Watter diere dink julle was daar alles in die ark? (hier kan julle dalk ‘n verhoog/ruimte gebruik 

as die ark en dan soos wat kinders diere uitroep kan hulle in die ark inklim. As almal in die ark 

opeindig, is dit ook reg!) 

Dit mag dalk op hierdie punt baie bedrywig word, gebruik die kinders se energie om die res van 

die storie uit te beeld. 

Toe almal in die ark was toe het dit begin reen, en gereen en gereen...vir 40 dae en 40 

nagte...Die hele aarde was verwoes, almal behalwe Noag en sy familie en die diere wat op die 

ark is…. 

Vandag se tema:  

- Toe die mense vir God sò teleurgestel het, kon God die hele aarde vernietig het, en 

iewers anders in die heelal oor begin het. 

- In die storie van Noag het God al die mense uitgeroei, behalwe die wat vir God die 

liefste was. Maar, na die vloed het God gehuil en gesê: “Ek belowe julle: Daar sal nooit 

weer ‘n watervloed wees wat die aarde sal verwoes en al die mense en diere sal 

doodmaak nie” (Genesis 9:11) 

- God het belowe om nooit weer die aarde te verwoes nie en hy het vir ons ‘n reënboog 

gestuur as ‘n teken van hierdie belofte.  

- God kon die mens geterroriseer (geboelie, lelik gewees het ens.)  het met God se mag 

en krag, maar God het gedink dat dit sou wees hoe mense optree as GROOTKOPPE en 

dit sou van God ook ‘n GROOTKOP gemaak het. 

- Eerder wil God hê mense moet vennote en vriende wees, nie slawe wat in vrees leef nie. 

God wil hê dat ons vir God moet liefwees, vir God se onthalwe. God gee vir ons die 

keuse om vir God lief te wees. 

- God verkies om tennoor ons te reageer met liefde, selfs al doen ons sonde. Die Bybel is 

die storie van ons Skepper wat oor en oor wanneer ons sonde doen net vir ons LIEF bly. 

Dit is ‘n storie wat oor en oor vertel word, en daar is baie voorbeelde in die Bybel (bv 

wanneer Petrus vir Jesus ontken) 
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- EN die storie gebeur nogsteeds. Dit word nogsteeds vertel elke keer as ons God se 

vergifnis en genade ervarr (gee ‘n persoonlike voorbeeld as jy gemaklik is, vra dalk vir 

die kinders om te deel waarvoor hulle vergewe word). 

- Die Bybel is god se storie van virendskap, belofte, teleurstelling, hoop en self-

opofferende iefde. Dit is ‘n storie van God wat die heelal herstel met GENADE. 

- Verduidelik die konsep van “herstel” met konkrete voorbeelde en beelde bv. Naaldwerk, 

gebreekte bene wat herstel…). Hoe lyk dit as ons ‘n verhouding sal herstel? Dit is wat 

God doen! 

- Menslike liefde is voorwaardelik (dit hang af van sekere optrede, ek moet iets doen om 

goed genoeg te wees), maar God se liefde is onvoorwaardelik (maak seker om die 

verskil te verduidelik) 

- God is vir ons lief, maak nie saak wat ons doen nie! 

GENOEG EN GENADE MEERKAT VINGERPOPPIES 

Maak asof jy die poppies hoor en gaan haal hulle uit hulle boks uit. Kinders het vlugtig verlede 

week die twee poppies ontmoet. Genoeg het die geel serpie aan, en Genade die blou serpie. 

Herinner die kinders dat hulle baie skaap is en nog net in jou oor fluister wat hulle wil sê: 

Gebruik die poppies om in jou oor te fluister en te vra hoekom mense soms sulke GROOTKOPPE 

wil wees...die poppe verstaan nie. Moedig die kinders aan om dit oor en oor te verduidelik. 

GROOTGROEP AFSLUITING 

Sluit in die grootgroep af deur vir 2 of 3 maats die kans te gee om te bid. (Hier kan die 

aanbieder of leier bietjie leiding gee oor waarvoor daar gebid kan word, indien nodig) 

DOEN SAAM: 

Beweeg in kleingroepe en teken in op die registers. Maak seker almal ken mekaar, veral as daar 

‘n nuwe gesiggie in die groep is. 

Gee vir almal in die groep ‘n High-5. 

● MEDITATIEWE GEBED 

Laat almal op die grond sit en hulle oe toemaak. Gee genoeg tyd dat almal rustig raak en hulle 

oë toemaak (dit mag ‘n tydjie vat). 

Die leier sê dan die volgende hardop (gee genoeg stilte tussen elke sinnetjie): 

- Terwyl jou ogies toe is, haal drie keer lekker diep asem: in….en uit….in….en uit….in….en 

uit…. 

- Dink terug aan jou week wat verby is. Wat het alles gebeur? 

- Wat was vir jou lekker? 
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- Wat was vir jou sleg? 

- Sê dit nou vir God. 

- Dink nou aan die vloed waarin Noag en al die diere was. Verbeel jou dat jy saam met 

Noag in die boot staan.  

- Kan jy sien hoe die water hoër en hoër opstyg? 

- Eers net die onderkant van die boot, dan bietjie hoër, bietjie hoër, bietjie hoër… 

- Dan raak dit so hoog dat die boot liggies begin wieg….en die water styg hoër en hoër… 

- Oe maar dit is lekker om veilig en droog op die boot te wees. 

- Dink nouweer aan alles wat sleg was in jou week. Maak elke ding aan ‘n klip vas, en gooi 

dit een een in die water in.  

- Kyk af na hoe dit sink. Sê dankie vir Jesus dat Hy al jou slegte goed van die week wat 

verby is weggevat het. Sê sommer vir God weer dankie vir alles wat goed en lekker was. 

- Haal weer lekker diep asem….en dan maak sy stadig jou oë oop.  

 

● ERVARING/AKTIWITEIT: Sand, meel of sout Pret (alternatiewe opsie is skeerroom) 

- Leier help die groep om sand, meel, sout of skeerroom te versprei.  

- Maak dit duidelik dat die sand, meel, sout of skeerroom net op die tafel/skinkbord bly. 

Dit moet nie geeet of in hulle oe gevryf word nie! 

- Herinner die groep dat ons nie GROOTKOPPE wil wees nie. Skryf ‘n woord op jou eie 

witbordjie met jou whiteboard marker, van een van Ontmoeting 3 se props. Moedig 

kinders wat kan skryf aan om dit ook met hulle vingers te skryf in die meel, sand, sout 

ens. (vir kinders wat nie kan skryf nie, dink aan eenvoudig prenties) 

- Vee jou witbord af met jou bordveer, en moedig die kinders aan om dieselfde te doen. 

- Wanneer ons sonde doen is dit omdat ons GROOTKOPPE is, maar omdat God vir ons 

onvoorwaardelik lief is, HERSTEL God ons met genade. Die sonde word weggevee… 

- Herhaal die oefening ‘n paar keer 

 

● AFSLUITING 

Deel vir elke kind ‘n pleister uit waarop daar staan “GENADE”. Moedig kinders aan op dit iewers te plak 

waar dit sigbaar is vir hulle ouers, sodat hulle ouers vir hulle kan vra hoe hulle herstel is deur Genade. 

Verduidelik dat die pleisters herinneringe is dat maak nie saak wat hulle doen nie, God sal altyd bereid 

wees om hulle verhouding met God te herstel.  

 

Gaan uit en doen: Gee een ekstra pleister per kind, en sê vir hulle dat soos wat ons die Genade ontvang, 

moet ons dit deel ook. Vir wie kan jy gaan vertel dat God se genade ons verhouding met God herstel? 

 

Vra 2 of 3 kinders om af te sluit met gebed.  



 27 

 

 

 

 

  



 28 

G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 4 (5) Abraham 

GOD SE REIS SAAM MET ONS MAAK VAN ONS VENNOOT-MENSE 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: God het vir Abraham en Sarah en al hulle afstammelinge geroep om 

God te volg. God het alle mense geroep om in ‘n vennootskap met God te gaan en om al 

die families en nasies van die aarde te seën (mense is geseën om te seën). Partykeer het 

hulle God gevolg, en ander kere nie, maar God bly hulle (ons) vergewe. 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: bladsy 4 

 

● BIBLE PROJECT  

https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008 

 

● SKRIF: Genesis 12; Hosea 11:1-4; Miga 4:1-4 & Jesaja 11:6-10 

BENODIGHEDE: 

- Herinnering gesegde op plakkaat of powerpoint (vir die storie) 

- Tema bladsy vir die wasgoedlyn 

- Bybel 

- Belangrike woorde of frases wat verduidelik moet word 

- Skattejag leidrade (1 volledige stel per jaar groep/kleingroep/klas) 

- Abraham en Sarah karakters (vertolk deur ouer lidmate) - maak seker hulle het vrae en 

antwoorde vooraf om dit bietjie in te oefen. 

- Wegneem bladsy/kommunikasie vir ouers 

HULPBRONNE: 

God calls Abram: https://www.youtube.com/watch?v=v3rK_PcEMfA (Hierdie video, veral die 

eerste deel, kan die aanbieder/mentors help om die storie te vertel) 

Abraham’s journey: interesting facts: https://www.youtube.com/watch?v=_7-UexPTm08 (Die 

video is nie baie opwindend nie, maar dit help om die reis te verstaan - weereens vir die 

aanbieder of mentor) 

https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008
https://www.youtube.com/watch?v=v3rK_PcEMfA
https://www.youtube.com/watch?v=_7-UexPTm08
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Sien pdf dokument in folder genoem: Abraham_kaart om die reis uit te beeld of prent: 

Abraham’s_journey (Maak seker dat jy dit op powerpoint kan wys, of selfs groot uitdruk vir 

kinders om te kan sien) 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

- Verwelkoming 

- Ysbreker: Laat die kinders in groepies van 3 of 4 staan laat hulle die antwoorde op die 

volgende vrae met mekaar deel: 

- In hoeveel huise het jy al gewoon? 

- As jy net 1 ding saam met jou mag vat as julle iewers heen sou trek, wat sou dit 

wees? 

- Wat is die verste wat jy al iewers heen moes stap? 

- Is iemand braaf genoeg om in die groot groep te vertel wat hulle gehoor het by 

hulle maats? 

- Sing 2 of 3 liedjies wat die kinders goed ken 

- Verjaarsdae  

- Herinneringrympie: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

God maak ons heel met genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT ons doen nie (kop heen en 

- MOM - My Own Money (Offergawes) 

- Gebed vir offergawes: een van die kinders 

- Wasgoedlyn: Hersien vorige weke se lesse op die wasgoedlyn. Waar is ons nou? 

Laasweek het ons spesifiek ontdek dat maak nie saak hoe GROOTKOP ons raak nie, God 

is vir ons lief en herstel ons verhouding met God. Hierdie herstel deur genade  gebeur 

vandag nog.  
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STORIEVERTELLING: 

Vandag se storie kom uit die Ou Testament, ons gaan hoofsaaklik na ‘n verhaal in Genesis kyk, 

maar ook in Hosea, Miga en Jesaja lees - het julle al ooit van hierdie Bybelboeke gehoor? (hier 

kan die aanbieder kortliks verduidelik waar die lg 3 boeke in die Bybel inpas) 

Vandag gaan ons saam ontdek hoe ons vennote van God raak wanneer God saam met ons reis. 

Vertel kortliks die verhaal van Abraham en Sarah: 

Wenke: 

- Gebruik die kaart om jou te help om die storie te vertel. 

- Hier kan jy ook 2 ouer lidmate nooit om “onderhoude” met Abraham en Sara te doen, 

en dalk vir hulle vrae vra om die storie te vertel. Die vrae sal tipies wees: 

- Abraham en Sarah, hoe oud is julle? (70+ - soos meeste van julle se oumas en 

oupas, toe die reis begin het, oe en dit was ‘n lang pad….ons het 127 & 175 jaar 

oud geword) 

- Waar het julle gewoon toe julle reis begin het? (Haran) 

- Wat was die hoogtepunte op julle pad? (sien Timeline dokument in folder) 

- Hoe het julle dit reggekry om al julle goed te vat en te trek? (op daardie stadium 

het ons nie kinders gehad nie, ons was lief vir God en God se roeping was vir ons 

duidelik. As God ‘n mens seën dan kan jy nie anders as om gehoorsaam te wees 

en ander te seën nie) 

- Wat is van die ander Ou Testament tekste wat dalk vir ons maats kan help om 

God se reis met julle beter te verstaan? (Verwys hier spesifiek na Hosea, Miga & 

Jesaja tekste) 

- Wat beteken dit as ons sê dat julle nou vennoot-mense van God is? (verwys hier 

spesifiek ook na Gen 12:1-3) 

- Wat het gebeur in die tye wat julle nie vir God gevolg het nie? (Dit was 

ongelooflik, selfs in die tye wat ons droog gemaak het, of ons eie ding wou doen, 

het God ons bly vergewe) 

- Miskien is daar van die kinders wat vrae aan Abraham en Sarah het? (maak seker 

Abraham en Sarah karakters is vertroud met die verhaal) 

- Aanbieder: Abraham en Sarah het geen kinders gehad nie, en vandag is elkeen van ons 

afstammelinge van hulle, omdat God ‘n verbond met hulle gesluit het (God het belowe 

dat hulle nageslag meer sou wees as die sterre wat hulle kon tel). 

- God het hulle geroep om op ‘n reis te gaan, alles agter te laat, hulle name te verander 

en na die beloofde land te gaan, Kanaan, wat God nog vir hulle sou wys. 



 31 

- Al die mense wat afstammelinge van Abraham en Sarah is, is Vennoot-Mense. Het julle 

geweet dat Jesus ook een van die vennoot mense was? 

- God het ‘n belofte aan Sarah en Abraham gemaak, en deur hulle, en hulle 

afstammelinge, het God al die nasies van die aarde geseën. 

- Dit is waar Abraham en Sarah se ander Ou Testament tekste ons help. Dit was God se 

wonderlike plan: 

- Hosea 11:1-4: God sal God se mense leer hoe om as volwasse vennote te leef. 

God sal God se volk met genade grootmaak. 

- Miga 4:1-2: Almal sal sien hoe vreugdevol God se vennoot-mense is. Mense wat 

nie meer GROOTKOPPE wil wees, oorlog wil maak, mense wil onderdruk, 

selfsugtig is nie - die nasies sal vir God se vennoot-mense vra hoe hulle moet leef 

-  Miga 4:3-4; Jesaja 11:6-10: God sal al God se mense leer om as vennote saam 

met God te leef. Dan sal die Dag van Vrede (Shalom) na alle mense, en die hele 

skepping kom. (*Shalom = vrede, gesondheid, heel wees = herstel) 

*Sit hierdie drie punte van God se wonderlike plan op plakkate, want dit kom later weer na 

vore* 

- Dit het die Israeliete baie lank gevat om by Kanaan te kom, want hulle het nie na God 

geluister en vir God gevolg nie. God het hulle elke keer vergewe wat hulle nie vir God 

wou volg nie. Baie van die Bybel gaan oor die reis, en die vennootskap met God. God is 

altyd lief vir God se kinders, God roep hulle altyd terug, en vergewe: net soos God 

nogsteeds vir ons doen.  

- Is julle reg om op ‘n reis te gaan? Gaan deel in kleingroepies, raak saam stil vir die 

meditatiewe gebed en begin die skattejag! 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

Leier/mentor sê die volgende: Vandag gaan ons op ‘n avontuur, maar dit is baie belangrik om 

ons gedagtes reg te kry vir ons avontuur. Kom ons staan almal op en kyk wie kan die hoogste 

rek….en wie kan aan hulle tone raak...kom ons sit nou plat op die grond, strek ons bene voor 

ons uit dan maak ons ons oë toe (dit mag ‘n tydjie vat voordat hulle hul oë toemaak en rustig 

raak) 

- Haal diep asem, in en uit...elke keer as jy in asem, verbeel jou jy is soos ‘n ballon wat vol 

lug geblaas word...en elke keer as jy uitasem, verbeel jou hoe jy ‘n papier vliegtuig 

wegblaas….in en uit… 

- Lê nou stadig terug, en lê plat op jou rug (maak hier seker dat daar genoeg plek is vir 

almal om te lê) 
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- Dink nou bietjie aan hierdie avontuur...jy het jou rugsak op jou rug, jou gemaklikste 

skoene aan, genoeg water, en “snacks” vir energie...jy begin stap 

- Oral waar jy rondom jou kyk is dit eers woestyn, dit is warm, jou voete sweet...jy begin 

moeg raak… 

- Soos wat jy verder stap en vasbyt sien jy dat dit al meer groen begin raak. Jy sien eers 

klein vetplantjies wat net-net leef...dan stap jy bietjie verder en jy begin gras, en bome 

sien...en uiteindelik is jy in ‘n park met groen gras, daar is die mooiste rivier, koelte 

bome...dalk hoor jy voëltjies tjirp in die bome… 

- Jy stap na die rivier en dit is vars water, jy spoel jou gesig af en maak jou bottel vol. Sê 

dankie vir God dat God ons altyd lei na waar daar water en lewe is. 

- Dink aan ‘n keer wat jy nie lekker gevoel het nie, of iets moeilik ervaar het...sê vir God 

dankie dat God jou daar deur gedra het.  

- Haal nou weer lekker diep asem...in en uit...maak stadig jou oë oop en sit regop...nou 

gaan ons op ‘n avontuur! 

 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

S K A T T E J A G  

Werk ‘n skattejag uit wat vir elke groep leidrade gee om na die volgende plek te beweeg. Hier is 

dit belangrik om die storie van Abraham en Sarah te hersien, na die ander teksverse te verwys 

en die kerkterrein te gebruik.  

Byvoorbeeld: 

LEIDRAAD 1: Dit was die land waarin Abraham en Sarah gewoon het voordat hulle getrek het. 

Dit was ‘n groot stad met baie geld. Waar hou die kerk hulle geld? (Die kluis in die kerkkantoor - 

daar sal jy leidraad #2 kry) 

LEIDRAAD 2: Geluk! Julle het met julle reis begin, en gaan nou na die volgende punt beweeg. 

Voordat julle daarheen beweeg. Voordat julle daarheen beweeg lees Genesis 11:31 om te kyk 

waarheen julle volgende moet trek. Nadat julle die teks gelees het, lees hierdie woorde om julle 

te help om die pad te vind: Abram se hele gesin het getrek. Waarin sou (aanbieder se naam) 

hulle gesin getrek het? (Volgende leidraad is by die aanbieder se kar) 

LEIDRAAD 3: Julle is fantastiese reisigers! Nadat Haran het Abram in Haran gebly het vir ‘n ruk, 

moes hy ook daaruit wegtrek. Hulle het toe na Kanaan gegaan. En na Kanaan het hy na die 

bergwêreld getrek. (Van ons gaan berge rondom ons hê, dit kan gebruik word om die storie 

sigbaar te maak, maar daar gaan nie tyd wees om berg te gaan klim nie). Ons het baie berge in 

ons land, so dalk sou ons ook ‘n bergwêreld gewees het. Berge moet geklim word. Julle 

volgende leidraad is by iets anders wat mens moet klim. (Trappe of klimraam) 
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LEIDRAAD 4: Abram het ‘n altaar vir die Here gebou. Dit is nie meer iets wat ons vandag doen 

nie. Ons loof God op ander maniere, soos om gaaf te wees met vreemdelinge, dit wat ons het 

te deel, en om gereeld met God te praat. Ons laaste leidraad is in die land van piramides, daar 

waar ons die goed neersit wat ons graag met ander wil deel. (dalk die deelboks, of uitreik-stoor 

of kantoor). 

LEIDRAAD 5: Voordat ons die groot beloning kan kry moet ons ‘n paar vragies antword: (1) Wie 

het altyd saam met Abraham en Sarah gereis, maak nie saak wat nie? (God). (2) Wat gebeur 

wanneer ons nie die pad volg wat God vir ons bedoel het nie? (God vergewe ons en gee vir ons 

nog ‘n kans = Genade!) (3) Is die pad wat God vir ons kies altyd maklik? Hoekom, of hoekom 

nie? 

Geluk! Julle het die reis voltooi en elkeen van julle kry ‘n prys (Elke gemeente kan self hier 

besluit watter tipe prys dit is - miskien ‘n sertifikaat met ‘n sjokolade medalje). 

*Details is dalk nog bietjie “foggy” dit kan beter uitgewerk word, herhaling kan ingewerk word 

sodat kinders meer onthou oor die reis* 

Help kinders deur vooraf te verduidelik dat wanneer hulle in die egte rigting beweeg jy gaan sê 

“God, God, God” en wanneer hulle in die verkeerde rigting beweeg gaan jy sê “Vergewe, 

vergewe, vergewe” 

Vir kleiner kinders sal die aktiwiteit vereenvoudig moet word, en meer konkreet verduidelik 

word. Die inligting voel lank en oorweldigend, maar sodra jy dit jou eie maak, en dit vir die 

kinders pret maak, is daar goed wat vassteek! 

AFSLUITING 

Mentor: Nou is dit belangrik om die kinders aan te moedig om die reis voort te sit in die 

wêreld, by die skool en by die huis. Ons reis nooit alleen nie, maar altyd saam met God, 

omdat ons God se vennoot-mense is! Vir wie gaan jy vertel van hierdie reis? 

Gee vir jou groepie geleentheid om af te sluit met gebed. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 5 (7) Slaverny 

GROOTKOPPE IN EGIPTE 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: God se vennoot-mense het in Egipte gebly. Die grootkoppe van hulle 

slawe gemaak. Dit was nie hoe God dinge bedoel het om te wees nie. Omdat God lief 

was vir die mense het God hulle (deur genade) uit slawerny van die grootkop soldate 

gered. 

  

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl. 4-5 

  

● Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=0uf-PgW7rqE 

● SKRIF: Gedeeltes uit Eksodus 1-15 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik moet 

word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande wat oor lessies heen strek. 

Verwys gedurende die les na die groot uitgedrukte kaarte van die sleutel-woorde. 

  

Nota: ‘Sonde’ word gedefinieer as mense wat probeer om GROOTKOPPE te wees. 

BENODIGHEDE: 

● Sinsnede kaartjies of PowerPoint aanbieding (sien Eksodus-verhaal sinsnede 

kaarte.pptx) 

● ‘n Uitdeelstuk van Farao se piramide van onderdrukking. 

● ‘n Wasgoedlyn met tema-kaarte. 

 

HULPBRONNE: 

https://www.youtube.com/watch?v=0uf-PgW7rqE
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● Hierdie video sal die aanbieder help met ’n geheel-beeld van die eerste helfte van die 

boek Eksodus: https://youtu.be/0uf-PgW7rqE 

● Hierdie video sal die aanbieder help met die vertel van die storie: 

https://youtu.be/o09dkXo_jYU  

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes 

● Ons onthou ons Genoeg & Genade rympie: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

En herstel ons met genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

● Wasgoedlyn / Bybeltydlyn 

● Hersien eers die algehele tema (Genoeg & Genade) en aspekte van die vorige lessies oor 

hoe God die vennoot-mense (die Israeliete) uitgekies het en hoe dit sonde is om ’n 

GROOTKOP te wees. 

● Tel ’n Bybel op en sê dat vandag se storie hoofsaaklik in Eksodus gebeur, die tweede 

boek van die Bybel. 

 

STORIEVERTELLING: 

Inleiding van vandag se tema: GROOTKOPPE IN EGIPTE 

Hang die tema-kaart aan ‘n wasgoedlyn. 

Uiteindelik het God se vennoot-mense, die Israeliete, in Egipte gaan bly. Daar het hulle baie 

mense geword en hulle het ryk geword. Die GROOTKOPPE van Egipte het nie daarvan gehou nie 

en het van die Israeliete slawe gemaak. 

God het die sisteem van onderdrukking in Egipte gehaat. Oral was mense wat probeer om 

GROOTKOPPE te wees en die Egiptenare het ander gode aanbid en nie die een ware God nie. 

https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/o09dkXo_jYU
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Wys die prentjie van Farao se sisteem van onderdrukking. Verduidelik die volgende vier punte: 

1.      Farao was die GROOTSTE GROOTKOP (hy het die meeste mag gehad) en het selfs gedink hy 

is soos God. 

2.      Daar was nog ’n klein groepie GROOTKOPPE wat ook baie mag gehad het. 

3.      Die grootste groep mense was slawe, soos die vennoot-mense, wat geen mag gehad het 

nie. 

4.      Die prentjie is in die vorm van ’n piramide. Verduidelik wat piramides is (bekende geboue in 

Egipte, baie groot, klip vir klip gebou deur slawe, wat steeds daar staan, farao’s was daarbinne 

begrawe. Die Egiptenare het geglo Farao se sisteem van onderdrukking was ewig (d.w.s. dat dit 

nooit sal ophou nie). MAAR net God is ewig. 

Eksodus sinsnede storie: in hierdie oefening word die storie gelees. Wanneer jy by die groen 

woord/frase kom, wys jy of iemand anders die kaart met die gepaste sinsnede daarop sodat die 

kinders dit met groot entoesiasme kan uitroep. Jy kan ook gebruik maak van ’n PowerPoint 

aanbieding. 

Die slawe, God se vennoot-mense, het uitgeroep na God om hulle te help. Help ons Here! 

Asseblief, help ons! 

God het hulle gehoor en vir Moses geroep. Moses was nie self ’n slaaf nie, maar hy was familie 

van die slawe. 

Moses se suster, Miriam, en sy broer, Aäron, het vir Moses gehelp om vir Farao te sê dat hy 

moet ophou om so ’n GROOTKOP te wees: “Laat God se mense gaan!” 

Farao was geïrriteerd. Toe sê hy: “Nee!” 

Toe sê God: Kyk! En God het God se krag gewys deur tien plae (aaklige situasies) te stuur. Na 

elke plaag het God se drie helpers (Moses, Aäron en Miriam) gesê: “Laat God se mense gaan!” 

God het vir Farao so met die 10 plae geïrriteer dat die Farao uiteindelik vir die slawe geskree 

het: Uit! Uit! Uit! 

God se vennoot-mense het gesê: “Yay! Kom ons gaan!” Toe het hulle almal saam gevlug soos 

wat God hulle gelei het. 

Nadat hulle weg is, het Farao van plan verander en vir sy soldate gesê: “Gaan!” 
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Die soldate het die Israeliete gejaag tot by die strand van die Rooi See. 

Die Israeliete het die soldate gesien kom en gesê: “Agge nee!” 

Toe sê Moses, “Kyk!” God het oor die water geblaas en die see teruggedryf om ’n paadjie deur 

die middel te maak met groot watermure aan albei kante. Die Israeliete het gesê, “Wow!” en 

toe, ““Yay! Kom ons gaan!” 

Maar toe die soldate agter hulle aanhardloop het hulle vasgesit in die modder en geskree: 

“Agge nee!” Die water het teruggevloei oor die Egiptenare en hulle het verdrink. 

Toe die Israeliete aan die ander kant uitgekom het, het hulle gesien wat gebeur het en gesê, 

“Sjoe, dit was amper!” 

Miriam, Moses se suster, het die mense gelei met ’n liedjie en ’n dans om fees te vier en om vir 

God dankie te sê dat God hulle van slawerny en van die soldate gered het. “God het ons gered!” 

Na hierdie partytjie, het God se hart van blydskap gejubel. Daarna het God hulle in die woestyn 

ingelei. In die volgende les, gaan julle leer oor wat God alles vir hulle in die woestyn-skool 

geleer het. 

Die storie kan herhaal word - vir lekkerte of vir beter begrip. 

 DOEN SAAM: 

● WONDER VRAE 

Nooi die kinders om saam met jou oor die verhaal te wonder. Begin telkens die vraag 

deur te sê: “ek wonder...” en gee dan vir die kinders ’n geleentheid om te reageer. 

Ek wonder watter deel van die storie jy die meeste van gehou het? 

Ek wonder watter deel van hierdie storie oor jou gaan? 

Ek wonder wie in die storie jy kon gewees het? 

Ek wonder watter deel van die storie ons kon uitlaat en steeds alles het wat ons nodig 

het? (vir ouer kinders) 

● ERVARING/AKTIWITEIT 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 6 (8A) Woestynskool I 

DIE WOESTYNSKOOL 
VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: Nadat God die Israeliete uit hulle slawerny in Egipte bevry het, het God 

baie gehad om vir die vennoot-mense te leer. God het meeste van hierdie lesse vir hulle 

in die woestyn geleer deur God se geskenk van manna. Die Woestyn was soos God se 

klaskamer… God wou hulle leer, sodat hulle ander kan gaan leer... 

 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande wat oor lessies heen 

strek. Verwys gedurende die les na die groot uitgedrukte kaarte van die sleutel-woorde. 

  

Nota: ‘Sonde’ word gedefinieer as mense wat probeer om GROOTKOPPE te wees. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl. 7-9 

 

● Bible Project https://www.youtube.com/watch?v=b0GhR-2kPKI 

 

● SKRIF: Hoofsaaklik Eksodus 16 

BENODIGHEDE: 

● Tema-bladsy vir die wasgoedlyn / Bybeltydlyn. 

● ‘n Bybel om na te verwys. 

● (opsioneel) Groot uitgedrukte bladsye met belangrike woorde / frases 

● Vyf woestyn les-kaarte (uitgedruk en in 5 gemerkte koeverte). 

Les 1: God gee vir ons genoeg. Alles behoort aan God en is ‘n geskenk aan ons. 

Les 2: Werk is waardig (belangrik). Ons werk om God te help om die manna (geskenke) 

aan almal uit te deel. 

Les 3: God gee vir ons genoeg om te deel. Daar is genoeg vir almal om van te lewe. 

Les 4: Om op te gaar stink! Opgaar lei tot verrotting.  

Les 5: God gee tye van rus (Sabbat) sodat mense in vriendskap met God, ander mense, 

en al God se skepsels kan leef. 

HULPBRONNE: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0GhR-2kPKI
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● Hierdie video sal die aanbieder help met ’n geheel-beeld van die eerste helfte van die 

boek Eksodus: https://youtu.be/0uf-PgW7rqE 

● Hierdie video sal die aanbieder help met die vertel van die storie: 

https://youtu.be/o09dkXo_jYU 

● Hierdie video sal die aanbieder help om die betekenis en gevolge van die verhaal vir ons 

eie konteks beter te verstaan: https://vimeo.com/45872739  
 

 
ONTMOETING 
 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons Deel 

Boks  

● Wasgoedlyn / Bybeltydlyn 

● Hersien die vorige les en tema, veral hoe God die venoot-mense uit slawerny in Egipte 

bevry het deur vir hulle die see oop te kloof om deur te gaan na die woestyn toe. 

● Tel ’n Bybel op en sê dat vandag se storie in die 16de gedeelte van Eksodus, die tweede 

boek van die Bybel, gevind kan word. Herinner hulle daaraan dat Eksodus beteken 

‘uitgaan’ soos die Engelse woord ‘exit’. 

STORIEVERTELLING: 

Vandag val die klem op die vertel van die storie en die lesse wat die vennoot-mense in God se 

woestynskool geleer het. 

Begin deur te gesels oor hoe dit moet wees om in ’n woestyn te bly. Beklemtoon hoe ’n mens 

uiteindelik nie meer kos en water sal hê nie. Dit was ongemaklik en het die mense baie bang 

laat voel. Selfs na alles wat God vir hulle gedoen het, wou van die vennoot-mense – omdat hulle 

bang was – teruggegaan het om eerder slawe te wees in Egipte. 

Maar God het die vennoot-mense in die woestyn ingelei om vir hulle te leer om as God se 

vennote / vriende te leef. Die woestyn was God se klaskamer, die plek waar die mense lesse sou 

leer oor hoe om God se vennote te wees. Dan sou ander volke by die vennoot-mense kon leer 

hoe hulle ook God se vennote kon word. 

Wanneer sou die woestynskool begin? God, die onderwyser, het gewag en gewag vir die regte 

geleentheid, ’n leerbare oomblik waarop God se vennote reg was om te luister en te leer. 

So ’n leerbare oomblik het aangebreek toe die mense by Moses, hulle leier, gekla het dat hulle 

dors was. Hulle het gekla en gesê hulle moes eerder in Egipte gebly het. Moses het hulle klagtes 

https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/o09dkXo_jYU
https://vimeo.com/45872739
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na God toe geneem. God het vir hulle gewys hoe om water uit ’n rots en uit ’n stuk hout uit te 

kry. Later het God vir hulle manna in die oggend en kwartels (voëls) in die aand gegee om te 

eet. Maar, om manna op te tel was nie so eenvoudig nie. Deur in die woestyn van manna te leef 

het hulle baie lesse geleer oor hoe om God se vennote te wees. 

Eers, moet hulle leer dat die manna God se geskenk is. Die manna was God s’n om te gee, nie 

hulle s’n nie. God wou gehad het dat manna ’n simbool raak vir alles wat God gemaak het, die 

water, die land, alles. Alles is ’n geskenk van God. Les 1: God gee vir ons genoeg. Alles behoort 

aan God en is ‘n geskenk aan ons. 

Volgende, moes hulle leer dat manna elke oggend versamel moes word (wel, amper elke 

oggend – meer daaroor later). Les 2: Werk is waardig (belangrik). Ons werk om God te help 

om die manna (geskenke) aan almal uit te deel. 

God het vir hulle geleer dat almal ’n regverdige hoeveelheid van die manna nodig het, selfs 

hulle wat klein is of wat nie sterk is nie. Wanneer die mense meer manna versamel het as wat 

hulle nodig gehad het, het die ekstra manna verdwyn. En wanneer dit gelyk het of daar te min 

gaan wees vir iemand, het hulle opgetel wat hulle kon en later ontdek dat dit genoeg was. Hulle 

het geleer dat groot families meer manna moes optel as klein families. Niemand moes probeer 

om ’n GROOTKOP te wees en meer vat as wat hulle nodig gehad het nie, want God het net 

genoeg gegee vir almal. Les 3: God gee vir ons genoeg om te deel. Daar is genoeg vir almal om 

van te lewe. 

Van die mense het ekstra manna weggesteek vir later sodat hulle GROOTKOPPE kan wees wat 

meer het as ander. Ons noem dit opgaar. Toe hulle die manna opgegaar het, het dit wurms 

gekry en begin stink. Soos jy kan dink was dit baie vernederend en ’n groot teleurstelling om 

hierdie les verkeerd te kry. Les 4: Om op te gaar stink! Opgaar lei tot verrotting. 

Laastens, het God vir die vennoot-mense geleer dat hulle een dag in ’n week, ’n Saterdag, opsy 

moes sit om te rus en om hulle lewens saam met God te geniet. MAAR HOE KON HULLE RUS AS 

HULLE MANNA MOES OPTEL? God het vir hulle gewys hoe, deur op ’n Vrydagoggend vir hulle 

twee keer so veel manna te gee om op te tel. En toe hulle Vrydag se manna wegbêre, het dit 

nie gevrot en gestink nie. Dit het vars gebly tot die Saterdag. Les 5: Sabbat: God gee tye van rus 

sodat mense in vriendskap met God, ander mense, en al God se skepsels kan leef. 

Dag na dag, het God vir die Israeliete manna laat val vir al die jare wat dit hulle geneem het om 

hierdie lesse in die woestyn te leer. En al het God baie leerbare oomblikke in die woestynskool 

gehad, het die vennoot-mense maar stadig geleer oor die manna-manier-van-leef. Hulle het 

hierdie lesse sommer gou weer vergeet of geïgnoreer. 
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Ons leer steeds hierdie lesse. God hoop dat alle mense eendag die manna-manier-van-leef sal 

aanleer en dit elke dag sal beoefen. Dit is God se droom: ’n wêreld waar almal . . . 

. . . geskenke van God ontvang, 

. . . vir God dankie sê, 

. . . en met ander mense deel, 

. . . waar daar nie GROOTKOPPE is nie en waar almal hulle regverdige deel ontvang, 

. . . en waar mense in harmonie met al God se skepsels lewe. 

Hierdie tiepe lewe met God word Shalom genoem, dit beteken ’n heel en gesonde wêreld. 

 

SLUIT AF: 

● MEDITATIEWE GEBED 

● HUISGELOOF KAART: Gee vir elke kind ‘n huisgeloof-kaart om vir hulle ouers te gee. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 7 (8B)Woestynskool II 

DIE WOESTYNSKOOL VERVOLG 
VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: Nadat God die Israeliete uit hulle slawerny in Egipte bevry het, het God 

baie gehad om vir die vennoot-mense te leer. God het meeste van hierdie lesse vir hulle 

in die woestyn geleer deur God se geskenk van manna. Die Woestyn was soos God se 

klaskamer… God wou hulle leer, sodat hulle ander kan gaan leer… Hierdie les volg op 

ontmoeting 8A. Vandag voer ons die storie op deur middel van rolspel en ‘n kaart. 

 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande wat oor lessies heen 

strek. Verwys gedurende die les na die groot uitgedrukte kaarte van die sleutel-woorde. 

  

Nota: ‘Sonde’ word gedefinieer as mense wat probeer om GROOTKOPPE te wees. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl. 7-9 

 

● Bible Project https://www.youtube.com/watch?v=b0GhR-2kPKI 

 

● SKRIF: Hoofsaaklik Eksodus 16 

BENODIGHEDE: 

● Tema-bladsy vir die wasgoedlyn / Bybeltydlyn. 

● Poster van die Genoeg & Genade rympie. 

● ‘n Clipboard met instruksies vir die aanbieder. 

● ‘n Vloerkaart gemaak met blou lap (see en riviere), masking tape (grense en kuslyne), 

onbedekte areas verteenwoordig die land. Sien foto’s. 

● Merkers en bordjies wat op die vloer of tafels/stoele geplak word: Egipte, Nylrivier, Rooi 

See, Goshen, Na die Beloofde Land (met ‘n pyltjie na regs), Berg Sinai (Hoog geplak op ‘n 

stapel stoele), Kadesh Barnea, die Beloofde Land, Die Woestyn (in die middel van die 

Sinai-skuureiland). 

● Naamborde vir Moses, Aäron, Miriam en Tantrum-gooiers. 

● Props in papiersakke, toegevou en gemerk met die stasie-naam/nommer. Sien die 

oorsig van die stasies en props vir objekte wat nodig is. 

● Vyf woestyn les-kaarte (uitgedruk en in 5 gemerkte koeverte). Sien ontmoeting 8A. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0GhR-2kPKI
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Oorsig van die stasies en props 

1. Waar is ons? ‘n Aardbol of wêreldkaart 

2. Slaverny in Egipte ‘n Piramide 

Aaron se stok, 10 plae ‘n Stok, plastiek slang, plastiek pada’s 

Pasga-fees, Onthou! ‘n paar stukkies rooi lint 

3. Terug na Goshen “na die beloofde land” bordjie 

 ‘n tent, ‘n Water bottel, ‘n kosblik, watte 
wolkie op ‘n stok, ‘n lantern 

4. Die see word oopgekloof ‘n groot plastiek kam 

Feesviering (Miriam) tamboryne 

5. Ons water is op! “hangry-naamborde,” ‘n Groot rots,  

6. God gee genoeg “hangry-naamborde”, wit koek, voëls, 
Woestyn les-kaarte #1-4 in koeverte, 
‘n sak vol opgegaarde manna 
(ammonia op watte-balle in ‘n sakkie) 

7. Berg Sinai (volgende week se les) ‘n Weerlig straal (uitgeknipte geel 
karton), 2 klip tafels (styrofoam 
geknip en geverf - een wat maklik 
breek), ‘n goue kalf, les 5 in ‘n 
koevert. 

8. Kadesh Barnea 5 pare sonbrille 

9. Terug na die woestyn toe!  

 

HULPBRONNE: 

● Hierdie video sal die aanbieder help met ’n geheel-beeld van die eerste helfte van die 

boek Eksodus: https://youtu.be/0uf-PgW7rqE 

● Hierdie video sal die aanbieder help met die vertel van die storie: 

https://youtu.be/o09dkXo_jYU 

● Hierdie video sal die aanbieder help om die betekenis en gevolge van die verhaal vir ons 

eie konteks beter te verstaan: https://vimeo.com/45872739  

●  

 

 

https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/0uf-PgW7rqE
https://youtu.be/o09dkXo_jYU
https://vimeo.com/45872739
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ONTMOETING 
AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes 

● Ons onthou ons Genoeg & Genade rympie: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

En herstel ons met genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

● Wasgoedlyn / Bybeltydlyn 

Verwys na die vorige les (8A - die Woestynskool) en verduidelik vir die kinders dat hulle nie 

vandag ‘n nuwe storie gaan behandel nie, maar dat hulle soos die Israeliete deur die Woestyn 

gaan trek en gaan maak of hulle die Israeliete is (m.a.w. rolspel). 

 

 

AKTIWITEIT / STORIEVERTELLING: Vloer kaart reis  

Die aanbieder het ‘n ‘clipboard’ met instruksies.  

In vandag se les gaan die kinders op ‘n groot vloer-kaart van stasie tot stasie beweeg. Elke stasie 

het props (sommige gaan in ‘n boks/sak wees) en ‘n les in ‘n koevert. 

Kinders trek hulle skoene uit voordat hulle begin met die reis. Die aanbieder besluit watter van 

die kinders watter van die rolle speel. Partykeer gaan die ander net toekyk. Deel die 

verantwoordelikhede so eweredig as moontlik of gebruik ‘n geleentheid as insentief/beloning 

vir goeie gedrag. Partykeer gaan een kind gekies word, soms twee, soms ‘n klein groepie, soms 

die hele groep.  

Jy en die kinders kan so dramaties wees as wat hulle wil, so lank as wat hulle by jou bly en nie 

rondspring/hardloop nie. 

Beweeg teen ‘n redelike pas deur die bewegings, maar maak seker hulle verstaan. 

Sê vir die kinders: 

● Bly in ‘n klein bondeltjie anders gaan iemand verdwaal in die woestyn;-) 

● Tel net dinge op en maak net sakkies oop wanneer ek vir jou so sê. Onthou ons is in die 

wilde woestyn - dit mag gevaarlik wees! 

● Niemand mag hardloop nie. 

● Gebruik jou beste drama-vaardighede! 

Instruksies vir die aanbieder (uitgedruk en op clipboard)        
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Stasie 1: Waar is ons? Versamel die kinders om die aardbol. 

1. Wys vir hulle op die kaart waar hulle bly. Trek dan jou vinger tot by die skuureiland van 

Sinai.  

2. Wys vir die kinders die vloer-kaart en plekke op die aardbol wat daarmee ooreenstem, 

soos Egipte. 

 

Stasie 2: Slawerny in Egipte. Versamel die kinders om die stasie. 

1. Sê vir hulle: “julle is nou God se vennoot-mense.” 

2. Kyk daar is die piramide. 

3. Julle was die slawe en moes werk om die piramides te bou. Rolspel: Julle moes bakstene 

maak deur modder met julle voete plat te stamp en die swaar bakstene ronddra. Hoe 

seer raak julle hande en voete en julle hele lywe!? Roep uit: “Help ons Here!” 

4. Aaron se stok. God het vir Aaron, Moses se boetie, ‘n stok gegee om vir Farao te wys 

hoe sterk is God. Kies ‘n Aaron. 

5. Rolspel: Eendag het Aaron die stok gegooi en dit het ‘n slang geword. En toe hy dit optel 

was dit weer ‘n stok. 

6. Verduidelik kortliks die tien plae. Een van die plae was toe die Nylrivier in bloed 

verander het. Rolspel: Aaron het die verandering begin toe hy sy stok in die rivier 

gesteek het. 

7. Nog ‘n plaag was toe daar baie paddas gekom het. Rolspel: gooi die paddas en praat oor 

hoe aaklig dit moes gewees het om paddas ooral te hê. 

8. DIe laaste plaag was baie erg. Die oudste seun in die Egiptenare se families het in die 

nag doodgegaan, maar die Israeliete was oorgeslaan. Daarna het Farao uiteindelik die 

vennoot-mense laat gaan. 

Elke jaar het die Israeliete onthou hoe God hulle oorgeslaan het deur ‘n Pasga-ete saam 

te geniet (pasga beteken oorslaan). Dit is soos die nagmaal. Een van die maniere om iets 

te onthou is om ‘n toutjie om jou vinger vas te maak. Maak ‘n rooi lint om een of meer 

van die kinders se vingers vas. 

 

Gaan na stasie 3. 

 

Stasie 3: Terug Goshen toe. Voordat die Israeliete uit Egipte gevlug het, het hulle eers na 

Goshen toe gegaan. Dit is waar hulle eers in Egipte gaan bly het. 

 

1. Wys vir hulle die padtekens: “Goshen” en “Na die beloofde land.” Die beloofde land is 

die land wat God lank terug aan Abraham en Sarah belowe het (wys daarna). Maar God 
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het geweet die vennoot-mense was nog nie reg om daarheen te gaan nie. Hulle moes 

eers ‘n paar lesse leer in die woestyn. 

2. Rolspel: versamel hulle besittings. Praat oor hoe die Israeliete alles moes saamneem 

wat hulle kon dra. 

3. Toe hulle daar wegtrek het die Israeliete skielik besef hulle is nou alleen in die Woestyn. 

Moses en Aaron en Miriam was nog by hulle maar hulle het nie geweet waarheen om 

volgende te gaan nie en was bang om alleen deur die Woestyn te trek. Rolspel: Onseker? 

Waarheen nou? Bang. 

4. Maar hulle was nie alleen nie. God was by hulle. God het vir hulle gewys dat God by hulle 

is deur in die dag ‘n wolk te stuur (wat hulle in die koelte gehou het) en in die nag vuur 

(wat vir hulle lig gegee het). Rolspel: Van nou af: Laat die kinders as ‘n groep van stasie 

tot stasie stap.  Die een wat voorloop dra die wolk (watte op ‘n stok) of die vuur (lantern) 

hoog in die lug (na elke stasie wissel die kind & beeld (dag=wolk/nag=vuur). 

 

Gaan na stasie 4 met die stok, tent, kosblik, water bottel, wolk en lantern. Die wolk of die vuur 

loop voor. En waarvoor dra julle daai rooi linte op julle vingers? (Om te onthou hoe God ons gered 

het).  

 

Stasie 4: Die see word oopgekloof. By die Rooisee kon die vennoot-mense nie verder gaan nie 

en het hulle bang geword. 

 

1. Ons word gejaag! Kies ‘n Moses. Rolspel: Moses vra vir God wat om te doen. God sê vir 

Moses om Aaron se stok oor die water uit te steek. Toe het God se asem die Rooisee 

oopgekloof om ‘n padjie te maak (amper soos wanneer jy ‘n kantpaadjie in jou hare 

maak met ‘n kam). Verduidelik die grappie met die kam wat die see “oopkam.” 

2. Om hulle te beskerm, het God met sy wolk en sy vuur tussen die Israeliete en die 

soldate inbeweeg.  

Rolspel: Laat twee kinders met die wolk en die vuur hoog opgelig na die agterkant van 

die groepie beweeg. Laat die groepie deur die see gaan terwyl hulle in verwondering na 

links en regs opkyk na die mure van water. As hulle deur is, vertel wat met die soldate 

gebeur het. 

3. Feesviering: Nadat die vennoot-mense veilig in die woestyn aangekom het, het Moses 

se sussie, Miriam, hulle met tamboryne in ‘n lied en ‘n dans gelei. Kies ‘n Miriam. 

Rolspel: Miriam sê: “God het ons gered!” terwyl sy dans. Almal herhaal en dans saam. 

 

Gaan na stasie 5 met die stok, tent, kosblik, water bottel, wolk en lantern. Die wolk of die vuur 

loop voor. 
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Stasie 5: Ons water is op! 

  

1. Rolspel: Sê vir die kinders: “Sjoe, ons trek nou al lank deur die woestyn, ek is darem baie 

dors!” Vra vir ‘n kind om vir jou die waterbottel aan te gee. Dit is leeg!! 

2. Die Israeliete se water het opgeraak en hulle het hard begin kla. Rolspel: “Aggenee, ons 

het nie meer water nie! Ons is dors! Wat gaan van ons word? Dit was beter in Egipte, 

daar het ons water gehad” (Laat kinders kla). 

3. God het gehoor hoe die mense kla en vir Moses gesê om met Aaron se staf teen ‘n groot 

rots te slaan… (rolspel) en toe het daar water uitgekom! Rolspel: iemand maak saam 

met Moses die waterbottel vol water. 

 

Gaan na stasie 6 met die stok, tent, kosblik, water bottel, wolk en lantern. Die wolk of die vuur 

loop voor. Kies iemand om die “hangry bordjie” te dra. 

 

Stasie 6: God gee genoeg en leer vir hulle lesse 

 

1. Rolspel: Maak of jy die kos uit die kosblik eet en gee dit vir die “hangry” kind, wie sê: 

“Agge nee! Ons kos is op! Ons gaan doodgaan in die woestyn. Dit was beter in Egipte!” 

2. God het hulle noodkrete gehoor en elke oggend vir julle brood uit die lug uit gegee. 

Soggens het hulle die brood (wit koek krummels op ‘n groot bord) op die grond gekry 

en saans, voëls. 

3. Maak Les 1 koevert oop en lees/laat iemand lees. Bespreek dit. 

4. Maak les 2 koevert oop en lees. Bespreek dit.  

Die Israeliete moes hulle kant bring deur hul werk te doen. Hulle moes elke oggend die 

manna bymekaar maak. 

Rolspel: Maak die manna in die mandjie bymekaar, maar moet dit nog nie eet nie. 

(Almal moet help!) 

5. Maak les 3 koevert oop en lees. Bespreek dit. 

God wou hê mense moet leer dat ALMAL genoeg moet kry en om met mekaar te deel. 

Niemand moet probeer om belangriker te wees en meer vir hulle te vat nie, want God 

het NET GENOEG VIR ALMAL gegee. Dit wat ekstra was en nie deur almal gedeel kon 

word nie het verdwyn. 

Sit en laat die manna eweredig gedeel word tussen almal. Dit wat ekstra is en nie deur 

almal gedeel kan word nie bly agter in bord. Dank God en eet dit saam. 

6. Maar daar was mense wat bang was God gaan nie elke dag vir hulle sorg nie en wat 

gevoel het hulle is belangriker as die ander. Hulle het gedink hulle is belangriker en kan 

meer vat as almal anders. Hulle het van die ekstra manna bymekaar gemaak en gebêre 

vir later… 
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Rolspel: Laat hulle ruik aan die ekstra Manna... Die ekstra manna het wurms gekry en 

gestink!  

Maak les 4 koevert oop en lees. Bespreek dit. 

7. God wou gehad het die mense moet een dag in die week uitsit om te rus. Hulle het dit 

die Sabbat genoem. Maak les 5 koevert oop en lees. 

MAAR HOE KON HULLE RUS AS HULLE ELKE DAG MOES WERK EN MANNA BYMEKAAR 

MAAK? 

Iets wonderlik het gebeur! Die dag voor die Sabbat het God genoeg manna gestuur vir 

twee dae. En NET OP DIE SABBAT het die ekstra manna nie vrot geraak nie. 

 

Gaan na stasie 7. Vra oor die linte op hulle vingers. Laat van die “hangry” kinders kla omdat 

hulle SOOOOOOO moeg is. 

 

Stasie 7: Berg Sinai. Die vennoot-mense het in die woestyn by ‘n groot berg uitgekom. God het 

gesê hulle moet daar kamp. Hier gaan ons vir eers rus. Volgende week gaan ons verder gaan 

met ons reis en hoor wat God by die berg met die vennoot-mense wou doen. 

 

SLUIT AF: 

● MEDITATIEWE GEBED 

● HUISGELOOF KAART: Gee vir elke kind ‘n huisgeloof-kaart om vir hulle ouers te gee. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 8 (10A) Die Wet 

TEMA: Die Verbondsgeskenk en die 10 Gebooie (Deel 1) 
VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: By Berg Sinaï, het God vir God se Vennoot-mense (Israeliete) ‘n 

wonderlike geskenk, die Tora, wat sou verduidelik hoe hulle sou leef as manna-mense. ‘n 

Belangrike deel van hierdie geskenk was die Dekaloog of “tien woorde”. Ons noem dit die 

10 Gebooie of die GROOT TIEN. Hierdie ontmoeting is die eerste van drie oor die 10 

gebooie. 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: bl. 10-12 

 

● BIBLE PROJECT  https://www.youtube.com/watch?v=3BGO9Mmd_cU 

 

● TEKSTE: Eksodus 19:1-8; 20:1-17; 24:11; 32:1-34:35; 

    Deuteronomium 6:4-5; 14:22-26; 15:1-15; 24:19-22; 25:4 

 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande tussen ontmoetings. 

BENODIGHEDE: 

● Herinneringsrympie op ‘n plakkaat 

● Tema-bladsy vir wasgoedlyn 

● Bybel-tydlyn 

● ‘n Bybel 

● Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde/frases (vir die storie) 

● God se liefdesbrief op 'n plakkaat (vir die storie) 

● Huisgeloof 

 

HULPBRONNE: 

● Groot Tien Verbondskaarte 

● Groot Tien Prentjie-Pas-kaarte 

● Prentjie-Pas Oplossing (vir fasiliteerder) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BGO9Mmd_cU
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ONTMOETING 
AANKOMSRITUELE: 

Skoene uittrek, Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons 

Deel-Boks, Herinneringsrympie, Kerkjaar, Sing 

● Hersiening: Hersien die groot tema (Genoeg en Genade) en die sleutel-idees van die 

vorige ontmoeting, veral dat die Vennoot-mense (Israeliete) in die woestyn gereis het 

om by God te leer van 'n manna-leefstyl (om afhanklik en om nie te probeer om 

GROOTKOPPE te wees nie). 

● Die Bybel-tydlyn kan gebruik word om te wys dat die storie gebeur in Eksodus en 

Deuteronomium - 2 boeke in die Ou Testament. 

● Die wasgoedlyn en tema-bladsy kan gebruik word om die ontmoeting se tema bekend 

te stel. 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

o Vra dat almal op hulle rug leê met hulle oë toe 

o Haal lekker diep asem en asem weer lekker uit (herhaal tot almal rustig/stil is) 

o Luister na al die klanke wat jy hoor... 

o Lê nou in stilte en luister bietjie... 

o Waaraan dink jy? 

o Vertel dit saggies in jou kop vir God - asof jy dit vir ‘n maatjie vertel 

o God weet klaar waaraan jy dink, maar dis vir God so lekker as jy dit self vertel 

o Gee oomblik vir stilte 

o Haal weer lekker diep asem (herhaal so x3 keer) 

o Staan stadig en rustig weer op 

STORIEVERTELLING: 

Vandag gaan ons gesels oor 'n belangrike ding wat gebeur het in die woestynskool. 

Hersien as daar genoeg tyd is: Hoe is manna gebruik in die woestynskool? 

1. As kos wat God gee 

2. As 'n manier om te leer dat werk waardevol is en om op te gaar stink 

3. As 'n manier om te leer dat God altyd genoeg gee 

4. As 'n manier om te leer dag vriendskap met God en ander goed is 

5. As enigiets wat God vir ons gee. Dit is manna. 

In vandag se gedeelte van die storie, belowe God vir die woestynmense 'n ander vorm van manna 

wat ons LAND noem. (Om huise te kan bou, om te kan ploeg, plant en oes, om te kan kinders 

groot te maak, om die Sabbat te kan hou, om feeste te vier) Dit was die Beloofde Land. 
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God wou vir die mense land gee, maar God was bekommerd dat die mense nie gereed is daarvoor 

nie. Wanneer hulle die land kry, gaan hulle soos die Farao en die ryk mense in Egipte word wat 

net omgee oor die GROOTKOPPE? Dit sal sondig wees! 

Sou hulle onthou wat God vir hulle leer oor genoeg en genade en hoe hulle gemaak is om te leef: 

in vennootskap met mekaar en met God? 

God het hieroor gedink en 'n plan gemaak. "Omdat ons verbondsvennote is, is ons vir altyd aan 

mekaar verbind. Ons Verbond is 'n belofte dat ons altyd saam sal werk - vennote en vriende, vir 

altyd!" Maar Ek moet nou al ons beloftes neerskryf en hulle vir my vennote gee sodat ons duidelik 

weet wat ons gaan doen as vennote." 

Daar was toe 'n groot seremonie by Berg Sinaï om hierdie verbond te sluit. Daar was donderweer, 

rook, blitse en trompette en God het die verbondsbelofte gemaak. "Ek sal julle God wees en julle 

my kinders maak." God het gehoop dat mense dankbaar sal wees en net lief sal wees vir God met 

hulle hele hart, siel en krag. 

Die Vennoot-mense het bymekaar gekom rondom die berg. Die leiers van die mense, Moses en 

Joshua, het opgegaan om God te ontmoet en almal het die verbondsbelofte gevier. Dit was tov, 

baie tov. (tov = goed in Hebreeus) 

Dit was soos 'n troue. God en die mense het 'n belofte aan mekaar gemaak om vir mekaar lief te 

wees en altyd saam te werk. God het vir die verbondsmense 'n wonderlike geskenk gegee daardie 

dag, die verbondswette, wat verduidelik het hoe goed die toekoms gaan wees. Almal sal lewe op 

'n geseënde manier omdat God lief is vir hulle, hulle vrygemaak het van slawerny, en belowe het 

om vir ewig hulle God te wees. Die verbondswette het hulle gewys hoe om te lewe as manna-

mense in die Beloofde Land wat God vir hulle sou gee. 

Maar net soos alles baie tov was, het die mense 'n verskriklike ding gedoen. Hulle het al hulle 

juweliersware gevat, dit saamgesmelt en 'n goue kalf gemaak om te aanbid in plaas van God! God 

was baie kwaad en toe Moses van die berg af kom, was hy so kwaad dat hy die verbondswette 

wat op kliptafels geskryf was, neergegooi en gebreek het. 

Later, het Moses vir God gesê dat hy jammer is vir sy woede en dat die mense almal jammer is 

dat hulle die goue kalf aanbid het. Moses het vir God gevra om die mense te vergewe. En weet 

julle wat? God het genade bewys en het die verbondsbelofte 'n tweede keer vir hulle gegee! 

Hierdie keer het die mense die verbondsgeskenk ernstig opgeneem. Hulle het probeer om die 

wette te volg wat geskryf is op die kliptafels. Hulle het hierdie boodskappe "die Tora" genoem. 

En die belangrikste deel van die Tora, reg in die middel, is: Die Tien Gebooie of die GROOT TIEN. 

Die Groot Tien is soos 'n brief van God: (verwys na die plakkaat) 
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 Liewe Vennote, Ek het julle gekies en het julle vrygemaak van slawerny so van nou af, 

1. Is Ek julle enigste God; 

2. Mag julle geen ander god aanbid nie; 

3. Mag julle nie My naam misbruik nie; 

4. Moet julle die Sabbat heilig hou;  

5. Moet julle julle ouers eer; 

6. Mag julle nie moord pleeg nie; 

7. Mag julle nie verhoudings seermaak nie; 

8. Mag julle nie steel nie; 

9. Mag julle nie jok nie; en 

10. Mag julle nie iemand anders se manna begeer nie. Liefde, God. 

Nog 3 lesse uit die Tora: (doen as daar genoeg tyd is) 

Die Vennoot-mense het aangehou met hulle lesse in die woestynskool. Moses en sy suster, 

Miriam, het hulle in meer van die Tora geleer. Dit was alles lesse oor die Manna-leefstyl vir 

wanneer hulle in die Beloofde Land kom en hulle eie kos begin groei. 

1. Gee die eerste deel van jou oes, of jou salaris, vir God. Dit help ons om te onthou dat alles 

in elk geval eintlik aan God behoort. Omdat ons dankbaar is, onthou ons om ook met 

ander mense te deel. 

2. Een idee om te deel is: Wanneer die oes gereed is in die veld, moet die Vennoot-mense 

van die oes in die veld los vir mense wat honger of arm is. Onthou die manna in die 

woestyn? Vat net wat jy nodig het! 

3. Deel ook met die diere. Wanneer 'n groot os jou help om die graan af te slaan, laat die os 

ook daarvan eet vir die os se goeie werk! 

Daar was baie ander belangrike lesse. Die Vennoot-mense het geleer om hierdie manier te lewe, 

die manna manier, en God was tevrede met hulle verbondsvennootskap. 

DOEN SAAM: 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

Junior Laerskool 

keepinglifecreative.com het 'n soortgelyke geheuespeletjie vir die 10 Gebooie wat net prentjies 

gebruik en nie woorde nie. Hierdie speletjie kan gebruik word vir jonger kinders wat dalk nog nie 

kan lees nie. 

Senior Laerskool 

Verbondskaartjies Geheuespeletjie: 



 54 

Laat die kinders rondom die 20 Verbondskaartjies bymekaarkom wanneer hulle inkom. Die 

kaartjies is op 'n tafel in rye en kolomme. Herinner hulle dat 'n verbondsverhouding gebaseer is 

op 'n liefdevolle belofte, gaan oor langtermyn verhoudings en vertroue en afhanklikheid benodig, 

voordat julle die speletjie begin speel. 

Die Verbondskaartjies pas 2-2 bymekaar: Een kaartjie is wat God sê (God: "Ek is julle enigste 

God.") en die ander een is die bypassende reaksie van die Vennoot-mense (Vennoot-mense: "U 

is ons enigste God.") Die kaartjies is pas by duidelik bymekaar uit wat hulle sê en die rooi kleur 

van die sleutelwoord(e) op albei kaartjies. 

Wys met jou vinger elke keer na hierdie rooi woorde vir jonger kinders. Die kinders draai 2 kaarte 

op 'n slag om, om die bypassende kaartjie te soek. Indien die twee omgedraaide kaartjie nie 

bymekaar pas nie, word albei kaartjies weer na onder gedraai en 'n volgende kind kry dan 'n 

beurt. Elke keer wanneer 'n kaartjie omgedraai word, lees dit hardop en verduidelik die 

moeilike (gekleurde) woord(e). Uiteindelik sal die kinders onthou waar die kaartjies is en die 

bypassende kaartjies kan vind. 

Vier elke ooreenstemming wat gemaak word. Verduidelik dat elke ooreenstemming een van die 

Groot Tien verteenwoordig, deel van die Tora wat God vir Moses en Josua gegee het by Berg 

Sinaï. Herinner hulle aan die kliptafels van die Woestynskool. Herinner hulle aan enige woorde 

wat jy dink jy verder moet verduidelik. 

● AFSLUITING 

(In die groot groep indien moontlik) 

Eindig met 'n kort gebed wat vir God dankie sê vir die Liefdesbrief met die GROOT TIEN sodat ons 

kan weet hoe om op die manna-manier te lewe. 

 

 

 

 

  



 55 

G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 9 (12) Rus 

TEMA: God se Geskenk van die Sabbat 
 

VIR DIE LEIER 
● KERNGEDAGTE: Sabbat, God se geskenk van tyd, laat toe vir rus en gemeenskap met God 

en God se skepping. God se manna-manier het 'n balans van geregtigheid en genade 

nodig. 

NOTA: Moeilike, maar kern woorde is gekleur en mag verdere verduideliking nodig hê. 

Onderstreepte woorde/frase is belangrik vir die konneksies tussen lesse. Groot gedrukte 

weergawes van woorde kan gebruik word om na die storie te verwys en kan vir latere 

terugverwysing gebruik word. 

Nota: Sonde word gedefinieer as “mense wat probeer om GROOTKOPPE te word". 

● GENOEG EN GENADE-BOEKVERWYSING: Hoofstuk 4; bl 13-14 

● BIBLE PROJECT: https://www.youtube.com/watch?v=PFTLvkB3JLM 

● SKRIFGEDEELTES: Genesis 2:1-3; Eksodus 20:8-11; 23:1, 11-12    

    Levitikus 25:6-7, 8-55; Deuteronomium 15:1-15 

BENODIGHEDE: 

● 'n Bybel 

● Bybel-tydlyn 

● Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde/frases (om die storie te vertel) 

● Liniale - een vir elke kind 

● 'n Boks blokkies wat gemaklik opmekaar gepak kan word - almal moet dieselfde grootte, 

vorm en gewig wees (bv. Jenga of die goedkoper weergawe, Towering Blocks) 

● As jy blokkies het wat nie hulle eie boks het nie, gebruik iets anders (bv. 'n snesieboks) 

waarop die liniaal geplaas kan word.  

● Huisgeloof 

 

HULPBRONNE: 3 Balans-teenstrydighede en Spesifieke aktiwiteite 

Rus/Sabbat     Gebalanseer met    Werk 

https://www.youtube.com/watch?v=PFTLvkB3JLM
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slaap          skoonmaak 

TV kyk          huiswerk 

kuier saam met vriende        wasgoed was 

'n speletjie speel        skool toe gaan 

eet          kosmaak 

kuier by familie         iets goed doen 

buite speel         in die tuin te werk 

lees vir die lekkerte        vuilgoed uitneem 

 

Gemorskos     Gebalanseer met    Gesonde Kos 

lekkers          appels 

skyfies          boontjies 

roomys          neute 

koekies          rys 

 

Geregtigheid   Gebalanseer met    Genade 

gebed        skuld te vergewe 

Bybel-lees       omgee vir iemand se seer 

om die regte ding te doen     om 'n argument te verloor (al is jy reg) 

eerlikheid       iemand anders se werk te doen 

harde werk       iemand te vergewe wat onbeskof is 

hard leer       om iemand te help met skoolwerk 

vir ander te sê hoe hulle moet optree    om vir ander mense keuses te gee 

om te sorg vir 'n familielid     om jou besitting vir ander te gee 

 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming 

● Kers aansteek en doopherinnering 

● Rek en Strek / Oom Sarel sê 

● Sing 

● Verjaarsdae  

● Herinneringrympie: God het ons lief (hande oor hart) 

   En gee vir ons genoeg (arms uit) 
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   God maak ons heel met genade (druk jouself) 

   Maak nie saak WAT ons doen nie (kop heen en weer) 

● MOM - My Own Money (Offergawes) 

● Gebed vir offergawes (een van die kinders) 

● Ons Deel-Boks  

● Hersien die groot tema (Genoeg en Genade) en die laaste ontmoeting se kernidees, veral 

die idee van God wat die Israeliete (die Vennoot-mense) die 10 gebooie/GROOT TIEN leer. 

Gebruik die Bybel-tydlyn en wys vir hulle dat vandag se storie in Genesis, Eksodus, 

Levitikus en Deuteronomium gebeur. Sê wat vandag se tema is. 

 

STORIEVERTELLING: 

Omdat die idee van Sabbat verlore geraak het in ons kultuur, gebruik genoeg tyd om 

persoonlike ervarings met hierdie idee te deel terwyl hierdie kerngedagtes genoem word: 

● Die wonderlikste geskenk wat God vir die Vennoot-mense/Israeliete gegee het, word 

genoem in die 10 gebooie, die Sabbat, God se geskenk van tyd. 

● God se gebod was om die "Sabbat" "heilig" te hou. Elke 7de dag, die laaste dag van die 

week - sononder Vrydag tot sononder Saterdag - sou die Vennoot-mense/Israeliete rus 

van hulle werk, dit geniet om saam te wees en God aanbid. 

● God het vir ons die Sabbat gegee sodat ons kan rus en vir God en God se skepping kan 

geniet. 

● Hoekom doen God dit? Een ding wat gebeur wanneer ons die Sabbat onderhou is dat God 

vir ons wys dat die wêreld nie uitmekaar val as ons nie werk die hele tyd werk nie. Dit help 

ons om te onthou dat God die GROOTKOP is en nie ons nie! 

● Om die Sabbat heilig te hou beteken dat ons al die aktiwiteite kan geniet wat God vir ons 

gegee het om ons liefde vir God en ander mense te wys. Sabbat-tyd is om te rus, te speel, 

te sing, simpel te wees, fees te vier, te bid, stories te vertel en, die belangrikste, om ons 

vriendskappe met God en God se skepping, insluitend ander mense, te geniet. 

● Om God te aanbid is 'n groot deel van Sabbatstyd. Dit is ons tyd in die week om op God 

te fokus en op wat God wil hê vir ons en die wêreld. 

● Baie Jode (moderne Israeliete) regoor die wêreld vier nog die Sabbat so. Hulle is by die 

huis nadat die son gesak het op 'n Vrydag en, behalwe om sinagoge toe te gaan om God 

te aanbid, bly hulle Saterdag by die huis en doen min werk. 

● Die vroeë Christene het die Christelike Sabbat verander na 'n Sondag omdat dit die dag is 

waarop Jesus uit die dood opgestaan het. 
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● Die Christelike Sabbat (Sondag) was altyd baie belangrik vir alle mense. Baie winkels was 

gesluit. Sommige winkels is steeds gesluit op Sondae, maar nie baie nie. Dekades gelede 

het baie mense ook nie gewerk op Sondae tensy hulle 'n lewensnoodsaaklike werk gehad 

het soos noodwerkers of versorgers nie. Sommige families het selfs sekere dinge, soos 

om te gaan fliek, nie toegelaat op Sondae nie. 

● Dit het al hoe meer verander: wette het verander en nou is daar min bewyse van Sabbat 

in dorpe op Sondae behalwe dat mense nog kerk toe gaan. 

● Baie ouer mense mis hierdie Sabbat-lewe. Dit was 'n belangrike tyd van kuier en om saam 

met vriende en familie te speel, te rus en God te aanbid. 

 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

 

● GESPREK 

Sabbat: Hersien vinnig wat gesê is in die storie oor die Sabbat en praat oor ons kultuur wat om 

Sabbat te vier verloor het. Vra die kinders of daar enige Sabbatsrituele (dinge wat hulle gereeld 

op Sondae doen) het. 

Balans: Om die Sabbat heilig te hou is 'n goeie voorbeeld van hoe belangrik 'n goeie balans tussen 

werk en rus is. 

God het verstaan dat die Vennootsmense/Israeliete hierdie Sabbat-reël te ver kan vat. Mense 

wat ernstig is oor reëls sal die reël om die Sabbat heilig te hou afdwing op mense sonder om te 

onthou dat daar tye is wat mense moet werk sodat iemand anders kan bly lewe. Dit is belangrik 

vir hierdie reël-houers om al die liefde en genade te onthou wat God al voorheen vir hulle gegee 

het. 

Maar genade kan ook te ver gevat word! God het van die Vennootmense/Israeliete verwag om 

die Sabbat heilig te hou. Dit was een van die GROOT TIEN! Wat God vir die mense wou hê, en vir 

ons vandag, is balans in die hou van hierdie reëls: dat ons sal onthou waaroor dit gaan en dat ons 

van God se genade ook sal onthou wanneer ons dit breek. 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

Balanseertoertjie: 

(Bepaal vooraf hoevel meer blokkies jy nodig het om dit te laat omval. Jy kan sommige van die 

blokkies in die boks los vir stabiliteit.) 
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Gee vir elke kind 'n liniaal en 'n boks blokkies. Laat hulle by jou by 'n tafel sit, gooi al die blokkies 

uit die boks uit, en maak die boks weer toe. Die leë boks gaan die spilpunt wees vir balans. Laat 

hulle die blokkies weg van hulle af skuif totdat hulle net-net dit kan bykom. Sit dan die leë boks 

regop tussen hulle en die blokkies en sit die liniaal op die bokant van die boks - perfek 

gebalanseer. 

Vertel vir hulle dat God wil hê dat ons Sabbat moet hê omdat God weet dat mense 'n balans 

nodig het tussen werk en rus. Laat hulle dan blokkies neersit op elke kant van die liniaal om 

hierdie balans uit te beeld: blokkies aan die een kant om werksaktiwiteite uit te beeld (lys dit 

mondelings) en aan die ander kant om rus/Sabbatsaktiwiteite uit te beeld. Onder "Hulpbronne" 

is daar 'n lys met 3 teenstrydighede (Sabbat vs werk; gemorskos vs gesonde kos; geregtigheid vs 

genade) en 'n lys van aktiwiteite wat elke blok kan voorstel. Hou in gedagte dat die idees wat 

regoor mekaar staan nie teenoor mekaar staan nie en nie veronderstel is om verwant of 

teenoorgesteldes te wees nie. 

Nooi die kinders om sagkuns nog blokkies op die liniaal te sit en hou aan met julle gesprek oor 

die Sabbat vs werk-teenstrydigheid. Beweeg dan na die ander 2 teenstrydighede. Stel die 

aktiwiteit só op dat die liniaal soms inmekaar val en soms in balans is. Gesels ook oor hoe die voel 

om in balans te wees (gelukkig, tevrede, gesond, suksesvol, sterk...) en wanneer hoe dit voel om 

ongebalanseer te wees soos die liniaal wat val (opgeblaas, moeg, siek, skuldig, lui, hartseer...) 

Praat dan oor hoe God wil hê ons lewens moet altyd gebalanseerd wees, sodat ons goed, gesond, 

sterk en slim kan voel. Beklemtoon dan dat God se genade ons altyd toelaat om weer te probeer. 

Die Vennoot-mense het al hierdie probleme gehad - soos alle mense. 

Moedig die kinders aan om ook hulle eie spesifieke voorbeelde te gee vir teenstrydighede. 

Die geregtigheid/genade-konsep is baie abstrak en moeilik, maar dit is die hart van hierdie les en 

dit bou na toekomstige lesse toe. Hier is 'n paar idees om te noem in julle bespreking: 

● As die Vennoot-mense getrou aan God sou bly, moes hulle vashou daaraan om op twee 

maniere in balans te lewe: geregtig en genadig. 

● Geregtigheid en genade is beide goeie goed, maar te veel van 'n goeie ding (bv. brood) 

kan ook sleg wees vir jou. 

● Geregtigheid gaan oor die regte manier van lewe. Die woord waarop dit gebou is, is "reg". 

dit is ook waaroor die 10 gebooie of die GROOT TIEN gaan: die regte manier van lewe. 

● Teenoor dit, gaan genade daaroor om lief te wees vir en onsself en ander te vergewe. 

Herinner hulle aan die skeerroom/sout/meel-aktiwiteit van Ontmoeting 4. 

● As iemand te geregtig is, word hulle nors, veroordelend, arrogant en hulle dink dat hulle 

beter is as almal anders. Hulle dink hulle is GROOTKOPPE, maar net God is 'n GROOTKOP. 

● As iemand te veel genade het, word hulle onseker van alles, insluitend wie God is wat God 

wil hê en hulle laat toe dat ander hulle misbruik. 



 60 

● God wil nie hê dat ons onseker moet wees of misbruik moet word nie. God wil hê dat ons 

weet wie God is, seker is van wat God wil hê en dat ons seergemaak word deur ander 

mense nie. 

Omdat geregtigheid en genade altwee dinge is wat God doen, oorvleuel dit baie. Geregtigheid 

gaan soms oor genade en genade gaan soms daaroor om die regte ding te doen. Byvoorbeeld, 

soms is die regte ding om te doen om iemand te vergewe (om genade te hê) wanneer hulle 

verkeerd was. 

 

AFSLUITING 

(In die groot groep indien moontlik) 

Praat oor die belangrikheid van reëls by die huis, skool, kerk, in die verkeer, ens. God het vir ook 

reëls gegee soos die GROOT TIEN. Bespreek hoe dit soms moeilik is om die reëls te hou en 

wanneer ons dit nie regkry nie, is daar baie keer gevolge. Saam met daardie gevolge, kan ons ook 

God se genade hê en ons moet genadig wees met mekaar. Vra vir voorbeelde van wanneer die 

kinders al genadig was. Praat oor hoe dit voel teenoor om veroordelend te wees. 

Eindig met 'n gebed om vir God dankie te sê vir reëls, genade en balans. 

 

AANPASSINGS: 

Gebruik jou eie oordeel en gebruik verskillende woorde om die spoed van die aktiwiteit te bepaal 

op grond van die kinders se verstaan en aandag. As jy kinders het wie se aandag vinnig afgetrek 

word, beperk die hoeveelheid blokkies wat hulle uit die boks uithaal of skep 'n groter "weegskaal" 

en gee vir hulle beurte om blokkies op te sit. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 10 (13) Aanbidding 

TEMA: God se Geskenk van Aanbidding 
 

VIR DIE LEIER 
● KERNGEDAGTE: Om die Vennoot-mense gereeld te herinner hoe om lewe in God, het God 

vir hulle die geskenk van aanbidding gegee en hulle geleer hoe om te aanbid. Daar is baie 

aanbiddingsaktiwiteite. 

NOTA: Moeilike, maar kern woorde is gekleur en mag verdere verduideliking nodig hê. 

Onderstreepte woorde/frase is belangrik vir die konneksies tussen lesse. Groot gedrukte 

weergawes van woorde kan gebruik word om na die storie te verwys en kan vir latere 

terugverwysing gebruik word. 

Nota: Sonde word gedefinieer as “mense wat probeer om GROOTKOPPE te word". 

● GENOEG EN GENADE-BOEKVERWYSING: Hoofstuk 4; bl 14-15 

● BIBLE PROJECT: https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM 

● SKRIFGEDEELTES: Deuteronomium 6:4-9; 26:1-11 

BENODIGHEDE: 

●  Bybel 

● Bybel-tydlyn 

● Groot gedrukte weergawes van belangrike woorde/frases (om die storie te vertel) 

● Groot vierkantige bruin kleur-/suikerpapier ("broodsnye"): 2x vir elke fasiliteerder en elke 

kind (elke persoon moet een "sny" van elke frase kry) 

● Genoeg kleiner, ander-kleurige stukke kleur-/suikerpapier in 15 verskillende kleure sodat 

elke kind en fasiliteerder ten minste een kan kry (sien "Hulpbronne" vir byskrifte op elke 

kleur) 

● Nagmaal-benodigdhede 

● Genoeg en Genade vingerpoppe 

● Foto's van 15 verskillende aanbiddingsaktiwiteite 

● Huisgeloof 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM
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HULPBRONNE: 

2 Belangrike dele van alle aanbidding - groter, bruin vierkante gemerk met die byskrifte: 

1. In 'n heilige plek wees 

2. Gee aandag aan God 

15 Aanbiddingsaktiwiteite - Kleiner, ander-kleurige vierkante (onderstreepte woorde is die 

byskrif) 

● Bely van God se heilige naam (gewoonlik deur gebed of sang) 

● Prys God vir God se goedheid (gewoonlik deur gebed of sang) 

● Dankie sê vir God se manna en seëninge (gewoonlik deur gebed of sang) 

● Belydenis van sonde of hartseer oor sonde, individu of groep s'n (gewoonlik deur gebed) 

● Vra vir hulp vir jouself of vir 'n vriend (gewoonlik deur gebed) 

● Klaagliedere (bely van jou hartseer en pyn) en om te vra verligting (gewoonlik deur gebed) 

● Saamsê, lees of luister na die Bybel 

● Onthou sleutelgebeurtenisse saam met God (Nagmaal, preke, ens.) 

● Vertel stories van tye saam met God (preke, getuienisse, storievertelling, ens.) 

● Skep kuns (wanneer ons die geskenk gebruik wat God vir ons gee, vier ons vir God.) 

● Sing (gesange, lofliedere, kore, ens. Baie gebede word gesing.) 

● Dans (Gewoonlik wanneer God se goedheid gevier word) 

● Diensbaarheid/sorg vir ander (voete was, vredesgroet, gasvryheid, goeie dade) 

● Opoffering (ons geld, tyd of ons diens aan God, vir ons kerk, of vir ander) 

● Maaltye deel (bv. die Pasga-ete, Nagmaal, feesdae) 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

● Verwelkoming 

● Kers aansteek en doopherinnering 

● Rek en Strek / Oom Sarel sê 

● Sing 

● Verjaarsdae  

● Herinneringrympie: God het ons lief (hande oor hart) 

   En gee vir ons genoeg (arms uit) 

   God maak ons heel met genade (druk jouself) 

   Maak nie saak WAT ons doen nie (kop heen en weer) 

● MOM - My Own Money (Offergawes) 

● Gebed vir offergawes (een van die kinders) 
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● Ons Deel-Boks  

● Hersien die groot tema (Genoeg en Genade) en die laaste ontmoeting se kernidees, veral 

dat God vir die Vennoot-mense/Israeliete die geskenk van die Sabbat. Gebruik die Bybel-

tydlyn en wys vir hulle dat vandag se storie in Deuteronomium gebeur wat in die Ou 

Testament is. Sê wat vandag se tema is. 

 

STORIEVERTELLING: 

Vertel hoe jou verstaan van aanbidding verander het soos jou ouer geraak het. Verduidelik dan 

die redes waarom God wou hê dat die Vennootmense/Israeliete en ons moet aanbid, waarvan 

die belangrikheid daarvan om 'n lewe in God te lewe, deel is. 

God wou hê dat die Vennoot-mense/Israeliete God moet aanbid omdat aanbidding... 

● vreugdevol en vertroostend is; 

● hulle herinner van hulle verhouding met God (liefdevol, afhanklik...); 

● hulle herinner dat God in beheer is - dat net God die GROOTKOP is; 

● hulle herinner van sleutelgebeurtenisse in hulle storie met God; 

● hulle herinner aan hoe goed God is; en 

● hulle herinner hoe om die manna-manier te lewe (om te deel en nie op te gaar nie, die 

GROOT 10, om te sorg vir weeskiders, weduwees en al God se skepsels - vgl. G&G Boek, 

bl. 7-9) 

 

Aanbidding hoef nie in 'n groep gedoen te word nie:   (Almal sê hardop:) 

Jy kan tot God bid in jou bed in die aand.     DIT IS AANBIDDING! 

Jy kan saggies vir God dankie sê wanneer iets goed met jou gebeur. DIT IS AANBIDDING! 

Jy kan dans van vreugde Kerstyd.      DIT IS AANBIDDING! 

Sit nog voorbeelde by die lys... 

 

Soms is mense in 'n erediens, maar hulle aanbid nie:   (Almal sê hardop:) 

Jy kan kyk watter klere ander mense aan het.   DIT IS NIE AANBIDDING NIE! 

Jy kan besig wees om saggies te fluister met iemand anders. DIT IS NIE AANBIDDING NIE! 

Jy kan 'n speletjie speel.      DIT IS NIE AANBIDDING NIE! 

Sit nog voorbeelde by die lys... 

 

Twee aspekte van aanbidding is baie belangrik: (Verduidelik) 

1. Om aandag te gee aan God (om aan God te dink, te luister, te bid, te sing en selfs te dans 

vir God...) GOD WIL HÊ DAT ONS IN 'N VERHOUDING MET GOD MOET WEES! 

2. Om 'n heilige plek te hê - dit kan enigeplek wees wat vir jou spesiaal is, bv. jou bed, in die 

natuur, by die skool... GOD IS BY ONS EN LUISTER MAAK NIE SAAK WAAR ONS IS NIE! 
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Noem van die maniere waarop die Vennoot-mense god aanbid het: 

● Bely God se heilige naam 

● Prys God vir God se goedheid en genade (vergifnis) 

● Sê dankie vir God se manna (seëninge) 

● Bely sonde of hartseer oor sonde 

● Vra vir hulp vir jouself of vir ander 

● Klaagliedere (om eerlik te wees oor jou hartseer en pyn) en om te vra vir verligting 

● Saamsê, lees of luister na die Bybel 

● Onthou van sleutelgebeurtenisse saam met God 

● Stories vertel van tye saam met God (bv. om die Rooi See oor te steek) 

● Kuns skep (Ons is na God se beeld geskep om kuns te skep) 

● Sing en musiek maak 

● Dans 

● Diensbaarheid en sorg vir ander 

● Offers (Lank gelede het hulle hulle beste diere en beste oeste na God toe gebring. Nou 

gee ons eerder vir God 'n gedeelte van die geld wat ons maak en 'n gedeelte van ons tyd) 

● Maaltye deel (bv. die Pasga-ete), vakansies en feeste 

● Eindig met iets oor julle gemeente se aanbiddingstyl(e) en moedig die kinders aan om by 

die huis, skool en in die natuur te gaan aanbid. 

 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

Aanbiddingstoebroodjies: (Hou in gedagte dat die afsluiting Nagmaal gaan wees - gee genoeg 

tyd) 

Opstel: Sit 15 hopies kleurpapier/suikerpapier (van 15 verskillende kleure) in die middel van die 

tafel. Dit gaan die dele wees van die aanbiddingstoebroodjie wat elke kind gaan maak, soos ham 

of blaarslaai. Elke hopie verteenwoordig 'n ander manier van aanbid. Langs elke hopie is die 'n 

ooreenstemmende gekleurde papier wat gemerk is (sien onder "Hulpbronne"). 

Elke fasiliteerder moet by die tafel sit waar die hope groter bruin vierkante is (een hoop gemerk: 

"Gee aandag aan God" en die ander: "Wees in 'n heilige plek"). Dit is die buitekante van die 

aanbiddingsbroodjie, soos broodsnye. Die fasiliteerder gaan nou een van elk gebruik om te 

demonstreer. 

Belydenisse oor Aanbidding: (Vertel iets oor elkeen na elke belydenis) 
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Fasiliteerder sê: "Aanbidding kan gebeur..."    

Laat kinders herhaal na jou: 

 

...Alleen of in 'n groep    

GOD IS BY ONS ALLEEN OF IN 'N GROEP! 

 

...Saggies of hard  

GOD GEE NIE OM OOR GERAAS SOLANK DIT LIEFDEVOLLE GERAAS IS NIE! 

 

...By die kerk of op 'n ander plek  

GOD IS BY ONS MAAK NIE SAAK WAAR ONS IS NIE! 

GOD LUISTER VIR ONS MAAK NIE SAAK WAAR ONS IS NIE! 

 

...Dieselfde elke keer of anders elke keer   

GOD WIL NET HÊ DAT ONS LIEF IS VIR GOD! 

 

 

Alle aanbidding het twee belangrike dele wat is soos broodsnye in 'n toebroodjie. Vir regte 

aanbidding om te gebeur, moet ons (hou elke keer die "broodsny" met die betrokke byskrif op 

op) 

1. Aandag gee aan God: Dink, praat of luister, bid, sing, of selfs dans vir God. 

2. In 'n heilige plek wees: Dit kan enigeplek wees (jou bed, buite in die natuur, by die skool, 

kerk...) As jy God se teenwoordigheid kan voel, is die 'n heilige plek. 

Gee nou vir elke kind 2 snye met verskillende byskrifte. 

Soos die Vennoot-mense, het ons spesifieke maniere om te aanbid, maar nie almal hou van 

dieselfde maniere van aanbid nie. God gee nie om nie. 

 Sê die volgende en laat hulle weer herhaal: 

  

GOD WIL NET LIEFGEHÊ WEES! 

AANBIDDING IS HOE ONS LIEF IS VIR GOD! 

 

Maak Aanbiddingstoebroodjies: Verduidelik dat elke hopie papier voor hulle 'n manier is om 

God te aanbid. Lees elke byskrif en moedig gesprek aan. Daar is meer details oor elkeen onder 

"Hulpbronne". 

Demonstreer hoe om aanbiddingsaktiwiteite te kies vir jou toebroodjie. Kies sommige aktiwiteite 

wat minder populêr gaan wees met die kinders. Beklemtoon dat elkeen se toebroodjie uniek en 

'n persoonlike offer aan God gaan wees. Sê ook vir hulle dat waarvan hulle hou sal verander met 
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tyd. Moedig hulle dan aan om stil hulle toebroodjies te maak deur ten minste 3 aktiwiteite te 

kies. Jy sal weer die byskrifte vir vroeë- of nie-lesers moet lees. 

Wanneer julle oorgaan na die Nagmaal, laat hulle hulle toebroodjies by 'n kruis neersit terwyl jy 

vir hulle vertel dat ons aanbidding 'n offer aan God is. Ons spesiale manier van aanbid is uniek en 

maak God gelukkig. Vertel vir hulle dan dat ons nou nog 'n belangrik deel van Christelike 

aanbidding gaan ervaar: Nagmaal. 

AFSLUITING 

(In die groot groep indien moontlik) 

 

AANPASSINGS: 

Daar kan foto's gewys word van die verskillende tipes aanbidding gedurende die verduideliking 

die les. Gebruik eenvoudiger en meer konkrete terme en voorbeelde vir die jonger kinders 

gedurende die ontmoeting en die nagmaal-viering. 

Sinne wat herhaal word gedurende die storie en ontmoeting kan geskryf/gedruk word op 

stroke karton en opgehou word sodat die kinders makliker kan verstaan en onthou.  
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 11 (14) Klaar met skool 

Gradeplegtigheid en intrek (deel 1) 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: Die Vennoot-mense was uiteindelik reg en het die Jordaanrivier 

oorgesteek in die Beloofde land in. Josua het hulle ingelei. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl. 16-18 

 

● Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU 

 

● SKRIF: Exodus 10: 32-38; Deut. 1:1-3, 4:32-38; 40, 8: 7-20, 28: 1-46, 30:15-20, 32: 1-43, 

33,34; Joshua 3:14-17, 6: 22-25, 13-19 & 24; Matt. 1:5, Hebr. 11:31 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande tussen ontmoetings. 

BENODIGHEDE: 

Die volgende word vir die stasies benodig: 

Vloer-kaart: Van die Jordaanrivier. Met lang blou lap/blou geverfde papier. Bou Jerigo aan  

 Weste kant van die rivier oewer - ver genoeg sodat die hele groep aan die  

  “Jerigo” kant by stasie 2 bymekaar kan kom.  

Stasie 1: 2 naam bordjies - Moses en Josua 

  2 naam bordjies - priester en priester 

  Plastiek houer (Verbond Ark) 

  Met tablette vir 10 gebooie en glas fles met manna (watte) binne 

  Prentjie van die Verbondsark (bo-op houer) 

  Een sertifikaat per kind 

  Stoel (verteenwoordig Berg Nebo) 

  12 groterige klippe (in die rivier) 

  Naam van stasie op plakkaat - opgeplak teen muur/agterkant van stoel 

https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU
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Stasie 2: 7 horings (partytjie fluitjies) 

  Kombers tent (kombers oor stoele gegooi) of regte tent 

  Naam van stasie op plakkaat - opgeplak teen muur/agterkant van stoel 

Stasie 3: Bou blokkies word in ‘n sirkel gerangskik, laag genoeg om oor te trap en wyd  

 genoeg vir ‘n meisie om binne-in te staan. 

  1 naam bordjie: Ragab 

  Naam van stasie op plakkaat - opgeplak teen muur/agterkant van stoel 

   

HULPBRONNE: 

Video: Josua 

Gradeplegtigheid eksamen 

Gradeplegtigheid sertifikaat 

Kaart van die Jordaan (om te help met die uitleg van vloerplan) 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

Skoene uittrek, Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons 

Deel Boks, Herinneringsrympie, Kerkjaar 

Wasgoedlyn / Bybeltydlyn 

Hersien... 

 

STORIEVERTELLING: 

Hersien die hoof tema (Genoeg en genade) en veral verlede week se les dat God grond vir Vader 

Abraham en Moeder Sarah lank terug gegee het. Ons noem dit die beloofde land. Tel  ‘n Bybel 

op en sê dat vandag se storie hoofsaaklik in Eksodus, Deuteronomium en Josua, almal boeke in 

die Ou Testament gebeur. Vandag se tema is Gradeplegtigheid en intrek. 

 

Vertel die storie: 

Nadat God se vennoot-mense vir ‘n lang tyd deur die Woestyn getrek het, waar God hulle probeer 

leer het hoe om saam met God en mekaar en die skepping te leef het hulle aangekom by die land 

wat God vir hulle belowe het. 

Wat was die land se naam? (Kanaan) 
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Wat het hulle daar gevind? (Daar het reeds mense gewoon) 

 

En toe stuur Moses 12 mense (spioene) om te gaan kyk... 

Hulle kom terug en 10 sê nee, hulle kan nie daar woon nie. Die mense is te groot en sterk en sal 

hulle nie toelaat nie – Hulle vertrou nie vir God en wat God belowe het nie! 

2 van die mense sê hulle vertrou God en dink hulle kan daar gaan woon – Josua en Kaleb  

(Josua was ook saam met Moses op berg Sinai toe Moses 10 gebooie ontvang het) 

 

MAAR meeste mense het nie vir God vertrou nie en toe besef God hulle is nie gereed om die 

Woestynskool te verlaat nie... hulle ken nog nie alles wat hulle moes leer nie... 

 

Na baie jare in die Woestynskool was die Vennoot-mense toe uiteindelik reg om hul 

GRADEPLEGTIGHEID af te lê en die beloofde land binne te gaan. Vandag gaan ons maak of ons 

die vennoot-mense van daardie tyd is... Kom ons gaan kyk wat gebeur toe...  

 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

● Vandag gaan ons ons liggame gebruik om ‘n storie te vertel 

● Soms wanneer ons bid, hoef ons nie woorde te gebuik nie maar is die bewegin van ons 

liggaam eintlik ‘n manier om vir God dankie te sê vir hoe Hy ons gemaak het. 

● Staan gou op jou tone. Strek jou hande hoog bo jou kop uit. 

● Buig nou af en raak aan die grond. 

● Gee jouself ‘n drukkie 

● Dink aan al die goed wat ons met ons lyf doen 

● Sê vir God dankie vir die vermoë om jou lyf so te gebruik 

 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

(hierdie aktiwiteit is vir alle ouderdomme. Vrae en verduidelikings kan aangepas word) 

Let wel: ons het 2 lesse om deur die stasies te beweeg. 

 

Stasies: 

 

Verduidelik vooraf vir die kinders dat hulle soos die vennoot mense deur die Woestyn gaan trek 

en gaan maak of hulle daardie mense is (rolspel maw).  

By die begin:  Almal trek skoene uit. 

Besluit op ‘n paar reëls bv.  
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● Almal moet in die groep bly sodat hulle nie verlore raak in die woestyn nie 

● Moenie enigiets van die grond af optel of oopmaak voor die leier nie so sê, dit 

kan gevaarlik wees in die woestyn... 

● Onthou ons moet stil wees, want ons wil nie hê die mense van Kanaan moet 

ons hoor nie. 

 

Herinner hulle aan wat hulle reeds geleer het wat hulle tot hier gebring het.  

Geen tyd vir bespreking of vrae nie. Gaan net gou oor. 

● Vennote (kinders van Israel of Israeliete) was slawe in Egipte. 

● God het hulle van die slawerny gered met die hulp van Moses, Aäron en Mirjam. (Sit self 

die Moses naam aan.) 

● Hulle het Egipte ontsnap en in die woestyn ingegaan om in die Woestynskool te leer hoe 

om te leef saam met God, mekaar en die skepping. 

● Hulle het 'n kans gehad om in die Beloofde Land in te gaan. 12 spioene is gestuur, maar 

10 daarvan was bang vir die "reuse" daar en het God nie vertrou om hulle veilig te hou 

nie. 

● Josua en Kaleb, wat in die minderheid was, het gesê hulle moet God vertrou en ingaan. 

● God het toe geweet dat hulle nie gereed was nie, en hulle het nog 40 jaar lank in die 

woestyn rondgetrek en meer geleer oor hoe vennoot-mense leef soos bv. om sabbat te 

hou en hoe om God te aanbid. 

● Hulle hoop dat 'n nuwe generasie wat verstaan  hoe om soos die Vennoot-mense te leef 

uiteindelik  die beloofde land kan ingaan. 

 

 

Laat kinders van stasie tot stasie stap terwyl 1 voor loop en die wolk of die vuur vashou (kind & beeld kan 

wissel). 

 

BOLD: Stasies 

BLOU: hulpmiddele (props) 

DOEN: die wat jy kies, raak die karakter en voer op wat jy beskryf 

Groen stellings: Word hardop en dramaties gesê 

Groen teks: Lys van wat vervoer word 

 

Stasie 1: Nebo berg 

Laat die kinders in die boks kyk of hulle herken wat daar binne is (manna en die klip tablette 

waarop die 10 gebooie was) 
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Sê: God het vir die vennoot-mense gesê hulle moet die dinge in 'n spesiale houer bêre en saam 

met hulle te dra waar hulle ook al hulle gaan om hulle te herinner aan die wet en hoe om die 

manna-leefstyl (dws soos venoot-mense) te leef. Hierdie houer was goud en is genoem, die 

Verbonds Ark (verbond: God se belofte dat hulle vennoot-mense en God hul God sal wees). Daar 

is 'n foto. Ons weet nie presies hoe dit gelyk het nie, want dit het later weggeraak, maar dit word 

in die Bybel beskryf. 

 

Maak die boks toe en kies 2-4 kinders om die priesters te wees wat die Verbonds Ark sal dra 

wanneer dit tyd is. Laat hulle die priester-name aansit. 

Fun Fact: Dit het eintlik 12 priesters geneem om die regte Ark te dra.  

 

Sê: “Wil julle die Beloofde Land, die land wat God lank gelede aan Vader Abraham en Moeder 

Sarah belowe en gegee het ingaan?  

“Ja!”(hopelik)  

“Voor ons kan ingaan, moet julle eers ‘n gradeplegtigheid-eksamen voltooi.” (Besluit saam op 

die antwoorde. Dit is 'n groep veelkeuse toets. Lees die vrae stadig en moedig hulle aan om die 

antwoord te bespreek en in te stem. Die jonger groepe hoef nie ondersteepte keuse ook te kry. 

Herhaal eksamen totdat dit suksesvol is.) 

Elkeen kry diploma. Almal maak saam oop en lees. Klap hande en vier fees! Kan selfs fotos neem. 

(Die eerste les kan moontlik al hier klaarmaak) 

 

Sê: “Julle mag uiteindelik oor die Jordaanrivier in die Beloofde Land intrek, maar ek (Moses) sal 

julle nie kan lei nie.”  

(As hulle vra hoekom, sê jy is nou te oud.) 

Gaan staan bo-op die stoel – Berg Nebo – en vertel hulle dat jy (Moses) met die berg opgegaan 

het om na die Beloofde Land te kyk. Laat hulle vir Moses groet en afskeid neem. Sê: Totsiens 

Moses!  

Los Moses se naam op die stoel, en kom af.  

Vra vir hulle wie hulle dink hulle nuwe leier moet wees. (Hopelik sal hulle sê Josua omdat hulle 

die storie gehoor het.) 

 

As hulle Kaleb sê, sê: Kaleb was 'n belangrike leier wat in die Beloofde Land geleef het, maar 

Moses het deur God gesê om Josua op te lei om te lei. Onthou, Josua moes saam met Moses teen 

die berg Sinai opgaan sodat Moses die 10 gebooie kon ontvang. 

 

Sit die Josua naam aan en sê: “Is julle reg om die Jordaanrivier oor te steek?” 

“JA!” 
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Sê: MAAR daar is 'n probleem. Die Jordaanrivier is diep en dit vloei te vinnig. Ons kan verdrink! 

Wat moet ons doen?? 

“Vra vir God!” – is die antwoord waarby ons wil uitkom 

 

Sê: “Dit is wat ek gedink het! Ek het gebid en God het my vertel hoe ons die rivier moet oorsteek. 

Die priesters stap voor met die verbondsark en stop in die middel van die water en hou die ark in 

die lug. Die water sal ophou vloei. Dan sal 12 vennote, een van elke stam, 12 klippe van die middel 

van die rivier optel en dra na waar ons gaan kamp. Die klippe sal ons vir altyd herinner dat God 

die water laat ophou vloei het sodat ons kon oorsteek. 

Sal ons God se leiding vertrou om die Beloofde Land te betree ten spyte van ons vrees?” 

“JA!” 

 

Stuur die 2 priesters met die ark.  

Sê: “Sodra die priesters se voete nat word hou die water op vloei. Die priesters sal in die middel 

bly terwyl almal anders oor gaan. Priesters, hou die ark uit die modder, want dit verteenwoordig 

God en God se krag. Laat elkeen ‘n klip of twee optel en saamvat. 

Sodra almal anders oor is kan priesters volg.  

Herinner hierdie ervaring julle aan enigiets anders?  

(Deur die Rooi See) 

 

Gaan na stasie 2: Vat saam: diplomas, houer en klippe 

Stasie 2: Gilgal – die eerste kamp van die vennoot-mense in die beloofde land 

Laat die kinders die klippe op ‘n stapel pak by die kamp (stasie). Herinner hulle weer dat die 

mense dit by Gilgal neergesit het sodat hulle altyd sal onthou hoe God hulle gehelp het om oor 

die Jordaanrivier te trek. 

Gaan in die tent in. 

Sê: In Gilgal het hulle ‘n Pasga maaltyd geëet. Vra of hulle weet wat Pasga is en hoekom dit 

belangrik is. 

Pasga is ‘n maaltyd wat die Israeliete herinner het hoe God hulle gered het uit Egipte. Baie jare 

later toe Jesus die Nagmaal ingestel het, was hy besig om saam met sy dissipels Pasga te hou. 

Pasga het ons Paasfees geword. ‘n Fees wat ons herinner dat God en Jesus ons red! 

 

Vra hulle wat hulle onthou/weet van Nagmaal. Ons het ‘n paar weke gelede geleer dat Nagmaal 

een manier van Aanbidding is. 
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Sê (as Josua): “Wanneer ons eers in die Beloofde Land (Kanaan) is, gaan daar so baie kos wees 

dat God nie meer elke dag vir ons Manna en kwartels hoef te stuur nie, maar God wil hê ons moet 

steeds op dieselfde manier die kos gebruik. Hoe is dit?” 

● Deel dit onder mekaar sodat elkeen genoeg kry 

● Werk om dit bymekaar te maak sodat almal kan kry 

● Moenie opgaar nie – opgaar stink! 

 

Wys na die sirkel blokkies en sê: Naby ons is die stad Jerigo – deel van Kanaan en die Beloofde 

Land. Weet julle dalk wie daar woon? Rahab  

Wat merk julle daar op? Die muur (blokkies) Waarvoor is dit? (Beskerming) 

Jerigo het baie hoë mure gehad en toe hulle ons sien het hulle alles en almal agter die mure 

weggesteek. Hulle het nie besef dat ons in vrede saam met hulle wil leef nie. God wil nie hê dat 

daar mure tussen ons moet wees nie. Daarom het God my gewys wat ons moet doen om die 

mure tussen ons af te breek. 

 

Doen: Kies iemand om Ragab te wees en in die middel van Jerigo te gaan staan. Moedig haar 

aan om vir die vennootmense te wys om te kom. Kies en stuur 2 spioene en laat hulle hande 

skud met Ragab (vriende maak) en terugkom. Ragab bly agter. 

 

Gee die 7 horings aan die wat nie voorheen priesters was nie. (Dit was eintlik die priesters wat 

die horings geblaas het, maar almal kan iets doen in hierdie storie) 

 

Gaan na stasie 3: vat die horings saam 

 

Stasie 3: Jerigo: Loop om die muur 

 

● Sê as Josua:  

 

Jerigo het baie hoë mure gehad en toe hulle ons sien het hulle alles en almal agter die mure 

weggesteek. Hulle het nie besef dat ons in vrede saam met hulle wil leef nie. God wil nie hê dat 

daar mure tussen ons moet wees nie. Daarom het God my gewys wat ons moet doen om die 

mure tussen ons af te breek. 

 

Vir 6 dae gaan ons elke dag een keer om Jerigo stap. Julle met die horings gaan voorloop en 

daarop blaas terwyl julle in ‘n sirkel om Jerigo loop. Na elke sirkel (onthou, net een keer per dag 

vir 6 dae) kom julle terug kamp toe om te slaap...  

Laat Ragab hulle aanmoedig terwyl hulle dit doen. Tel hardop: Dag 1... 
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Help hulle om elke keer tussenin eers weer almal te slaap. 

Tel elke keer... 1... 2...3... tot by 6 

Op die 7e dag moet ons 7 keer rondom Jerigo stap – party moet blaas en party moet tel… 

(hulle gaan waarskynlik eerder wil blaas as tel. Begin dus deur te vra wie kan goed tel, want dis 

‘n baie belangrike werkie?) 

 

Wanneer die 7de sirkel voltooi is, stamp die blokkies liggies om (nie te rof nie) en moedig die 

kinders aan om dit ook liggies te doen (onthou ons wou nie hê Ragab en ons vriende binne wat 

wel saam met ons wou woon moet seerkry nie).  

 

Almal verwelkom Ragab en sê:  Baie dankie! 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 12 (16) Rigters 

Rigters en Bevryders 

VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: God se mense het gereeld vergeet hoe God bedoel het hulle moet leef 

en dan GROOTKOPPE probeer word. Elke keer wanneer dit gebeur het het dit baie sleg 

met hulle begin gaan. God het dan Rigters/Bevryders gestuur om hulle te help en te lei.  

Debora was een van die Rigters wat die Israeliete moes help om te leef volgens ‘n 

Manna Leefstyl. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl 19 

 

● Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4 

 

● SKRIF: Rut 2; Rigters 2:18; 3:7-11; 4 en 5; 8:22-23 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande tussen ontmoetings. 

BENODIGHEDE: 

HULPBRONNE: 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

Skoene uittrek, Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons 

Deel Boks, Herinnerings Rympie, Kerkjaar 

Wasgoedlyn / Bybeltydlyn 

Hersien... 

 

STORIEVERTELLING: 

https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4
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Hersien die oorkoepelde teman van Genoeg en Genade en veral afgelope 2 weke se 

ontmoeting oor hoe die Vennoot-mense deur God oor die Jordaanrivier gelei het in die 

Beloofde land in. Tel ‘n Bybel op en sê dat vandag se storie in Rigters in die Ou Testament 

gebeur. Vandag se tema is Rigters en Bevryders. 

Vertel die storie van Debora met baie van hierdie sleutel-gedagtes (In kostuum is ideaal): 

My naam is Debora. Ek is van Israel in die Bybel. 

● Ons het in die Beloofde land gewoon - die beste verbond-geskenk wat God ooit vir ons 

(die Vennoot-mense van God) kon gee. 

● Hierdie was goeie dae waarin ons die manna-leefstyl geleef het - almal het genoeg 

gehad en niemand het te veel gehad nie. 

● Ons het op ons erggrond geleef in eenvoud en gelykheid. 

● Ons het met die weduwees (vrouens wie se mand dood is) en weeskinders gedeel wat 

ons het. Ons het die gehelp wat arm en sonder mag was. 

● God het geglimlag en gesê: Daars is hoop! Daar is hoop! (Laat die kinders dit ‘n paar keer 

hardop saam met jou opsê) 

Dae van die GROOTKOP-leefstyl in die Beloofde land (Wys die prent op powerpoint of gee 

uitdeelstuk uit. Verwys daarna soos wat jy vertel): 

● Uiteindelik het sommige van die mense die Manna-leefstyl verwerp en anders begin leef 

as die manier hoe God ons in die Woestynskool geleer het. 

● Sommige het probeer om GROOTKOPPE te wees met meer geld, mag en grond. 

● Toe hulle God en Sy verbond met ons vergeet, het sommige begin om die gode van die 

bure te aanbid. 

● Ons bure het begin om ons te boelie en seer te maak en wanneer daar oorlog tussen 

ons en hulle ontstaan het, het hulle ons gewen. 

● Uiteindelik sou ons dan teruggaan na God en om hulp vra. 

● God sou dan Bevryders oprig (ons noem hulle Rigters) wat die volk gelei het. 

● Hierdie bevryders kon mans of vrouens gewees het. 

● Die enigste vereiste was dat hulle slegs deur die Een Ware God gelei moes word. 

● Hulle het ook verstaan dat God slegs van hulle nodig gehad het om vir ‘n sekere tydperk 

te lei - hulle moes koninklikes (konings en koninginne) of GROOTKOPPE met baie mag 

word nie. 

● Hulle het geweet dat God die enigste GROOTKOP was. 

As Debora: 
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● Ek was een van die Bevryders wat God geroep het vir die Vennoot-mense, ‘n vroulike 

Rigter. My naam is Debora. 

● Omdat ek verstaan het hoe belangrik die manna-leefstyl is asook ons verbond met God, 

het God vir my wysheid gegee om my mense te lei sodat ons kon onthou hoe God wou 

hê ons moes leef. Hy wou hê dat ons ‘n seëning vir die ander nasies moes wees. So ek 

het hulle gewys hoe om op die SHALOM-manier (vrede en heelheid) te leef. 

● Wanneer ons bure, die Kanaaniete, ons geboelie het, het ek die mense herinner om op 

God te vertrou. 

● Op hierdie manier het ons dit reggekry om die oorlog teen die Kanaaniete te wen en die 

vryheid te bekom wat God wou gehad het ons moet hê. Toe kon ons weer die manna-

leefstyl leef en ook vir die Kanaaniete die regte manier wys. 

● Ek hou daarvan om te dink dat op hierdie tyd God sou glimlag en sê: “Daar is hoop! Daar 

is hoop!” Laat die kinders dit saam met jou sê. 

Ongelukkig, is hierdie patroon oor en oor herhaal: Die manna-leefstyl sou lewe saam met die 

GROOTKOPPE word. God sou Bevryders stuur om die wat ly te verenig, teen dit wat verkeerd 

was te praat en mense weer aan die manna-leefstyl te herinner. 

 

DOEN SAAM: 

● MEDITATIEWE GEBED 

● Vra nou dat almal hul oë sal toemaak 

● Haal lekker diep asem en asem weer lekker uit (herhaal tot almal rustig/stil is) 

● Dink aan jou week: was daar dalk ‘n oomblik wat iemand lelik was met jou of jou 

geboelie het? Hoe het jy gevoel? 

● Vertel vir God hiervan (Hy weet dit eintlik klaar, maar wil dit graag by jou hoor) 

● Dink nou aan ‘n keer wat jy dalk lelik was met iemand of iemand geboelie het. Hoe het 

jy na die tyd gevoel? 

● Vertel God hiervan en vra Hom om jou te vergewe. 

● Gee oomblik vir stilte 

● Haal weer lekker diep asem (herhaal so x3 keer) 

● Staan stadig en rustig weer op 

 

● ERVARING/AKTIWITEIT 

 

Kleuters 



 78 

● Sê saam as groepie, die herinneringsrympie op: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

● Vra: wie is die mense in jou lewe wat vir jou leer hoe om te leef soos wat God wil. 

● Kleur vir Debora in. Verduidelik dat sy die persoon was wat vir die mense geleer het hoe 

om die manna-leefstyl te leef. Sy het hulle gehelp verstaan hoe God wou hê hulle moes 

leef. 

● As jy kans sien kan jy probeer gesels oor wat hierdie manna-leefstyl beteken (veral as jy 

al voorheen met hulle daaroor gesels het). Dis ‘n tema wat oor en oor bevestig kan word: 

○ om te onthou God sorg vir ons – soos die water en manna in die woestyn;  

○ om te werk sodat almal genoeg kan hê;  

○ om nie op te gaar nie;  

○ om te deel volgens almal se behoefte;  

○ om te rus saam met God, mekaar en die skepping 

 

Junior Laerskool 

Laat hulle vir jou oorvertel wat hulle in die storie gehoor het en wat vir hulle uitgestaan het. 

Hulle kan een vir een dele van die storie vertel. 

Gee aan een of twee kans om die rympie op te sê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Dit het ook gegeld vir die Israeliete! 
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Vra of hulle kan onthou wat mense genoem was wat as leiers opgetree het om die Israeliete 

moes help om te leef soos God bedoel het (Rigters/Bevryders). 

Vra ook of hulle kan onthou wat ‘n “manna leefstyl” is...  

● om te onthou God sorg vir ons – soos die water en manna in die woestyn;  

● om te werk sodat almal genoeg kan hê;  

● om nie op te gaar nie;  

● om te deel volgens almal se behoefte;  

● om te rus saam met God, mekaar en die skepping 

 

Laat hulle die twee prente (manna leefstyl en Leef saam met GROOTKOPPE) vergelyk. 

● Wat is die verskille tussen die twee? 

● Watter een dink hulle is hoe God dit bedoel het om te wees? 

(As julle binne sit kan hulle dit ook inkleur) 

 

Dis juis in ‘n tyd soos die “Leef saam Belangrikes” prent dat God vir Debora gekies het om as ‘n  

Rigter te wees. Hoekom dink julle so? 

 

Watter eienskappe het Debora gehad wat haar ‘n goeie Rigter gemaak het? 

● Sy het God geken en goed geweet hoe God wil hê die mense moet leef 

● Sy was (wys) en kon goeie raad gee vir mense 

● Sy het God vertrou 

● Sy het graag mense gehelp  

● Sy was lief vir God en het God geloof en prys nadat hulle vir Sisera oorwin het 

 

As daar nog tyd is: 

Soos Debora het ons almal verskillende eienskappe wat ons spesiaal maak en wat ons kan 

gebruik om te leef soos (of om die wêreld meer te laat word soos) God dit bedoel het. 

Eienskappe wat ons gebruik om die wêreld meer te laat wees soos God bedoel het noem ons 

GAWES. 
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Laat elkeen ‘n palmboom maak. Op die stam kan hulle hul naam skryf en op die blare hul 

“gawes” of eienskappe. Dit kan enigiets wees (sing, dans, vriendelik...). Net een is ook genoeg. 

Hulle kan dit huis toe vat en iewers opplak en ander later bysit soos wat hul dit ontdek. 

 

As daar nie tyd is om hierdie in die klas te doen nie, kan hulle dit huis toe vat om daar te gaan 

doen. 

 

Senior Laerskool 

(As julle wil kan julle buite onder ‘n Palmboom gaan sit – soos Debora) 

Laat hulle vir jou oorvertel wat hulle op die mat gehoor het en wat vir hulle uitgestaan het. 

Hulle kan een vir een dele van die storie vertel. 

Gee aan een of twee kans om die rympie opsê wat ons geleer het: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 

Herstel met sy genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

Dit het ook gegeld vir die Israeliete!        

 

Vra of hulle kan onthou wat mense genoem was wat as leiers opgetree het om die Israeliete 

moes help om te leef soos God bedoel het (Rigters/Bevryders). 

Vra ook of hulle kan onthou wat ‘n “manna leefstyl” is...  

● om te onthou God sorg vir ons – soos die water en manna in die woestyn;  

● om te werk sodat almal genoeg kan hê;  

● om nie op te gaar nie;  

● om te deel volgens almal se behoefte;  

● om te rus saam met God, mekaar en die skepping 
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Laat hulle die twee prente (manna leefstyl en Leef saam met Belangrikes) vergelyk.  

(As julle binne sit kan hulle dit ook inkleur) 

● Wat is die verskille tussen die twee? 

● Watter een dink hulle is hoe God dit bedoel het om te wees? 

● Wat in die prente laat hulle dink aan hoe dinge in vandag se tyd is? 

 

Dis juis in ‘n tyd soos die “Leef saam Belangrikes” prent dat God vir Debora gekies het om as ‘n  

Rigter te wees. Hoekom dink julle so? 

 

Watter eienskappe het Debora gehad wat haar ‘n goeie Rigter gemaak het? 

● Sy het God geken en goed geweet hoe God wil hê die mense moet leef 

● Sy was (wys) en kon goeie raad gee vir mense 

● Sy het God vertrou 

● Sy het graag mense gehelp  

● Sy was lief vir God en het God geloof en prys nadat hulle vir Sisera oorwin het 

 

God kies vandag nog mense om mense te help wat swaarkry, om op te staan teen dit wat 

sleg/verkeerd is en mense te herinner wat ‘n beter manier van lewe is. 

Kan julle dink aan voorbeelde van sulke mense? (bv.Nelson Mandela) 

 

God wil hê dat ons ook op so manier sal leef dat hulle wat swaarkry versorg word. Dit beteken 

dat ons ook moet sê wanneer ons sien dinge is nie reg nie of mense sal help wat dit nodig het. 

 

As daar nog tyd is: 

Soos Debora het ons almal verskillende eienskappe wat ons spesiaal maak en wat ons kan 

gebruik om te leef soos (of om die wêreld meer te laat word soos) God dit bedoel het. 

Eienskappe wat ons gebruik om die wêreld meer te laat wees soos God bedoel het noem ons 

GAWES. 
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Laat elkeen ‘n palmboom maak. Op die stam kan hulle hul naam skryf en op die blare hul 

“gawes” of eienskappe. Dit kan enigiets wees (sing, dans, vriendelik...). Net een is ook genoeg. 

Hulle kan dit huistoe vat en iewers opplak en ander later bysit soos wat hul dit ontdek. 

 

As daar nie tyd is om hierdie in die klas te doen nie, kan hulle dit huis toe vat om daar te gaan 

doen. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 13 (18) Konings 

Die mense soek ń koning 

VIR DIE LEIER 

KERNGEDAGTE: Daar het debatte ontstaan onder God se vennootmense omdat van hulle ń 

koning wou hê - net soos al die ander mense. Uiteindelik het hulle besluit om ń koning te 

kry en stelselmatig het Israel se magstrukture al meer en meer soos die van Farao se Egipte 

begin lyk. 

 

LW: Tydens hierdie ontmoeting gaan die “Doen Saam” eers plaasvind en die 

“Storievertelling” aan die einde. 

Die ontmoeting kan ook oor twee weke plaasvind (Deel 1 en Deel 2). Gebruik hier eie 

diskresie. As daar na die “Doen saam” net ń kort tyd is, gebruik slegs die eerste stuk van 

Deel 2. 

 

• GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bladsy 21-22 

 

• Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk 

 

• SKRIF: Deut 17: 14-20; 1 Samueel 7, 8, 10: 17-27, 15, 16: 1-13; 2 Samuel 11:1-12:15, 1 

Konings 10:14-11:13; 1 Kronieke 18:14 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande tussen ontmoetings. 

 

BENODIGHEDE: 

Skryfbehoeftes, plakkers waarmee kinders krone kan versier, skoon plakkers waarop jy kan 

skryf/print (labels) 

2 Podiums of tafels en ń houer 

Opsioneel: Voorwerpe en klere/lappe/serpe om met die storievertelling te gebruik: oa. ń 

bottel olie, ń kroon ens 

HULPBRONNE: 

Papier Krone 

Papier woorde en Plakkers (labels) met woorde op 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk
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Debat tafel plakkate (kroon en kroon met streep deur) 

 

 

ONTMOETING 

AANKOMSRITUELE: 

Skoene uittrek, Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons 

Deel Boks, Herinnerings Rympie, Kerkjaar 

Wasgoedlyn / Bybeltydlyn  

 

DEEL 1 

DOEN SAAM: 

MEDITATIEWE GEBED 

Vra almal om gemaklik te sit en hulle oë toe te maak. Dit mag dalk ‘n tydjie neem voordat almal 

rustig is. Sê nou die volgende hardop terwyl die kinders in stilte op hul eie dink. Gee genoeg 

kans tussen-in vir hulle om met God te kan gesels en die Here se teenwoordigheid te kan voel. 

● Sit lekker gemaklik met jou hande in jou skoot 

● Maak jou oë nou toe en haal 3 keer lekker diep asem 

● Raak nou lekker rustig.  

● Dink terug aan die week. Wat het alles gebeur? Wat het jou opgewonde gemaak? 

● Vertel dit nou vir die Here. 

● Dink wanneer jy laas gesien het. Dalk het jy iemand op pad kerk toe gesien wat op die 

sypaadjie sit. Of dalk het jy die week verby ‘n arm woonbuurt gery. Of enigiets anders. 

● Wanneer jy hieraan dink, hoe laat dit jou voel? 

● Ons weet dat die Here ORAL teenwoordig is. Dit beteken ook dat God in ander MENSE 

teenwoordig is. Ryk of arm. Vuil of skoon. Hoe laat dit jou voel as jy hieraan dink? 

● Dis maklik vir ons om arm mense te probeer help, deur komberse of kos of geld te gee. 

Maar het jy al ooit daaraan gedink dat ons iets by hulle kan kry? Dat ons iets by hulle 

kan leer? Dink ‘n bietjie hieroor. 

● Vra nou die Here om jou hart oop te maak om by mense te leer wat anders is as jy. 

● Vra nou vir God om jou te help om meer oor die wêreld te dink soos dit sal wees as God 

ons koning is en ons leef volgens die Manna Leesfstyl. 

● Hoe lyk daardie wêreld? 

● Hoe lyk dit as jy oppad skool toe is… Hoe lyk dit daar waar jy bly… Hoe lyk dit by die 

kerk... 



 85 

● Sit nou vir so paar minute net lekker in stilte. 

● Dalk is daar iets wat die Here vanoggend vir jou wil sê of dalk is daar iets wat jy graag vir 

Hom wil sê (gee ‘n oomblik van stilte) 

● Haal lekker diep asem (x3) en maak jou oë stadig oop 

Is daar dalk iemand wat iets wil deel wat hulle nou ervaar het? 

 

ERVARING/AKTIWITEIT 

Vertel vir die kinders: Nadat die Israeliete vir ‘n tydjie in die Beloofde Land gewoon het, het van 

hulle begin voel dat hulle ook soos al die ander mense van die ander “groepe/lande” ‘n koning 

wil hê. Ander het weer nie gedink dis ‘n goeie idée nie. 

Verduidelik sommige van die redes aan albei kante (sien argumente hieronder). Som dit 

sommer net só op vir die jonger kinders: Hulle wou ‘n mens-koning hê wat hulle kan sien en wat 

vir hulle kan sê wat om te doen en wat hulle sal beskerm teen ander mense. Ander het gevoel 

God is ons enigste Koning en het ons nog altyd gelei... 

Verduidelik dan dat die wat 'n koning wou hê die ander oorreed het. God het ook besluit as 

hulle so graag ‘n koning wil hê, is dit reg so, maar God wou hê hulle moet 'n goeie koning hê, 

nie 'n groot-kop-koning (soos die Farao) wat nie.  

 

Versier krone wat 'n goddelike en goeie koning sal aanmoedig.  

In die middel van die tafel sit die versameling woorde. Sommige woorde sal goddelike 

eienskappe wees en sommige sal kenmerkend wees van GROOT MENERE of sonde.  

Lees die woorde hardop vir hulle, verduidelik moeilike konsepte met voorbeelde en help hulle 

om te besluit of dit 'n goeie eienskap is wat hulle wil hê hulle koning moet hê en of dit 'n 

sondige GROOT-KOP eienskap is. Alle goddelike/goeie woorde word dan aan die binnekant van 

hul kroon vasgeplak sodat wanneer die koning die kroon dra, hierdie goeie eienskappe hom kan 

beïnvloed (en sal herinner).  

Laat hulle hul krone dra en bymekaar kom vir die storievertelling. 

 

Alternatief vir ouer groepe (Gr4 en ouer): 

Stel 2 podiums of tafels op vir debat met plakkate voor - een vir die wat 'n koning wil hê (pro-

koning: 'n kroon) en die ander vir die wat nie ń wil hê nie  ('n kroon met 'n lyn daardeur). Die 

kinders sit voor die 2 podiums en elkeen kry ń kans om ń papiertjie met ń argument te trek uit ń 

houer wanneer dit hul beurt is en dan dié argument te gaan voer.  
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Begin deur hulle te vertel dat die vennootmense vir baie jare argumenteer het of hulle 'n koning 

moet hê of nie. Beklemtoon ook God se posisie in hierdie proses. (Die verhaal en die argumente 

wat in die bronne-afdeling gelys is, sal jou help om dit op te som.) 

Verduidelik die konsep van 'n debat (dit wil sê 'n mondelinge kompetisie, 2 groepe aan 

teenoorgestelde kante van 'n saak wat probeer om mense van hul posisie te oortuig deur goeie 

mondelingse redenasie en passievolle spraak). Wat die spreker regtig voel/dink is minder 

belangrik as om die kant van die argument wat vir hulle gegee word te kommunikeer. Soms 

moet jy dalk iets redeneer wat teenstrydig is met wat jy regtig glo, maar jy moet passievol wees 

daaroor asof dit is wat jy wil hê! Amper soos om toneel te speel. 

Verduidelik dat die kinders self ń speel-speel debat gaan voer. Hulle trek 'n opgevoude sin uit 

die houer wat ń argument bevat (sien sinstrokies in die hulpbronafdeling), gaan na die podium 

wat daarby pas en lees/argumenteer daardie sin. Hulle taak is om duidelik, dramaties en 

hartstogtelik te praat. Jy sal dalk moet demonstreer hoe hulle dit kan doen (verhoogde stem, 

gebruik van hande ens.). Have fun with it! 

Hulle kan hul sin vir die fasiliteerder wys (om te sien of daar woorde is wat hulle nie kan lees nie 

- fluister as jy woorde verduidelik). Herinner hulle daaraan om dramaties en passievol op te tree 

en duidelik te praat. Wees laf. Oor-dramatiseer. As hulle nie goed dramatiseer nie, moedig hulle 

aan om dit weer te probeer (maar wees sensitief vir kinders wat ongemaklik voel). 

Die Pro-Koning-groep het gewen: daar is meer argumente ten gunste van 'n koning, so die 

Geen-koning-argumente sal eerste opraak. Wanneer al die argumente geleesis, stop die debat 

en verduidelik dat diegene wat 'n koning wou hê, die argument gewen het en dat koning Saul 

gekies en gesalf is. (Salf is wanneer hul spesiale olie oor iemand se kop of ander deel van die 

liggaam gegooi of smeer het om te simboliseer dat hulle gekies is om ń spesiale taak vir God te 

verrig en dat God by hulle is . Salwing is ook soms gedoen vir genesing.) 

 

DEEL 2  

(Indien jy hierdie op ń aparte geleentheid doen, doen weer aankomsrituele ens en doen ń kort 

recap van wat in Deel 1 gebeur) 

STORIEVERTELLING: 

Tel die Bybel op en sê dat vandag se storie uit Deut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Konings en Kronieke kom. 

Alles boeke uit die Ou Testament. Soos altyd kan jy die Bybeltydlyn ens hier gebruik, vir die 

kinders vrae vra ens ens.  

Sê: Ek wonder of julle dink die vennootmense moet ń koning kry of nie. Gee tyd vir reaksie. 
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“Ek is Samueel (jy kan iets aantrek of ń lap op jou kop dra - wees kreatief). Ek is hier om vir julle 

te vertel wat die uiteinde  van die Israeliete (vennootmense) se groot debat was oor of hulle ń 

koning moes kry of nie. Ek was ń belangrike deel van daardie storie, want ek is ń profeet. Ek 

wonder of julle weet wat ń profeet is? (Iemand wat mense help om God se wil te ken en 

boodskappe van God vir mense vertel) 

En wat hulle besluit het was (pause sodat hulle dalk raai) om wel ń koning te kry. Ten spyte 

daarvan dat ek nie eintlik dink dit is wat God sou wou hê nie, want ons mense wil mos altyd 

baie belangrik wees en meer hê en God weet ons raak maklik Groot Koppe. 

Vandag (of volgende week) gaan ek julle vertel van die 3 mees bekende konings wat die 

vennootmense toe gehad het: Saul, Dawid en Salomo.  

(Gebruik die impromptu toneel styl vir die res van die storie deur kinders te gebruik om karakters 

te speel terwyl jy die storie vertel) 

Stel jouself voor as Samuel: (maak die storie jou eie eerder as om net af te lees) 

● My ma, Hannah, het baie lank vir God gevra vir 'n baba 

● God het my aan haar gegee, en daarom het sy my aan God gewy (beloof dat sy my sal groot 

maak om God te dien) 

● Ek het daarom op ń jong ouderdom by die priesters gaan bly het en hulle in die tabernakel 

('n tent waar ons God aanbid) gehelp  

● Ek was die laaste Rigter wat Israel/die vennootmense gehelp het om te verstaan hoe hulle 

kan lewe soos God hul geleer het en soos God sal wil hê 

● Ek was die eerste van die profete wat Israel/ die vennootmense gewaarsku het toe hulle 

besig was nie te lewe soos God wou hê nie 

● Ek is bekend daarvoor dat ek die eerste twee konings (Saul en David) gesalf het 

● In die debat ... (verduidelik dat God se begeerte was dat daar geen ryk en arm, magtiges en 

magteloses was nie - sien argumente in die Hulpbronne) 

● die hoofrede vir die debat was omdat mense uit ander nabye lande die vennootmense sleg 

behandel het, by hulle gesteel het en hulle geboelie het - soos Groot Koppe dit doen - en in 

plaas daarvan om anders te wou wees, wou hulle meer soos daardie lande wees. 

● Ek het geglo dat God nie wil hê dat ons 'n koning moes hê nie, want dit het nie gelyk of dit 

pas by die Manna Leefstyl nie. Ons moet op God vertrou, nie op 'n menslike leier nie en as 

ons ń koning kry sal daar meer en meer mense wees wat GROOT KOPPE word 

● Maar die Pro-koning-mense het so goed en so lank gekla en gesmeek en geargumenteer... 

dat ek uiteindelik toegegee het 

● Toe is daar 'n nuwe moontlikheid: God sal my help om die regte mens te kies om koning te 

wees, iemand wat getrou en toegewyd is aan wat reg is (geregtigheid) en genade 

● God (en ek) het gehoop dat dit sou werk en dat die mense sal kies om aan te hou om ń 

Manna leefstyl te leef al het hulle ń menslike koning. 
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1ste koning: Saul 

● God het my gehelp om 'n man met die naam Saul te kies 

● Saul was ń aantreklike mens, die langste man wat ek nog gesien het, en 'n pligsgetroue seun 

● Ek het hom as koning gesalf, dit beteken dat ek spesiale olie oor sy kop uitgegooi het, 

simbolies van die gees van God wat by hom is (Roep 'n lang kind vorentoe. Tel 'n bottel olie 

op. Laat die kind kniel. Maak asof jy die olie op hulle kop gooi deur jou vingers te oor hul 

kop te laat afgaan. Dit sal soos olie voel.) Jy kan ń meisie ook kies, daar is geen probleem 

daarmee nie. Gesels dan sommer bietjie oor hoe anders geslagsrolle was in daardie tyd.) 

● Saul het nie té magtig geword nie 

● Israel/die vennootmense het nie 'n verdeelde samelewing van ryk en arm geword nie 

● MAAR Saul het baie ander probleme gehad as koning, hy het té trots geword (maw bietjie 

van ń Groot Kop) en nie geluister of dink oor wat God wou hê nie, so toe moes daar 

uiteindelik maar eerder 'n ander koning gevind word 

 

2de Koning (die bekendste koning): David 

● God het my die opdrag gegee om - in die geheim - 'n nuwe koning te gaan vind in die huis 

van Isai. 

● Isai het 8 seuns gehad en het in Betlehem gewoon. Ek wonder of julle al van die stad gehoor 

het? Ja, dit is waar Jesus later gebore is. Die koning wat God my laat kies het, sou 'n 

voorouer (verduidelik) van Jesus wees. (As die tyd dit toelaat: onthou jy dat jy gehoor het 

van Ragab, die vrou wat in Jerigo gewoon het, wat Joshua en die vennootmense gehelp het? 

Sy het toe mos ook by die vennootmense aangesluit en Isai was een van haar nasate 

(verduidelik). Ragab - Rut (julle hoor later van haar) - Isai - Maria - Jesus) 

● Terug by die seuns van Isai. (Roep 7 kinders van verskillende groottes vorentoe - seuns of 

dogters). Isai het baie groot seuns gehad, en ek was baie beïndruk toe ek al sy seuns sien. 

Tipies soos ons mense is het almal in die huis gedink die grootste, sterkste, mooiste seun 

gesalf moet word om eendag koning te wees, maar God het vir my gesê om die jongste, 

kleinste seun te salf. 

● Hy was nie eers daar nie, want hy was besig om vee op te pas en sy pa het nie eers gedink 

hy’s ń opsie nie. Maar God het vir my gesê en ek het toe laat hulle die jong, klein, rooigesig 

seun roep. (Kies die kleinste kind om vorentoe te kom en “salf” hom/haar weer soos hierbo) 

● Maar onthou… dit was eintlik nog ń geheim dat God alreeds ń nuwe koning gekies het. 

Dawid het toe saam met my gegaan en vir jare lank vir koning Saul gedien voordat hy koning 

geword het. Hy het die heel beste maat geword van koning Saul se seun, Jonatan. 

● Dawid het 'n leier geword in die koning se leër (soos ń weermag, of die polisie, maw die 

mense wat die land moes beskerm) 
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● Uiteindelik het Dawid 'n koning geword. God het hom liefgehad en hy het God liefgehad. Hy 

het wel baie, baie foute gemaak, maar hy het daaruit probeer leer en jammer gesê en vir 

genade gevra. So hy was nie so trots soos Saul dat hy nie wou luister na wat God wou hê 

nie. God het vir Dawid genade gegee - soos God altyd doen - (laat almal sommer die 

herinnerings rympie hier opsê. En God het Dawid gehelp om sy hele lewe lank 'n koning te 

wees, tsv sy foute. 

 

 

 

3de Koning: Salomo 

● Ek het nie vir koning Salomo gesalf nie. Hy was die seun van koning Dawid. Ek was toe al 

dood. (Hou “Dawid” daar en kies ń kind om Salomo te wees. Laat Dawid vir Salomo kroon) 

● Alhoewel Salomo bekend was dat hy baie wys was en mooi dinge kon sê en skryf, het hy al 

minder en minder volgend die Manna Leefstyl begin leef. 

● Hy wou ryk wees en het sy koningskap gebruik om sy vriende ryk te maak met grond en 

geld. Hy was iemand wat opgegaar het (maak Salomo se hande vol GOED, laat hy/sy goed 

bymekaar maak/nader gryp ens). En ek wonder wat gebeur as mense opgaar? (DIT STINK!!). 

Hy het 700 vrouens en nog baie honderde meer knegte (werkers) gehad. Hy het 

slawe/werkers ń groot tempel laat bou (in plek van die tabernakel - 'n tent waar hulle God 

aanbid het). Hy het probeer om BELANGRIKE te wees (GROOT KOP). Dit is sondig! 

● God was baie hartseer en teleurgesteld. Israel/die vennootmense het soos Egipte geword. 

Salomo, al was hy was, was 'n koning soos 'n farao. 'n Paar mense het die grootste deel van 

die rykdom gehad, en daar was BAIE mense wat arm was en soos slawe gewoon het.  

 

● Maar God het nooit die vennootmense opgegee nie en aanhou probeer om hulle te help 

sien wat die beste maniere is om saam te leef met God, met mekaar en met die skepping. 

Uiteindelik het God vir Jesus gestuur om mense te help. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 14 (19) Profete 

Profete 

VIR DIE LEIER 

KERNGEDAGTE:  

God gebruik profete om ons te herinner dat ons moet leef soos God se vennootmense – dat 

ons God moet liefhê soos Deut 6:4-5. 

Nadat Koning Salomo oorlede is het die vennootmense in twee verskillende groepe 

(koninkryke) verdeel. Daar het net ń klein groepie mense tussen hulle oorgebly wat nog die 

Manna Leefstyl gevolg het. God het die profete gestuur om  

 

GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bladsy 23-26 

 

BIBLE PROJECT: https://www.youtube.com/watch?v=edcqUu_BtN0 

 

SKRIF: 1 Koning 12:1-25; Jesaja 1: 10-20, 65: 17-25; Amos 5: 21-24, 8: 4-8; Joël 2:13; Miga 

3:5, 4:1-4; Jeremia 14:14-16, 31:32 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Onderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande tussen ontmoetings. 

 

BENODIGHEDE: 

Papier 

 Plakpapier  

 Kleurkryte en -penne 

  

HULPBRONNE: 

 Bladsy met Deut 6 in prentjies vir plak papier 

 
 

 

 

ONTMOETING 

https://www.youtube.com/watch?v=edcqUu_BtN0
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AANKOMSRITUELE: 

Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons Deel Boks, 

Kerkjaar, Herinnerings Rympie 

 

Wasgoedlyn / Bybeltydlyn  

Hersien die vorige week se se ontmoeting: Spesifiek dat die vennootmense besluit het om ń 

koning te kry, wat uiteindelik daartoe gelei het dat hulle al minder begin het soos God hulle 

geleer het en dat hulle ń nasie geword het met rykes en armes, magtiges en slawe. En ook wie 

die 3 konings was. Verwys na die tema bladsye op die wasgoedlyn. Sê: Vandag se storie gebeur 

sommer in baie boeke en ń grooooot deel van die Bybel: Dit gaan oor die Profete. (Vra gerus vir 

die kinders om te soek waar op die Bybeltydlyn die Profete is - iemand kan selfs wys - ens) 

 

STORIEVERTELLING: 

Nota Vooraf: Daar is baie groepe mense in hierdie verhaal en een sleutelkarakter, Jeremia. Die 

storieverteller kan die kinders in 7 klein groepies OF poppe/plakkate gebruik om die karakters 

uit te beeld. Die groep moet dan elke keer ń beweging doen as jy hul noem OF wys die 

pop/plakkaat dan elke keer as jy 'n groep of Jeremia noem. Oorweeg dit om 'n soort “cheat 

sheet” hiervoor byderhand te hê. 

 

Vennootmense - Hande in gebed posisie 

GROOT KOPPE - Wys spiere 

Bure / word later Babeloniërs - Waai vriendelik as bure en wys vuiste as Babeloniërs 

Profete / Jeremia - Hand agter oor, gevolg deur praat bewegings met hande 

Groot Kop profete - wys wysvinger 

Skrifgeleerdes/Slimkoppe - maak of jy skryf op jou hand 

 

Elke keer as jy die woord MOEILIKHEID sê moet die kinders met hul hande op die vloer klap asof 

dit ń drom is sodat dit ń gedruis maak. 

In die onderstaande teks is die naam van die karakter in groen lettertipe en word die woord 

MOEILIKHEID in groen gemerk. 

 

NB: Maak die onderstaande inligting jou eie en gebruik jou eie woorde. Moet dit nie aflees nie, 

vertel dit. 

 

Storie 
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Vra die kinders om op die vloer te klap asof dit ń drom is, elke keer wat jy “MOEILIKHEID” sê 

 

Toe koning Salomo oorlede is, het sy 2 seuns vreeslik baklei oor wie koning sou word. Hulle wou 

albei GROOT KOPPE wees. Uiteindelik het hulle toe die land in twee gedeel - die Noorde en die 

Suide. Hierdie twee koninkryke was nog in die Beloofde Land wat God hulle gegee het, maar hulle 

het min met mekaar te doen gehad en vyande van mekaar geword. In vandag se verhaal gaan 

ons net oor die storie van die suidelike koninkryk praat. Ons noem hulle Israel. (Noord = Juda) 

 

God het gehoop dat die vennootmense sal aanhou om God lief te hê met hart, siel en krag (van 

die Sema, shə-ˈmä, rym met ta-da) en die manna te onthou. 

Kyk of hulle nog die vers kan onthou en laat hulle weer ń paar keer saam sê soos in Ontmoeting 

17 - dalk kan jy selfs vra of iemand bereid is om dit uit hul kop vir almal te sê. 

 

Deuteronomium (trek hande oop asof jy ń boekrol oopmaak) 6 (wys met vingers) vers 4 (wys met 

vingers) sê (maak praat bewegings met jou hande) “Luister, Israel (hand agter oor):  Die HERE 

onse God (arms op en in ń sirkelbeweging na onder) is die enigste HERE (wys 1 met vinger)Jy 

moet die Here jou God liefhê (arms op en in ń sirkelbeweging na onder) met jou hele hart (hande 

oor hart) en met jou hele verstand (wys na brein) en met al jou krag (maak spiere)” 

 

Sommige vennootmense was getrou aan God en het probeer om volgens die Manna Leeftyl te 

leef, maar die  GROOT KOPPE het dit moeilik gemaak. Hulle was ryk en magtig en was veels te 

bekommerd oor hul geld en grond. Die GROOT KOPPE aanbid dit wat hulle opgegaar het eerder 

as vir God. Hulle het van geregtigheid en genade vergeet en die armes uitgebuit (gebruik). Die 

GROOT KOPPE het vergeet dat God hulle geleer het om te sorg vir ALMAL - ook die armes en 

magteloses. En wat gebeur as mens te veel opgaar? (DIT STINK!). So die GROOT KOPPE se manier 

van lewe het gestink! 

 

Die ander groepe in die omgewing - maw hulle Bure - het probeer om die GROOT KOPPE te 

oortuig om hulle gode te aanbid. Die Bure het gesê dit sal hulle help om hulle rykdom te hou en 

dat hulle vir hulle sou wys hoe om die ander gode te aanbid. Maar dit was nie hoe God hulle 

geleer het nie… Dis Shema sê: Die Here jou God is die ENIGSTE Here. 

 

God het gesê dat die aanbidding van die bure verkeerd is! Maar die meeste mense luister nie. 

God was hartseer en wou hê hulle moet ALMAL weer vennootmense wees. Toe het God 'n idee 

gehad. God het Samuel onthou. Samuel was die man wat koning Saul en koning Dawid gesalf het 

(olie gesit het). Samuel het na God geluister en vir die mense vertel wat God wil hê. Daarom het 

God meer mense soos Samuel geroep om te vertel en te wys wat God wil hê. Ons noem hierdie 

mense… 
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Profete. In die Bybel was die profete vir baie jare die stem van God wat mense herinner het hoe 

hulle moes lewe en hoe hulle moes aanbid. Die profete het die vennootmense daaraan herinner 

dat God genadig en liefdevol was.  

Hulle het onthou: Herinnerings Rympie (dalk kan die profete dit onthou en opsê)  

Die profete het ongelooflike, verrassende, wonderlike dinge gedoen omdat God vir hulle gesê 

het om dit te doen. Die GROOT KOPPE wat die land beheer het, het vir die profete baie probleme 

gegee want hulle het nie gehou van wat die profete gesê het nie. 

 

Die profete het die vennootmense en die GROOT KOPPE gewaarsku dat as almal in die land nie 

weer begin leef soos God hulle geleer het nie, daar MOEILIKHEID (herinner kinders om op die 

vloer te klap as hulle vergeet) in die land kom! Die GROOT KOPPE het nie gehou daarvan dat die 

profete gesê het daar gaan MOEILIKHEID  kom as hulle nie begin lewe soos God hulle geleer het 

nie, en toe maak hulle 'n skelm plan. Hulle het hul eie span profete aangestel.  

 

Die Groot koppe se profete het vir al die mense in die land gesê om nie na die ander profete (die 

regte profete) te luister nie wat vir hulle sê om hulle GROOT KOP maniere te verander en dat 

daar  MOEILIKHEID kom nie. Die Groot koppe se profete het vir almal gesê alles is reg soos dit is 

en dat hulle maar mag opgaar en dat God/die gode gelukkig is… 

 

Uiteindelik was daar bitter min mense in die Beloofde Land oor wat soos ware vennootmense 

geleef het. Hierdie mense het God se beloftes onthou en verlang na 'n samelewing van 

geregtigheid en genade - soos God wou hê.  God het nog 'n wonderlike idee gehad. Alles was so 

verkeerd en deurmekaar dat mense nie eers meer die verhale van hulle verlede oorvertel en 

geken het nie en God het toe besluit om 'n paar wyse mense opdrag te gee om die verhale neer 

te skryf.  

 

Hierdie mense was die Skrifgeleerdes.  Hulle het die verhale oor Abraham & Sarah, Moses, die 

Woestyn-skool, Josua en Ragab en nog baie ander neergeskryf sodat die mense weer herinner 

sou word aan wie hulle is. Die Skrifgeleerdes wou die verhale neerskryf, sodat hulle van geslag 

tot geslag oorgedra kan word aan al die kinders wat nog sou kom.  En dit is hoe baie van die 

verhale in die Bybel gekom het, wat ons vandag nog lees. 

 

God was baie bly en baie verlig! Al was die vennootmense min en al was daar so baie GROOT 

KOPPE het God geweet die nageslagte sal die verhale lees en vennootmense word en leef op die 

manna manier, onthou om regverdig en genadig te wees en sorg vir die armes en magteloses. 

Hulle sal vriendskap vind in God, in ander en in die skepping. En weet hoe om mooi en reg saam 

te leef met God en mekaar en die skepping. 
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MAAR die omdat die mense nie geluister het nie en aanhou leef het soos hulle wou en nie soos 

God wou nie, was die gevolg daarvan dat die MOEILIKHEID  toe wel gekom het. Hulle bure is 

almal oorgeneem deur die Babiloniërs wat 'n baie sterk nasie was. Die Babiloniërs was self 

GROOT KOPPE wat toe vir Israel ook wil oorvat. Dit was die  MOEILIKHEID  waaroor die ware 

profete hulle almal gewaarsku het. Hulle het die Beloofde Land binnegeval en net MOEILIKHEID 

vir Israel gebring.  

En dit was die begin van ń lang tyd vol baie MOEILIKHEID vir die Israeliete, nie omdat God dit so 

wou hê nie, maar as gevolg dat hulle gekies het om nie te leef soos God hul geleer het nie. 

 

DOEN SAAM: 

MEDITATIEWE GEBED 

● Sit lekker gemaklik sodat jy en jou maatjie nie aan mekaar raak nie en maak jou oë toe 

● Voel hoe voel die grond/stoel teen jou lyf 

● Voel hoe jy al dieper insak in die grond/stoel 

● Haal drie keer diep asem in en uit… in en uit… in en uit 

● Dink oor die oggend wat verby is, was daar kere wat jy dalk meer soos ń GROOT KOP as 

ń vennoot mens opgetree het? 

● Wil jy vir God iets sê daaroor? 

● Dink oor kere vanoggend wat jy opgetree het soos ń ware vennootmens 

● Wil jy vir God iets sê daaroor? 

● Dink oor die week wat verby is, was daar kere wat jy dalk meer soos ń GROOT KOP as ń 

vennoot mens opgetree het? 

● Wil jy vir God iets sê daaroor? 

● Dink oor kere die week wat jy opgetree het soos ń ware vennootmens 

● Wil jy vir God iets sê daaroor? 

● Wil jy dalk vir God dankie sê vir al die genade en genoeg en herstel en liefde wat jy kry? 

● Haal weer drie keer diep asem in en uit… in en uit… in en uit 

● Maak stadig jou oë oop 

 

ERVARING/AKTIWITEIT 
Juniors 

Begin met die herinnerings rympie: 

God het ons lief (hande oor hart) 

En gee vir ons genoeg (arms uit) 
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Herstel ons met genade (druk jouself) 

Maak nie saak WAT nie (kop heen en weer) 

 

Deel die prente uit en help hulle om die Shema op te sê: 

Deuteronomium (hande langs mekaar) 6 vers 4 (wys) sê: 

Luister Israel (hand oor oor) 

Die Here ons God (arms uitgestrek, maak groot sirkel) 

Is die enigste Here (wys 1 met vinger) 

Jy moet die Here jou God liefhê (arms uitgestrek, groot sirkel) 

Met jou hele hart (hande oor hart) 

Jou hele verstand (Wys na kop) 

En al jou krag (maak spiere) 

 

Wys dat die prentjie die vers opsom (sê dit en wys na die verskillende prentjies) en laat hulle die 

prentjies invul met plakpapier. 

 

Seniors 

Is daar iemand wat die Shema uit hul koppe kan opsê? 

Deuteronomium (hande langs mekaar) 6 vers 4 (wys) sê: 

Luister Israel (hand oor oor) 

Die Here ons God (arms uitgestrek, maak groot sirkel) 

Is die enigste Here (wys 1 met vinger) 

Jy moet die Here jou God liefhê (arms uitgestrek, groot sirkel) 

Met jou hele hart (hande oor hart) 

Jou hele verstand (Wys na kop) 

En al jou krag (maak spiere) 

 

Gesels: 

Ek wonder of dit baie en moeilike werk is om ń profeet te wees? 



 96 

Ek wonder of julle soms mense/dinge in ons wêreld sien (by die skool, by sport, in die dorp...) wat 

nie is soos jy dink God sou wou hê nie? 

Ek wonder wat God wil hê ons moet sê of doen daaroor? 

Ek wonder of ons ook profete van God kan wees? 

 

Ek wonder wat jou as een boodskap as profeet sal wees vir die wêreld? MAW dit wat jy dink God 

sal wil hê mense moet weet/hoor. 

Maak en versier ‘n plakaat met/oor daardie boodskap. 
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G E N O E G  E N  G E N A D E 

Ontmoeting 15 (20) ‘ŉ Nuwe skool 

BALLINGSKAP: ‘N NUWE WOESTYN-SKOOL 
VIR DIE LEIER 

● KERNGEDAGTE: God se Vennoot-mense is weggevoer in ballingskap (na ‘n ander land 

geneem om as slawe te gaan werk) want hulle het nie na die profete geluister en die 

Manna-Leefstyl geleef soos God hulle geleer het nie. Hulle was vêr weg van alles wat 

soos bekend was: familie, huis, die land, die tempel en hulle gewoontes. 

 

● GENOEG EN GENADE BOEKVERWYSING: Bl. 27-29 

 

● BIBLE PROJECT: https://www.youtube.com/watch?v=xSua9_WhQFE 

 

● SKRIF: Genesis 12:1-3; 2 Konings 25; Klaagliedere 5:1; Jesaja 1:10-21, 30:1-5, 35, 40:1-

11, 42:1-4, 43:1-28, 49:1-26; 53:1-12, 60:1-3, 66:18; Jeremiah 7:1-11, 31:31-34; Ezekiel 

37:1-14; Micah 4:1-4 

Nota: Moeilike maar belangrike woorde word ingekleur en mag dalk herhaaldelik verduidelik 

moet word. Geonderstreepte woorde/frases is noodsaaklik vir die verbande wat tussen 

ontmoetings strek. 

BENODIGHEDE: 

HULPBRONNE: 

● https://youtu.be/xSua9_WhQFE 

● https://youtu.be/XzWpa0gcPyo 

ONTMOETING 
AANKOMSRITUELE: 

Skoene uittrek, Verwelkoming, Kers aansteek & Doopherinnering, Verjaarsdae, Offergawes, Ons 

Deel Boks, Herinnerings Rympie, Kerkjaar 

Verwys na die Wasgoedlyn / Bybeltydlyn. 

Hersien die algehele Genoeg en Genade tema en veral verlede week se ontmoeting (G&G, bl. 

23-26) oor hoe God profete na die Vennoot-mense toe gestuur het om hulle te herinner aan die 

Manna-manier-van-leef, maar dat die Vennoot-mense nie wou luister nie. Die profete het 

voorspel (gesê wat gaan eendag gebeur) dat daar MOEILIKHEID gaan kom. En toe het die 

https://www.youtube.com/watch?v=xSua9_WhQFE
https://youtu.be/xSua9_WhQFE
https://youtu.be/XzWpa0gcPyo
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MOEILIKHEID gekom toe die Babiloniërs hulle aangeval het en die Vennoot-mense weg geneem 

het om slawe te wees. 

 Tel ‘n Bybel op en sê dat vandag se storie in sewe van die Ou Testament se boeke gebeur: 

Genesis, 2 Konings, Klaagliedere, Jesaja, Esegiël en Miga.  

Lei vandag se tema in: Ballingskap: ‘n Nuwe Woestyn-skool. 

STORIEVERTELLING: 

Vertel die storie op ‘n dramatiese manier vanuit die perspektief van Ragel, een van die 

Vennoot-mense wat weggevoer is tydens die Ballingskap. Ragel huil oor haar kinders en oor 

haar tuisland omdat hulle van haar af weggeneem is. Oorweeg dit op ‘n kostuum aan te trek (‘n 

manlike karakter, Jakob?, kan ook gebruik word). Probeer om in jou storie so veel as moontlik 

van die volgende temas aan te raak: 

● Ek het in Jerusalem gewoon. Dit was ‘n wonderlike hoofstad. In die middel van die stad 

was daar ’n heuwel en op die heuwel was ons pragtige tempel waar ons vir God aanbid 

het. 

● Nou is dit helemaal verwoes en die stad is amper leeg. Die Babiloniërs het ons oorwin in 

die jaar 586. Nou is meeste van ons in ballingskap (dit beteken ons was gedwing om ons 

huis te verlaat) en ons het slawe geword van die Babiloniërs. Toe ons in Babilonië 

aankom, is my kinders na ’n ander Babiloniese stad toe gestuur. Ek huil elke dag vir 

hulle, maar ek is nie die enigste persoon wat hulle familie verloor het nie. 

● Ons het ook belangrike rituele (dinge wat jy gereeld doen omdat dit spesiale betekenis 

het, soos bv. om Sondae kerk toe te gaan. Ons noem dit ook geloofsgewoontes). Hierdie 

rituele / geloofsgewoontes help ons om te onthou wie ons is (Vennoot-mense) en wie 

s’n ons is (ons behoort aan God). 

● Baie mense se harte is so seer dat hulle helemaal van God vergeet het. Maar ek is een 

van die Vennoot-mense wat nog steeds vir God vertrou en steeds probeer om die 

Manna-manier te lewe – al is ek ook hartseer en al kry ek swaar. 

● Omdat ek myself aan God herinner (doen die herinner-rympie) weet ek dat God eendag 

vir ons sal terug lei na die Beloofde Land, na Jerusalem, waar die pragtige Genoeg en 

Genade wette op die harte van al die Vennoot-mense geskryf gaan word. 

● Maar, voordat dit kan gebeur, moet ons verstaan hoekom ons hier in ballingskap is. 

Moeilikheid het gekom, net soos die profete gesê het. Die moeilikheid het nie gekom 

omdat God ons nie meer liefhet nie, maar omdat ons nie geleef het soos God ons geleer 

het nie. Te veel van ons het probeer om GROOTKOPPE te wees. 

● So, nou moet ons maar weer leer. Hierdie keer is God se klaskamer nie die woestyn nie 

(onthou julle nog die woestynskool?) maar Babilon, en die ballingskap. God is so 

liefdevol en genadig dat God bereid is om ons weer en weer te leer. Kyk, hier is die lesse 

wat God vir ons in die woestynskool geleer het (wys vir die kinders die 5 koeverte, uit 
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ontmoetings 8A, 8B en 9, met die lesse daarin), en hier is God se ‘love-letter’ aan die 

Vennoot-mense (wys vir die kinders die plakkaat uit ontmoeting 10). 

● In Babilon het God nuwe profete geroep om ons te leer. Hulle gebruik mooi woorde 

soos vergifnis en hoop. Hulle moedig ons aan en sê dat ons weer huis toe sal gaan, na 

Jerusalem. As gevolg van hulle sing ons nuwe liedjies en vertel ons nuwe stories, sodat 

ons God se lesse kan onthou en kan uitsien na die dag waarop ons weer met God en 

met al God se skepsels in Sjaloom, in vrede, sal lewe. 

DOEN SAAM: 

● SING ‘N LIEDJIE 

● AKTIWITEIT: Wat ek sal mis 

1. Deel uit 

Deel die “Wat ek sal mis” uitdeelstuk uit. Dit het 6 kolomme: 2 vir HUIS, 2 vir KERK en 2 vir 

SKOOL. In elke kollom gaan hulle 3 dinge/mense teken of neerskryf, asook 3 rituele wat hulle 

uit elkeen van hierdie kontekste sou mis as hulle in ballingskap was. 

Laat hulle verbeel dat hulle in ballingskap weggevoer was en dat hulle alles moes agterlaat, 

behalwe die klere wat hulle aanhet. Gelukkig kan hulle by hulle families bly, maar hulle verloor 

kontak met al die ander mense. 

Wys vir hulle jou uitdeelstuk as ‘n voorbeeld en verduidelik ‘n paar van jou antwoorde. 

Beklemtoon die woord ritueel (‘n aksie wat jy gereeld doen vir betekenis) en gee voorbeelde 

van rituele in al 3 situasies. 

Verdeel die kinders in groepe van 2-4, afhangende van hulle vermoëns. Moedig hulle aan om 

met mekaar te gesels oor wie of wat hulle van die huis, skool en kerk sal mis, terwyl hulle die 

takie voltooi. 

 

2. Deel en “nuwe werk” 

Wanneer al die kinders klaar is, laat elke groepe na die aabieder toe kom en hardop deel wat 

hulle uitdeelstuk sê. As daar minder tyd is, laat elkeen net een antwoord deel.  

Laat hulle dan ‘n stukkie papier uit die gepaste sakkie (volgens gender) uittrek met die naam 

van ‘n werk daarop. Laat hulle verbeel dat dit die werk is wat hulle as slawe in Babilon vêr van 

die huis, elke dag, heel dag lank, moes doen. Beklemtoon hoe moeilik dit moes gewees het. 

Daar sou geen tyd gewees het vir skool of vir speel nie. Vra vir hulle hoe hulle oor die werk sou 

gevoel het. 

Dalk wil jy ook iets sê oor die gender-verdeling van werk en hoe daar mense was wat dalk 

werke wou gedoen het wat aan die ander geslag behoort het. 
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3. Afsluiting 

Vra vir die kinders om hulle papiere op ‘n altar (bv. middel van die kring by ‘n kers) neer te sit 

en hardop vir God dankie te sê vir een ding of persoon wat daarop staan. 

Daarna kan jy met hulle gesels oor hoe die belangrikheid van dinge en mense en rituele om ons 

tuis te laat voel, om ons geliefd te laat voel - by die huis, skool en kerk. Noem dat sulke dinge, 

mense en rituele help om ons te herinner aan wie ons is. 

God het nooit die Israeliete verlaat toe hulle in ballingskap was nie, al was hulle vêr van hulle 

huise af. God sal ons ook nooit verlaat nie, al is ons ook vêr van die huis af. God is altyd met ons 

en dit gee vir ons troos en hoop. 

Sluit af met ‘n gebed wat God se nabyheid in alle omstandighede beklemtoon en wat dankie sê 

vir die mense en dinge wat vir ons troos en hoop gee. 

 


	Inleiding
	Meditatiewe Gebed
	Ek wonder vrae…
	Storie vertelling
	Moontlike Aankoms rituele

	Ontmoeting 1 (2) Die begin
	Ontmoeting  2 (3) Sondeval
	Ontmoeting 3 (4) God Herstel
	Ontmoeting 4 (5) Abraham
	Ontmoeting 5 (7) Slaverny
	Ontmoeting 6 (8A) Woestynskool I
	Ontmoeting 7 (8B)Woestynskool II
	Ontmoeting 8 (10A) Die Wet
	Ontmoeting 9 (12) Rus
	Ontmoeting 10 (13) Aanbidding
	Ontmoeting 11 (14) Klaar met skool
	Ontmoeting 12 (16) Rigters
	Ontmoeting 13 (18) Konings
	Ontmoeting 14 (19) Profete
	Ontmoeting 15 (20) ‘ŉ Nuwe skool

