Hulpmiddels:
Vir die speletjie:
8 koeverte en die Sjona-alfabet-flitskaarte wat saam met die projek inligting gestuur is. Kopieer die volgende flitskaarte 2 keer: B (Bhaibheri), C
(china), D (dongi), G (gogo), H (hanga), J (jongwe), K (kamba) en S (shumba). In elke koevert kom een kaart. Knip dieselfde woord se prentjie (die
ander kopie) uit en plak net die prentjie bo-op die koevert.
‘n Bord of muur om die koeverte teen te plak en wondergom.
Prente oor die verhaal in Markus 10: “Jesus seën die kindertjies”.
PowerPoint met foto’s van Morgenster. (Beskikbaar op die webtuiste.)
Speletjie:
Wys vir die kinders die koeverte met prentjies en vra hulle moet dit alfabeties orden en teen ‘n bord of muur plak. Vra of hulle seker is dat dit in die
regte volgorde is. Maak nou elke koevert oop en haal die kaartjie met die prent en Sjona-woord uit. Hulle sal dalk oorbluf lyk oor die vreemde woorde.
Verduidelik vir hulle dat hulle aan die einde van die les beter sal verstaan. Laat hulle nou die Sjona-woorde alfabeties orden en opplak.
Woord:
Toe Jesus op aarde was, het Hy baie dinge vir die mense geleer en baie siekes gesond gemaak. Op ‘n dag het daar iets gebeur terwyl Hy met die mense
gesels het. (Wys prent 1.)
Mark 10:13 – 16:
“Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring sodat Hy aan hulle kon raak (wys prent 2), maar die dissipels het met hulle geraas (wys prent 3). Toe
Jesus dit hoor, het Hy kwaad geword en vir sy dissipels gesê: “Laat die kinders na My toe kom en moenie hulle keer nie, want God is Koning oor mense
soos hulle. Ek sê vir julle, en dit is seker: As iemand nie soos ’n kindjie glo dat God sy Koning is nie, dan sal hy nie kan inkom waar God Koning is nie.”
Jesus het die kindertjies in sy arms vasgehou. (Wys prent 4.) Hy het sy hande op hulle gesit en hulle geseën.”
Alle mense – kinders ook – was vir Jesus belangrik. Ons vergeet soms hoe bevoorreg ons is. In ons buurland, Zimbabwe, is daar baie mense wat
swaarkry. Die mense is baie arm. Die droogte maak dit nog erger. Die kinders het nie geld om boeke te koop nie. Ons wil graag vanjaar geld insamel om
hulle op ‘n baie spesiale manier te help. Ek sal nou-nou meer daaroor vertel.
Kom ons lees Rom 10:13-15a:
“Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as
jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?”
As ons wil hê dat soveel as moontlik van ons maats in Zimbabwe ook in Jesus moet glo en gered word, moet ons sorg dat soveel as moontlik van hulle
van Jesus hoor en Hom leer ken. Die mense in Zimbabwe praat Sjona. Daar is in Zimbabwe al vir meer as 100 jaar mense wat preek en van Jesus vertel.
Omtrent 7 km van die Zimbabwe Ruïnes, een van Zimbabwe se bekendste toeriste besoekpunte, is die sending-stasie Morgenster. Op Morgenster is ‘n
skool vir dowes, ‘n opleidingkollege vir onderwysers en ‘n groot kweekskool waar dominees en evangeliste opgelei word. Morgenster is die hoofsendingstasie van die Reformed Church of Zimbabwe (RCZ). Naby die ingang van die dorpie is die baie bekende “Vingerrots”. Dit is ‘n rots wat lyk soos
‘n hand met ‘n vinger wat na God toe wys. (Wys vir die kinders die foto’s van al die plekke waarna verwys word. Die PowerPoint is op die webtuiste.)
Daar is ‘n groot behoefte aan Sondagskool (kategese) materiaal vir die kinders van die RCZ. Ons gaan vanjaar geld insamel sodat daar nuwe Sondagskoolboeke geskryf en gedruk kan word vir die kinders in die Ring van Morgenster. Daarna sal dit ook vir al die ander gemeentes van die RCZ gedruk
word. As ons hier-voor geld gee, kan ons help dat meer kinders van Jesus hoor en in Hom glo.
Ons gaan die letters van die alfabet gebruik en Sjona-woorde bou. Daarom is ons projek se naam: “Zim ABC wat die Woord gee”. Die Sjona-alfabet
(ABC) gaan gebruik word om woorde te vorm wat die Woord (die Bybel) vir die kinders gee en verduidelik.

Verduidelik nou vir die kinders die insamelingsmetodes wat vir jul gemeente / skool sal werk.
Elke letter van die Sjona-alfabet kos R5. Jy kan kies om die hele alfabet vir jouself bymekaar te maak of jy kan al die letters van jou naam (en van)

koop. Of julle kan al die letters van ‘n boodskappie in Sjona koop. Neem jou/julleself af met die boodskap, stuur dit na die jeugkantoor en ons sal sorg
dat die kinders naby Morgenster die boodskappies kry om te lees.
Hier is drie sinnetjies:
Jesus het jou lief. - Jesu anokuda.
God is altyd met jou. - Mwari anewe nguva dzose.
Ons bid vir julle. – Tinomunyengetererai.
As ons mooi kyk (en Sjona kon verstaan!), sal ons sien dat die volgorde van die woorde in Sjona anders is as in Afrikaans:
Jesu a-no-ku-da beteken letterlik: “Jesus Hy-jou-het-lief”.
Mwari a-newe nguva dzose beteken letterlik: “God Hy met jou vir altyd”.
Ti-no-mu-nyengetererai beteken letterlik: “Ons vir julle bid”.
Die direkte vertaling uit Sjona klink snaaks, maar vir die Sjona-kindertjies maak dit sin. Vir hulle sal dit weer snaaks wees om die direkte vertaling uit
Engels in Sjona te sien!
Afsluiting:
Kyk weer na die prente van die speletjie aan die begin. Nou verstaan julle waarom ons vir julle die Sjona-woorde gegee het. Kom ons leer sommer ‘n
paar van die woorde.
Die kinders kan die prente van die Bybelverhaal inkleur;
of die verhaal in ‘n sandboks uitspeel;
of wys vir hulle die foto’s van die Vingerrots of die kers voor die kweekskool en laat hulle dit teken of die inkleurprente inkleur.
Sluit af en bid spesifiek vir die kinders van Zimbabwe.
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