
Woord 

Temalied: 
Ons het vir hierdie bekende liedjie ‘n tweede vers bygevoeg om aan te sluit by ons temas hierdie kwartaal: 
1. Die Here is my Herder, ek leef vir Hom altyd 
 Niks sal my ontbreek nie, ek leef vir Hom altyd. 
 Altyd, altyd, ek leef vir Hom altyd. (2X) 
2. Die Here praat deur my, ek werk vir Hom altyd. (2X) 
 Altyd, altyd, ek werk vir Hom altyd. (2X)  

Stilword-ritueel uit Psalm 23 (dieselfde as kwartaal 1) 
Laat die kinders kruisbeen sit en hulle oë toemaak. Herhaal 3 keer. “Die Here is by ons.” Sê nou hardop: “Omdat die Here my Herder is, 
is ek nie bang nie. Hy lei my deur die donker tye en Hy versorg my.” 

Wyding 

Welkom 

Ontmoeting 32 

Teks: 1 Sam 16:1-13. 

Hulpmiddels:  
 ‘n Tas met klere volgens die beroepe wat jy by die “Welkom”-aktiwiteit gaan gebruik. 
 Klere om vir Samuel aan te trek dat hy soos ‘n ou profeet lyk. 
 Kopieë van “Tel die skape” en “Oliehorings” 
 Krone op karton gekopieer 
 Kopieë van die “geheime skrif”-boodskap 

Hoe lyk ‘n rugbyspeler; ballerina; brandweerman; dokter; duiker; ens? Sit self enige ander herkenbare beroepe of sportsoort se klere in 
die tas. Met elke vraag moet ‘n kind kom en die betrokke klere uit die tas haal en aantrek. Een van die stelle moet ‘n redelike vuil en ver-
waarloosde stel klere wees wat uiteindelik gaan oorbly. Dan vra die aanbieder: Hoe lyk ‘n koning? Die laaste kind moet kom en die laaste 
stel klere uit die tas haal en aantrek. 
Aanbieder: “Is dit soos ‘n koning lyk? Vir ons lyk dit nie soos ‘n koning moet lyk nie. Ons sal hom graag n “make-over” wil gee, maar God 
kyk anders na ons. Kom ons kyk waarna Hy kyk wanneer Hy ‘n koning vir sy volk kies.” 

Dramatisering 
Vandag gaan ons iemand laat kom wat daar was toe die koning aangewys is om vir ons die storie te vertel. (Laat ‘n ou “Samuel” wat êrens 
weggekruip het, uitkom en die verhaal vir die kinders vertel.) Kom ons gee vir Oupa Samuel kans om vir ons te vertel van Israel se vol-
gende koning. 
Verhaal: 
Op ‘n dag het die Here vir my gesê: “Gaan na die dorp Betlehem toe. Daar is ‘n man met die naam Isai. Ek wil een van sy seuns koning van 
Israel maak.” 
Ek het gedoen wat die Here gesê het ek moet doen. Toe ek vir Isai en sy seuns sien, sien ek vir Eliab, Isai se oudste seun. Ek dink toe by 
homself: “Dis die een wat die Here wil hê ek moet koning maak.” Maar die Here sê vir my: “Jy moenie net kyk of iemand mooi of lank is 
nie. Ek kyk nie na iemand soos mense na mekaar kyk nie. Mense kyk na hoe iemand lyk, maar Ek kyk na sy hart.” 
Isai se seuns het een vir een voor my kom staan: Eliab, Abinadab, Samma, Netanel, Raddai en Osem. Elke keer het ek gedink dis dalk God 
se keuse, maar elke keer moes ek sê: “Nee, dit is nie vir hom wat die Here gekies het nie.” 



Werskaf 

Toe al Isai se seuns voor my verbygekom het, het ek vir Isai gevra: “Is dit al seuns wat jy het? Isai antwoord toe: “Ek het nog een ander 
seun. Hy is die jongste van almal. Sy naam is Dawid. Maar hy pas nou skape op.” 
Toe se ek: “Gaan roep hom!” 
Isai het sy bediende gestuur om vir Dawid te laat haal. Toe Dawid daar aankom, se die Here vir my: “Dit is die een wat jy moet koning 
maak.” 
Ek gooi toe ‘n bietjie olyfolie op Dawid se kop. Ek het dit gedoen as teken dat Dawid baie spesiaal is vir God en dat hy vir God moet dien. 
Van daardie dag was die Heilige Gees by Dawid. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 
1. Ek wonder of daar iemand in die verhaal is met wie jy jouself kan vergelyk. 

2. Ek wonder hoe het Dawid gevoel toe hy besef hy is as koning gekies tussen al sy broers. 
3. Ek wonder of jy weet hoe spesiaal jy vir God is. 

 Juniors: Help vir Dawid om die skape op elke heuwel te tel en skryf die getal in die boompie op die heuwel. Trek ‘n sirkel om die een 
skapie op elke heuwel met ‘n swart hoef. 

 Verbind die olie-horings met die sakke. 
 Inkleurprent 
 Doolhof in die vorm van ‘n kroon. 
 Help elke kind om ‘n harp te maak (soos Dawid gebruik het) deur die patrone van “Crafting the word of God” te gebruik. 
 “Geheime skrif”-boodskap: Kinders moet die volgende geheime boodskap uitwerk om te sien wat God van Dawid sê in Handelinge 13: 

22: “Ek het in Dawid, seun van Isai, ‘n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer.” 

Gebedsmoment: 

Sit doodstil en maak jou oë toe. Verbeel jou jy is alleen in die veld, ver van enige geraas af, net soos Dawid wat alleen in die veld skape 
opgepas het. Wat hoor jy? (Voëls, wind, skape, ens.) Praat saggies in jou kop met God asof Hy hier voor jou staan en sê vir Hom dankie 
dat Hy altyd by jou is al kan jy Hom nie sien nie. 
Speel dan die lied: “Weet jy dat Jesus jou liefhet?” deur Simeon. 

Sluit af met die seënbede. 
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Tel hoeveel skape is op elke heuwel. Skryf dan die nommer in die boompie. 

Dawid het gewys dat hy vir God lief is deur sy familie 

se skape op te pas. Ons kan ook wys dat ons lief is vir God deur ander 

mense te help.  

Trek op elke heuwel ‘n kringetjie om die skapie met ‘n swart hoef. 



Verbind elke groepie olie-horings met die sak wat wys hoeveel horings in die groepie is. 

Samuel het olie op Dawid se kop gegooi om te wys dat God hom gekies het as koning. 

Samuel was gehoorsaam aan God. 



Kopieer die harp op karton. Laat die kinders dit inkleur, 

versier en uitknip. Plak tou of wol aan die een helfte se 

binnekant vas om die snare voor te stel. Vou die harp 

dubbeld en plak vas. 

Kyk by  

http://craftingthewordofgod.com/2013/08/24/davids-harp/ 
vir die oorspronklike idee en instruksies. 


