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Links: AnnaMarie de 

Klerk van Kix Malawi. 

Kix-UK speel lekker 

met die mini’s! 

‘n Paar van Oudtshoorn-Noord se Kix-
maats maak sports met die skêrtjies 
wat hulle gekry het nadat almal saam 
R600 ingesamel het. Kyk net hoe oulik 
is die potloodsakkies versier! 



UIT DIE JEUGKANTOOR 
Ons is so opgewonde oor die eerste kwartaal!! Die Nuwe Testament ontmoetings het tot 

heerlike byeenkomste gelei. Ons was ook baie opgewonde om te hoor hoe verskillende skole 

en kerke die Kix-materiaal gebruik. Versprei gerus die nuus dat Kix-materiaal ook elektronies 

beskikbaar is by www.kixkinders.co.za. Daar is volledige drukstukke asook al die video-

grepe.  Enige persoon is welkom om ‘n Kix groep by ‘n nasorg, gemeenskapsaal of kerk te 

begin. Die volledige inligting oor hoe om dit te doen en hoe die materiaal werk is ook aanlyn 

beskikbaar. 

‘n Groot dankie aan al die Kix-groepe wat verlede jaar deelgeneem het aan die Kix-projek 

wat MES aksie ondersteun het. (Lees meer hieroor elders in die uitgawe.) Hierdie jaar se 

projek, “Kix Koester Kinders”, fokus op die ondersteuning van voorskoolse kinders plaaslik 

asook die werk wat in Malawi in kleuterskole gedoen word.  Ons 

is so opgewonde oor die terugvoer wat ons reeds ontvang van Kix

-groepe wat geld insamel - die Kix-kinders is vol entoesiasme om 

die skryfbehoefte “mini’s” bymekaar te maak! 

Kontak gerus die Jeugkantoor vir enige navrae. 

Groete - Ds Anriëtte de Ridder 

Jeugkantoor kontak inligting: 
e-pos: jeug@sun.ac.za 
telefoon: 021 808 9050 

 

Pauline Matthee, ons Kix.Kom-redaktrise, vertel meer oor die “Kix Koester Kinders”-projek in haar eie ge-

meente… 

Oudtshoorn-Noord het aan die einde van verlede jaar gehoor van Kix se projek vir 2017 en toe al begin op-

gewonde raak. Tannies uit die gemeente het my gehelp om potloodsakkies te maak. Aan die begin het ons 

55 sakkies gemaak, want dit was die getal kinders by Kix verlede jaar. Volwassenes is uitgenooi om ook die 

projekles by te woon en by die projek betrokke te raak. Wel, die 55 sakkies was te min vir al die kinders wat 

hierdie jaar by Kix is. Die volgende week het ek toe nog sakkies gemaak... wat genoeg was vir die kinders, 

maar toe wou al die volwassenes ook sakkies hê. Elke week het ek net nog sakkies bygemaak vir almal wat 

wil bydra. Teen einde-Februarie staan ons op 125 en dit lyk of dit nou uiteindelik genoeg is! 

Om die kinders aan te moedig om hul sakkies te merk, het ek belowe dat elkeen wat sy sakkie versier (met 

koki’s, glitter glue, stickers, knopies of wat-ook-al) ‘n mini potloodjie as beloning sal kry. Elke week het kinder-

tjies hul sakkies kom wys sodat ek dit kon afneem en vir elkeen ‘n potloodjie kon gee. Die kreatiwiteit van die 

kinders (en hul ma’s!) het almal verbaas. Toe van die heel kleintjies verbaas sê: “Maar die potloodjie kan nie 

skryf nie!” het ek geweet die potloodjies lyk realisties. 

Vir elke R600 wat die Kix-groep insamel, kry elke kind wat die volgende Sondag teenwoordig is, ‘n mini skryf-

behoefte. Almal was baie opgewonde toe die skêrtjies uitgedeel is. (Gelukkig werk die skêrtjies nie regtig nie, 

anders het party se hare of kerksklere dalk happe en gate in gekry.) Die mini skryfbehoeftes help nou som-

mer om die kinders aan te moedig om elke Sondag Kix toe te kom, want hulle weet nie wanneer die vol-

gende mini uitgedeel gaan word nie. 

Die volwasse lidmate van Oudtshoorn-Noord se fondsinsameling loop parallel met die kinders s’n. Hulle kon 

ook gratis potloodsakkies kom haal en versier (vir ekstra potloodjies). Daarna bring hulle donasies soos hulle 

beskikbaar het. Vir elke R10-donasie van ‘n volwassene kan hulle ‘n mini skryfbehoefte kom kies. ‘n Paar ou-

mas het besluit om sommer vir elkeen van hul kleinkinders wat op ander plekke woon, deur die loop van die 

jaar ‘n volledige stel skryfbehoeftes bymekaar te maak. Ek wonder soms of die volwassenes nie meer opge-

wonde is as die kinders nie! 

As ek die entoesiasme sien waarmee almal bydraes maak en die “excitement” onder groot en klein in ons 

gemeente, weet ek my moeite om 120 van elke mini skryfbehoefte te maak, dra vrug. As julle mense kan kry 

om te help, hoef een persoon nie alles alleen te maak nie. 

As dit nie vir julle moontlik is om ook in julle Kix-bedieninge vir elke kind iets van alles te maak nie, kan julle die 

idee aanpas. Dit sal goed wees as julle darem vir elke kind ‘n boekie kopieer en laat inkleur. Dan kan julle 

almal saam ‘n paar Chichewa woorde leer. Om ‘n goedkoop uitveër in 9 kleintjies op te sny, is ook nie 
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Deel aan elke groeplid een lekker met ‘n papiertjie om en ‘n paar prente van verskillende 

kositems uit. Plaas klein blikkies oral as vuilgoeddrommetjies. Kyk na die prente van die kosse 

en maak ‘n opname van alles wat weggegooi moet word voor en na ‘n mens die items eet. 

As simbool van al die rommel wat ons genereer, frommel die prente op en gooi dit in die 

blikkies. (Jy kan dit interessant maak vir die leiers deur aan elkeen die kans te gee om van die 

kos items kamma te “eet” en dan die papiertjies op te frommel en eenkant te gooi. Dit hoef 

dan nie in ‘n asblik gegooi te word nie as simbool van die rommelprobleem om ons.) Ons gesels oor die rol 

wat rommel in ons lewens speel. Ons gesels oor herwinning, verpakking en ook oor ons verantwoordelikheid 

om die aarde te versorg. 

Daar is ook ‘n ander soort rommel. 

Sonde, slegte herinneringe, swak verhoudinge, onnodige stres en bekommernisse wat soos rommel “rondlê” 

terwyl die “snippermandjie” naby is. Ons sit soveel keer met probleme en sorge en ons neem dit nie na Jesus 

toe nie. Lees Matteus 11:28-30 en deel met mekaar wat hierdie uitnodiging van Jesus vir julle beteken. 

Eet die lekkertjie, besluit wat dit is waar-

van jy rus nodig het. Gooi die papiertjie 

in die blikkie en spreek daarmee die ver-

troue uit dat Sy rus vir jou beskikbaar is. 

Die regte plek 

Gertrud van den Heever 

baie werk nie. En dan kan julle dalk vir elke kind ‘n potloodjie maak. Dit hoef nie met swart en rooi strepies te 

wees soos die voorbeeld nie. Dis baie makliker om ‘n sosatiestokkie (of selfs tandestokkie) net met een kleur 

in te kleur en dan net ‘n swart punt met ‘n swart koki op te teken. 

Kyk op bl. 19 vir ‘n makliker alternatief waar jy kaartjies met prentjies van die 

skryfbehoeftes uitdruk en uitdeel. Op die agterblad deel ek Riviersonderend 

en Riversdal se inisiatiewe met ons projek. Ons Kix-bedieninge het oor-

spronklike idees! Laat weet gerus vir my van júl bediening se oulike idees, 

dan kan ons almal in die vreugde deel en geïnspireer word. 

Kom ons skep ‘n “mini stationary vibe”!!! 

Redaktrise:  

Pauline Matthee 

044-272 3356 

084 593 0700 

paulinematthee@webmail.co.za 
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Ontmoeting 8  

Teks: Lukas 24:13 – 15 
Hulpmiddels: 
 viltbord met 3 figure: Jesus en die 2 Emmausgangers 
 prent van broodjie 
 Kopieë van die strokiesverhaal 

Jesus en die  
Emmausgangers 

Welkom 

Sing:  “Ek is nie ‘n stapsoldaatjie nie” (Jan de Wet en  
 die Loflaaitjies 2) 
 “Hy leef, Hy leef, Hy leef” (Lofkleuters 1) 
 “Jesus leef” (Lofkleuters 1) 
“Voel”-speletjie: Plaas ‘n paar bekende goed in ‘n kussingsloop 
of sak, bv. potlood, plastiekglasie, vrug, liniaal, balletjie, rekkie, 
ens. Elke kind kry ‘n kans om sy hand in te steek, aan ‘n item te 
voel en te raai wat dit is. Daarna haal hy/sy dit uit en kyk of hy/
sy reg is. 

Wyding 

Woord 

Gebruik ‘n viltbord en prente om die volgende storie te vertel: 
Twee mans wat altyd by Jesus se dissipels was, was op pad van 
Jerusalem af na die dorpie Emmaus toe. Emmaus was omtrent 12 
km van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor alles wat 
met Jesus gebeur het. Hulle was bitter hartseer dat Hy gekruisig 
is. Terwyl hulle daaroor wonder en praat, het Jesus self nader 
gekom en saam met hulle geloop. Hulle het Hom glad nie herken 
nie. Hy vra toe vir hulle: “Waaroor loop julle so met mekaar en 
praat?” 
Die twee mans het gaan staan. Hulle was baie hartseer. Kleopas, 
een van die mans, vra vir Jesus: “Woon jy nie in Jerusalem nie? 
Weet jy nie van al die dinge wat hier gebeur het in die dae wat 
verby is nie?” 
Jesus het vir hulle gevra: “Watter dinge?” 
Die twee mans vertel toe vir Jesus die hele verhaal van hulle 

vriend, Jesus, wat gevang, gekruisig en begrawe is. (Hulle kom 
nog nie agter Wie saam met hulle stap nie.)  “En nou hoor ons 
daar is van ons vriende wat sê dat hulle Hom gesien het, dat Hy 
opgestaan het uit die dood”, het hulle baie ontsteld vir Jesus 
vertel. Jesus het begin om geduldig aan hulle verduidelik wat 
Moses en al die profete oor Hom geskryf het. Hy het vir hulle 
vertel dat God belowe het dat Sy Seun weer sou opstaan uit die 
dood. 
Hulle het aandagtig na elke woord wat Jesus sê, geluister en 
voor hulle hul kom kry was die 12km verby en was hulle in 
Emmaus.  Jesus het gemaak of Hy verder wou loop. Die twee 
mans wou meer hoor en nooi vir Jesus om by hulle te bly. Dit was 
al amper aand. Jesus het saam met hulle by die huis ingegaan en 
by hulle gebly. Hulle het gaan aansit om te eet en Jesus het die 
brood geneem (soos Hy altyd gedoen het toe Hy voor sy 
kruisiging saam met sy dissipels was) en God gedank daarvoor. 
Hy het die brood gebreek en vir die twee mans gegee. Toe het 
God hulle laat sien dat dit Jesus was. Maar Jesus het skielik 
verdwyn en hulle kon Hom nie meer sien nie. 
Die mans het nou besef waarom Jesus so opgewonde was om vir 
hulle alles te vertel en uit die Bybel te verduidelik. Hulle het 
dadelik opgestaan en in die donker na Jerusalem teruggegaan. 
Daar het hulle die elf dissipels en ook ander mense by hulle 
gekry. Hulle was opgewonde besig om te vertel dat hulle vir 
Jesus gesien het, toe Jesus skielik tussen hulle staan en vir 

hulle sê: “Vrede vir julle!” Almal het groot geskrik en gedink dis 
‘n spook, maar toe hulle aan Hom vat, het hulle gevoel dat dit 
regtig Hy was. 
Die kinders dink na oor die verhaal: 
1. Ek wonder van watter deel van die storie het jy die meeste 

gehou. 
2. Ek wonder watter deel van die storie dink jy is die 

belangrikste. 
3. Ek wonder hoe dit sou gevoel het om aan Jesus te raak. 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” (Kry op die 
webtuiste of Facebook blad) 
Stilword-ritueel: 
Maak jou oë toe en dink aan ‘n keer toe jy baie gelukkig was. 
Dit is dalk die heel lekkerste ding wat jy gedoen het of wat met 
jou gebeur het. Dalk was dit toe jy by iemand was wat jou baie 
lief het. Dink aan God wat jou BAIE lief het. Ek wonder hoe laat 
dit jou voel. Sê vir God dankie vir Sy liefde. 

Werskaf 

 Sandbak met mannetjies om die storie uit te speel. 
 Teken ‘n kronkelpaadjie op die sement of met tou op die 

vloer. Elke kind kan rustig daardeur stap soos wat die 
Emmausgangers saam met Jesus gestap het. 
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Nadat Jesus dood is, was al sy vriende baie hartseer. Hulle het 
nie verstaan dat dit alles deel was van God se wonderlike plan 

nie. 

Toe het God hulle laat sien dat dit Jesus was. Hy lewe! Maar 
Jesus het skielik verdwyn en hulle kon Hom nie meer sien nie. 

Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe 
teruggehardloop. Daar het hulle opgewonde vir die dissipels 

vertel dat hulle vir Jesus gesien het! 

Toe die twee vriende by hul huis kom, het hulle die Vreemdeling 
ingenooi vir ete. Hy het die brood geneem, dit gebreek en God 

gedank daarvoor dat Jesus vir hulle gesterf het. 

Nadat hulle vir Hom vertel het, het Jesus begin om geduldig 
aan hulle te verduidelik wat al die profete oor Hom geskryf het. 

Hy het vir hulle vertel dat God belowe het dat Sy Seun weer 
sou opstaan uit die dood. 

Twee mans wat altyd by Jesus se dissipels was, was op pad na 
die dorpie Emmaus toe. Hulle was hartseer, want Jesus het aan 

die kruis gesterf terwyl hulle in Jerusalem was. 

Die mans en hul vriende het gedink dat Jesus God se beloofde 
Seun was, maar nou het Hy gesterf. En nou vertel party van 

Jesus se vriende dat Jesus uit die dood opgestaan het! 

Terwyl hulle daaroor loop en praat, kom stap ‘n vreemdeling 
saam met hulle. “Hoekom is julle so hartseer?” vra Hy. Die twee 

mans vertel toe vir Hom die hele verhaal van hulle vriend, 
Jesus, wat gevang, gekruisig en begrawe is.  

Lukas 24 

Geïllustreer deur Deur Erkenning: 

Die pad na Emmaus 
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 Voorsien ekstra bakke sand waarop die kinders spoortjies 
kan vorm met hulle handjies. 

 Voorsien papier en verf. Sit ‘n voorbeeld neer van ‘n 
voetafdruk of twee. 

 Deel kopieë uit van die strokiesverhaal van die 
Emmausgangers se ontmoeting met Jesus. Die kinders kan 
dit inkleur en/of dit gebruik om die storie by die huis te 
gaan vertel. 

Sluit af met die seënbede: 
(Almal hou hande vas in ‘n kring; die kinders herhaal agter die 
aanbieder aan.) 
Dankie, Heer, vir die Bybel voor ons; 
Dankie, Heer, vir die maatjies langs ons; 
Dankie, Heer, vir die liefde tussen ons. 
Amen 

U weet dat ek U liefhet!! 
Ontmoeting 9 

Jesus verskyn aan Tomas en aan die dissipels op die strand. 
Teks: Johannes 20: 19-31 en Johannes 21: 1-17 
Hulpmiddels: 
 Marshmallow vissies 
 Kamera 
 Kamma vuurtjie met vis en brood op 
 Papier vir die bootjie 
 Papierstrokies met Johannes 20:29b 
 Kramdrukker 
 Hulpmiddels vir vissie: 

 Papier in die kleure van die reënboog 
 Wikkelogie (of maak een uit papier) 
 Wit of swart karton (160g-dikte) 
 Skêr en gom 

Speletjie 1 
Steek marshmallow vissies in die lokaal weg. Gee hulle kans om 
dit te soek. 
Speletjie 2 
Eet met houding (Elkeen kry nou ‘n marshmallow vissie.) 
 Hap die vin asof jy nog nooit ‘n marshmallow geproe het nie. 
 Hap die stert asof dit vuurwarm is. 
 Hap die kop terwyl jy huil. 
 Neem die laaste happie met toe oë. 

Woord 

Wyding 

Welkom 

Sing: “Ek hef my hande op” van Luidkidz 
 “Heer Jesus, my Redder” (Flam 6) 
Temalied: “We will stand together” soos by ontmoeting 8. 
Stilgebed: Vra die kinders om hulle hande oop voor hulle te hou 
en gee hulle ‘n oomblik van stilte waarin hulle vir die Here kan sê: 
“U is God en ek sê dit in geloof”. (Dit kom uit die lied “Ek hef my 
hande op” en sluit aan by Tomas se belydenis.) 

(Maak die verhaal interessant. Kies die karakters: Jesus en 11 
dissipels. Identifiseer Petrus en Tomas. Dit sal goed wees om al 
die name te gebruik, behalwe natuurlik Judas Iskariot. Hulle kan 
selfs aangetrek word vir die rolle. Beeld nou elke deel van die 
verhaal uit vir ‘n foto. Neem die foto’s en wys dit dan aan die 
einde van die verhaal as ‘n opsomming van die gebeure.) 
Foto 1 - Dit was Sondagaand. Jesus se dissipels was bymekaar. 
Net Tomas was nie daar nie. Die dissipels het gehoor dat Jesus 
opgestaan het uit die graf. Hulle was bang, want hulle het geweet 
dat die mense wat vir Jesus doodgemaak het, hulle ook wou 
vang. Daarom het hulle die deure toegesluit. 
Foto 2 - Skielik het Jesus tussen hulle gestaan. “Vrede vir 
julle!” het Hy gesê en al het hulle groot geskrik, het hulle 
geweet dis Jesus, want hulle kon die merke in sy hande en in sy 
sy sien. 
Foto 3 - Tomas, een van Jesus se dissipels, was nie daardie 
aand saam met hulle nie. Die ander gaan sê toe vir hom: “Ons het 
die Here gesien!!” Maar Tomas sê vir hulle: “As ek nie die 
merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die 
merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal 
ek nooit glo nie.” 
Foto 4 - Tomas kon nie glo dis Jesus wat leef nie. Dit was vir 
hom te moeilik; hy wou bewyse hê. Gelukkig het hy die volgende 
Sondagaand saam met die ander dissipels bymekaargekom. Hulle 
het weer al die deure goed toegesluit. 

Foto 5 - Skielik staan Jesus tussen hulle. Wat dink julle sou 
Jesus se eerste woorde aan hulle wees? (“Vrede vir julle!”) 
Foto 6 - Daarna het Jesus vir Tomas gesê: “Bring jou vinger hier 
en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en 
moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 
Al woorde wat Tomas toe kon sê, was: “My Here en my God!” 
Die dissipels was baie gelukkig om vir Jesus te sien nadat Hy 
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Werskaf 

opgestaan het. Jesus het vir hulle gesê dat mense wat Hom nie 
gesien het nie, maar wel glo, veral gelukkig sal wees. Dit is men-
se soos ek en jy wat weet dat Jesus leef al het ons Hom nie 
gesien nie. 
Onthou julle die vissies wat ons netnou geëet het? Kom ons 
maak ons oë ‘n bietjie toe en dink aan die see. Voel die sand 
onder jou voete en die sandkorrels tussen jou tone. Die wind 
waai liggies deur jou hare en die golwe slaan teen die rotse. 
Daar ver in die water is ‘n bootjie. In die bootjie is daar 7 mans. 
Hulle sukkel om vis te kry. Hulle is al moeg en moedeloos. 
Skielik roep ‘n man wat op die strand staan na hulle. “Het julle 
al iets gevang om te eet?” Hulle roep terug: “Nee!” 
Maak nou julle oë oop. 
Foto 7 - As ek vra: “Het julle al iets gevang om te eet?”, roep 
julle: “Nee!!” (Vra en wag vir die kinders se antwoord.) 
“Gooi julle nette aan die regterkant van die skuit uit,” roep Hy 
terug. Die manne, wat eintlik Jesus se dissipels was, doen dit 
toe. 
Dadelik het hulle ‘n groot klomp vis gevang. 153!! “Dis Jesus!” 
het Johannes vir Petrus gesê. Petrus het vinnig sy hemp 
aangetrek en in die water gespring om by Jesus te wees. Die 
ander dissipels het met die skuit nader gekom. 
Foto 8 - Maar daar was nog ‘n groot verrassing vir die dissipels. 
Daar op die strand het ‘n vuurtjie gebrand. Op die vuur was 
brood en vis gereed vir hulle om te eet. Jesus het geweet hulle 

is honger en het dit vir hulle voorberei. Hoe wonderlik dat Jesus 
soveel omgee vir mense. 
Foto 9 - Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Petrus: “Het jy 
my baie lief?” Petrus het dadelik geantwoord: “Ja, Here, U weet 
dat ek U liefhet.” Jesus het dit weer gevra en toe ‘n derde keer 
gevra. Petrus het hartseer geword. Hy het besef dat Jesus hom 
vergewe het omdat hy, nadat Jesus gevang is, gemaak het asof 
hy nie vir Jesus ken nie. Jesus het ook vir Petrus mooi ver-
duidelik dat hy nou vir Hom gaan werk. Hy sal begin deur ander 
mense na Jesus te lei. Hy gaan nou ‘n visser van mense wees. 
Tyd vir Wonder: 
1. Ek wonder waarvan het jy baie gehou in die verhaal. 
2. Ek wonder wat was vir jou belangrik in die verhaal. 
3. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees. 
4. Ek wonder hoe sou jy voel as Jesus vir jou ‘n vissie braai. 
5. Ek wonder of jy ‘n storie kan vertel van ‘n keer toe jy besef 

het jy is spesiaal vir Jesus en Hy is lief vir jou. 

Vissie weef: Sny stroke papier wat 2 cm breed en 29,7 cm lank 
is (die lengte van ‘n A4-papier) uit al die kleure papier. Sny die 
patroon van ‘n vis uit karton en vou dit in die helfte. Sny kepe 
omtrent 2 cm uitmekaar sonder om te naby aan die mond of 
stert te knip. Weef die gekleurde stroke papier deur die gleuwe. 
Sny die punte van die stroke om soos vinne te lyk. (Kyk op die 
foto’s.) Plak ekstra stukkies papier oral op die vis en vinne en 
plak ‘n wikkelogie op die regte plek. (Internet: craftymorn-
ing.com) 
 Gevoude bootjie (instruksies op bl. 8) 
 Johannes 20: 29b gedruk op ‘n lang papierstrokie. Pons ‘n 

gaatjie waar die sirkel is. Steek die pylpuntjies deur die 
gaatjie vir ‘n armbandjie. 

 Inkleurprent (op bl. 8) 
Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 8. 

Johannes 20:29b    

“Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo.”  

Gee vir elke kind ‘n halwe toebroodjie. Party sal daarvan hou as 
daar ‘n bietjie vis op is. 
Sluit af met die gebed: “My Here en my God, U weet alles. U 
weet dat ek baie lief is vir U.” 
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Die volledige verduideliking hoe om ‘n bootjie te vou, is op ons 

webtuiste (onder Ontmoeting 9). Of kyk na die video op die 

webtuiste of op facebook hoe om dit te vou!! 

Woord 

Wyding 

Welkom 

Ontmoeting 10 Hemelvaart  
Jesus gaan hemel toe; sy laaste opdrag en sy belofte aan ons. 
Teks: Matteus 28:1-20; Handelinge 1:1-11 
Hulpmiddels: 
 Stukkies papier (±3x3cm) 
 Houer soos ‘n plastiese bak of ‘n blik – een vir elke groep 
 Enige materiaal om ‘n toring mee te bou 
 Viltfigure van die volgende: 

 Jesus 
 Prentjie van Jesus se graf met ‘n los deel vir die klip 

voor die graf sodat die klip later weggehaal kan word 
 2 Engele 
 Soldate 
 Elkeen van die 11 dissipels (Judas Iskariot was op 

daardie stadium nie meer by nie.) 
 ‘n Paar vroue figure 
 Wolke 

 Vir werskaf 
 Kopieë vir die A4-aktiwiteit 
 Papierkoppie aktiwiteit 
 Inkleurprent en natuurlike materiaal vir ‘n collage 

1. Gee vir elke kind ‘n stukkie papier. Een van die kinders kry ‘n 
plastiese bak/blikkie wat hy hoog bo sy kop moet hou. Die ander 
kinders gaan staan in ‘n sirkel rondom hom. Indien daar genoeg 

Ek wonder of julle nog kan onthou wat ons met Paasfees vier. 
(Gee kans vir reaksie). Ja, dan dink ons aan die tyd toe Jesus 
vir ons sonde aan die kruis gesterf het en begrawe is. (Plaas 
prentjie van die toe graf op die viltbord, asook soldate.) 
Ek wonder of Jesus nog steeds dood en in die graf is. (Gee kans 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” 
Stilword-ritueel: Soos by ontmoeting 8. 

kinders, kan julle in groepe verdeel en kyk watter groep het 
eerste al hulle papiertjies in die bak gekry. Hulle moet minstens 
1 meter vanaf die middelste kind staan en groter kinders moet 
nog verder staan. Die papiertjies moet nou binne-in die houer 
gegooi word. As dit mis is, moet hulle dit optel, op hul plek gaan 
staan en weer probeer. 
2. Enige beskikbare materiaal om ‘n toring te bou soos marsh-
mallows, koeldrankblikkies, klein boksies of die kinders se 
skoene. Die groepie sit in ‘n kring en hulle kry om die beurt kans 
om die item bo-op die toring te sit. Ons kyk dan watter toring 
word die hoogste gebou voordat dit omval. 
Toepassing: Jesus het opgevaar, maar dis hoër as wat enige een 
van ons kan bereik of verstaan. 
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vir reaksie.) Nee, op die derde dag het Hy opgestaan en die graf 
is nou leeg. (Haal die klip voor die graf weg sodat die leë graf 
sigbaar is.) 
Ek wonder of julle kan onthou wie eerste agtergekom het dat 
Jesus nie meer in die graf is nie. (Maria Magdalena en ‘n ander 
Maria.) (Sit 2 vroue figure by die graf neer.) 
Daar het ‘n engel op die groot klip, wat voor die graf was, gesit. 
(Sit engel figuur op die klip.) 
Ek wonder wat die soldate gedoen het toe hulle hierdie engel 
met die helder gesig en helder wit klere sien. (Hand 28:4. Hulle 
het hulle morsdood geskrik en net daar op die grond neergeval. 
Laat die soldate val en haal hulle heeltemal van die bord af.) 
Ek wonder wat die engel vir die vroue by die graf gesê het. (Gee 
kans vir reaksie.) Ja, hy het vir hulle gesê dat hulle nie bang 
hoef te wees nie. Hy het gesê dat Jesus opgestaan het soos Hy 
belowe het. En toe sê Hy vir hulle nog iets. Hy het gesê: “Julle 
moet dadelik teruggaan en vir die dissipels sê: ‘Jesus leef. Hy is 
nou op pad Galilea toe. Julle moet soontoe gaan. Julle sal Hom 
daar sien.’” (Haal die engelfiguur en die graf weg en laat die 
vroue figure na ‘n ander plek op die bord beweeg.) 
Matt 28-10: “Terwyl hulle terughardloop om hierdie nuus vir die 
dissipels te vertel, het Jesus self skielik voor hulle gestaan 
(Plaas Jesus figuur by die vroue.) en vir hulle gesê: ‘Goeie môre. 
Moenie bang wees nie. Gaan sê vir die broers Ek wag vir hulle in 
Galilea.’” (Haal Jesus figuur weer weg.) 
Ek wonder of julle vir my kan sê of dit waar is dat Jesus regtig 
opgestaan het, want die soldate het die storie gaan vertel dat 
iemand Jesus se liggaam gesteel het. (Gee kans vir reaksie en 
vra hoekom hulle so dink.) Ek wonder of julle kan onthou wie het 
nog vir Jesus gesien nadat Hy opgestaan het. (Verwys terug na 
die Emmausgangers; die verskyning aan die dissipels in die bo-
vertrek – een keer was Tomas by en een keer was hy nie by nie; 
die keer toe Jesus saam met die dissipels visgebraai het op die 
strand, ens.) 
(Haal alle prentjies van die bord af.) 
Mat 28:16-17. Die 11 vriende van Jesus is na Galilea toe. (Pak die 
11 figure langs mekaar uit. As jy ‘n stukkie vilt in die vorm van ‘n 
berg het, gebruik dit en plaas die dissipels “op die berg”.) Veer-
tig dae nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het sy vriende 
Hom daar op die berg gesien. (Sit Jesus figuur bo-op die berg se 
punt neer.) Party van Sy vriende was so bly dat hulle voor Jesus 
neergeval en Hom aanbid het. ‘n Paar van hulle was nie so seker 
dat dit regtig Hy is nie. 
En daar het Jesus vir hulle hierdie baie belangrike opdrag gegee: 
“God het nou vir My al die mag gegee. Ek die sterkste en die 
belangrikste in die hemel en op aarde. Daarom stuur ek julle na 

 “Jesus gaan hemel toe”: Kopieer die prent van die dissipels 
op karton. Kopieer die prente van Jesus en die wolk op ander 
karton en sny dit rofweg uit. Pons gaatjies oral waar sirkels 
aangedui is. Plak die middelpunt van die tou vas aan die ag-
terkant van die prent van Jesus. Die twee punte van die toue 
gaan deur die gaatjies aan die bo- en onderkante van die 
karton waarop die dissipels gekopieer is en word agter 
vasgeknoop aan mekaar. Plak die wolk net aan die sykante 
vas sodat die middelste gedeelte van die wolk bo-oor die 

mense reg oor die wêreld toe. Sê vir hulle om in My te glo en 
net te doen wat Ek sê. Vertel hulle alles wat Ek julle geleer 
het.” 
Een van die dissipels het vir Jesus gevra of Hy hulle nóú sou 
help om hul eie koning te hê en dat die Romeine nie meer hulle 
baas sal wees nie. (Skuif een van die dissipelfigure bietjie nader 
aan Jesus.) 
Die arme dissipels het nog steeds nie verstaan dat Jesus gekom 
het om ons van ons sonde te verlos nie. Hy is die hemelse Ko-
ning, nie ‘n aardse koning nie. 
Jesus het die dissipels toe geantwoord: “God sal self besluit wat 
Hy gaan doen. Julle hoef nie te weet wat Hy gaan doen nie. Daar 
is een ding wat julle moet weet. Dit is dat God die Heilige Gees 
gaan stuur. Hy sal julle baie sterk maak. Julle sal dan oral in die 
wêreld vir mense gaan vertel wat Ek gedoen het.” 
Jesus het sy hande opgelig en hulle geseën.Terwyl Hy hulle seën, 
vaar Jesus op. Skielik het ‘n wolk verskyn en Hom voor hulle oë 
weggeneem. Hulle kon Hom nie meer sien nie. (Skuif die Jesus 
figuur al hoër op totdat dit van die bord af is. Sit intussen 1 of 2 
wolke op die bord.) Hulle het bly opkyk na die hemel. Terwyl 
hulle nog so staan en kyk, staan daar skielik twee engele by 
hulle. (Plaas twee engelfigure bokant die skare.) Hulle sê toe vir 
Jesus se vriende: “Waarom staan julle so en kyk na die hemel? 
Jesus is weg. Maar julle moenie bekommerd wees nie. Hy gaan 
weer eendag aarde toe kom om julle te kom haal. Dan sal julle 

vir altyd by God in die hemel wees.” 
Ek wonder of die dissipels Jesus se opdrag uitgevoer het. (Gee 
kans vir reaksie.) Ons gaan by die volgende paar geleenthede 
hoor hoe hulle dit gedoen het. 
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 
1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal. 
2. Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal. 
3. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees. 
4. Ek wonder waar sien jy mense in die wêreld wat doen wat 

Jesus gesê het. 
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boonste gaatjie is (waardeur die toutjie gaan). Trek die tou 
deur die wolk. Dit sal dan lyk asof die prentjie van Jesus 
agter die wolk “verdwyn”. (Erkenning: lifeovercs.com) 

 Papierkoppie aktiwiteit: Maak ‘n gaatjie in ‘n papierglasie. Laat 

die kinders watte ‘n bietjie uitpluis en aan die buitekant van die 

glasie vasplak. Plak die een punt van “tulle”, lint of ‘n toutjie aan 

die agterkant van die prent van Jesus vas. Ryg die ander punt van 

die “tulle” deur die gaatjie in die glasie en plak dit vas aan die 

agterkant van die teks-wolkie. Die kinders kan die storie by die 

huis gaan vertel en die prent van Jesus in die wolke (koppie) 

laat “verdwyn”. 
 Inkleurprent vir inkleur of collage met sand, blare, watte en 

ander natuurlike materiaal. Nog ‘n opsie is om dit as ‘n 
legkaart te gebruik. Moedig die kinders aan om die storie by 
die huis te gaan vertel met behulp van die prente. 
(Internet: Crafting the Word of God) 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 8. 

Vergroot tot 

A4-grootte. 
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Wyding 

Welkom 

Ontmoeting 11 Pinksterfees 
God is by ons. 
Teks: Handelinge 2:1-36 
Hulpmiddels: 
 Flitskaarte met die woorde: “Ag nee”, “Jippie” en “Nee, Hy 

is nog nie hier nie”. Hierdie bordjies word opgehou vir die 
kinders en hulle moet dit op die gepaste tye hardop saam sê. 

 Strandballe of ballonne 
 Vere 
 Pen en papier 
 Karton om waaiertjies te maak 
 Stokkies om waaiers aan vas te maak 
 Rooi, oranje en geel papier of gewone papier en rooi, oranje 

en geel kryte 
 Karton vir boekmerke 

1. Gee vir die groep strandballe of ballonne en hulle moet dit in 
die lug hou deur dit met hul hande te slaan. (Een kind mag nie 2 
keer na mekaar die bal slaan nie, anders is hy uit.) Die bal/
ballon mag glad nie op die grond kom nie. Speel ‘n volgende 
rondte waar hulle met enige deel van hul liggame die balle/
balonne mag slaan, maar NIE hul hande mag gebruik nie. 
2. Gee vir hulle ‘n paar vere wat hulle in die lug moet hou deur 
dit te blaas. Vir hierdie aktiwiteit moet die kinders op die grond 
of in ‘n groepie sit. Weereens mag hulle nie 2 keer na mekaar 
dieselfde veer blaas nie en hulle mag met geen ander deel van 
hul liggaam aan die veer raak nie. 
3. Wind is lug wat beweeg. Die groepies moet so vinnig as 
moontlik aan verskillende maniere dink om lug te laat beweeg. 
(Sing, praat, met arms waai, rondspring, ‘n waaier, ens.) Hulle 
moet dit neerskryf en dan kyk ons watter groepie kry die 
meeste maniere om lug te laat beweeg. 
Die aktiwiteite is ‘n inleiding vir die feit dat die verskyning van 
die Heilige Gees in die Bybel dikwels gepaard gegaan het met 
wind. 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” 
Sing ook: “Weet jy nie, weet jy nie…” 
  “Ek is ‘n huis” (Soekie) 
Stilword-tyd: Die kinders maak hul oë toe. Elkeen maak soos ‘n 
wind wat waai. Maak nou die geluid al sagter totdat dit doodstil 
is. Maak jou oë toe en sien in jou gedagtes ‘n prentjie waar jy 

saam met Jesus loop. Voel hoe die wind saggies deur jou hare 
waai en hoor hoe die blare van die bome ritsel. Hou vas Jesus se 
hand en kyk vir Hom. Jy kan vir Hom enigiets vra of vertel wat 
jy wil. 

Verlede keer het ons gehoor dat Jesus terug is hemel toe. Hy 
het sy dissipels alleen op die aarde gelos. (Ag nee). 
Maar voordat Jesus weg is, het Hy belowe dat God Iemand sal 
stuur om die dissipels te help en by hulle te wees (Jippie). Hy 
het gesê dat die dissipels in Jerusalem moet wag totdat hierdie 
Iemand kom. (Ag nee). 
Ek wonder of jy al lank vir iets moes wag. (Gee kans vir die 
kinders om te reageer. Voorbeelde: ‘n verjaarsdag, Kersfees, om 
skool toe te gaan, vir ‘n bababoetie of -sussie om te kom, ens.) 
Ek wonder of dit vir julle lekker is om baie lank te wag vir iets 
waarna jy uitsien. (Gee kans vir reaksie.) 
Nee, gewoonlik is dit nie lekker om te wag nie. Hoe lank dink 
julle moes die dissipels wag voordat hierdie spesiale Iemand 
gekom het? (Wag vir reaksie.) 
Nadat Jesus weg is hemel toe, moes die dissipels 10 dae wag 
voor die Heilige Gees gekom het. (Verteller tel 1 – en die kinders 
sê: “Nee, Hy is nog nie hier nie”; 2 – “Nee, Hy is nog...” ……. 
tot by 10 – “Jippie! Hy is hier!”) 
Die dag toe die Heilige Gees gekom het, was ‘n baie spesiale dag 
– ons noem dit Pinkster. 
Pinkster beteken 50. Ons maak gou ‘n som en kyk of ons “50” 
kry. Wie kan onthou hoeveel dae nadat Jesus uit die dood op-
gestaan het, is Hy hemel toe? (40 dae). Kom ons tel (wys met 
albei hande 10, 20, 30, 40) en vandat Jesus hemel toe is totdat 
die Heilige Gees gekom het, was nog 10 dae. Hoeveel dae is dit 

altesaam? (Wag vir reaksie – 50). 
Dit is wat daardie dag gebeur het: 
Die Bybel vertel vir ons dat almal wat vir Jesus lief was, daardie 
oggend op een plek bymekaar was. (Hand 2:1) 
Skielik het hulle die geluid van wind gehoor. Ek wonder of julle 
kan maak soos wind wat waai. Kom ons maak almal so. (Vryf 
hande teen mekaar en sê: “Shooooo”.) 
Dis baie mooi, maar die Bybel sê vir ons dit ‘n geweldige storm-
wind (Hand 2:2). Kom ons maak soos ‘n baie, baie harde storm-
wind. 
En toe… 
Toe sien hulle iets. Hulle het iets gesien wat gelyk het soos klein 
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vlammetjies en hierdie vlammetjies het bo elkeen van hulle 
gekom. Dit was nie vlamme wat hulle gebrand het nie, maar ‘n 
teken dat die Heilige Gees gekom het. (Elke kind sit een hand se 
vingerpunte bymekaar en hou dan sy hand bo die kind langs hom 
se kop sonder om aan sy kop te raak). 
Die Heilige Gees was by hulle en hulle was nie meer alleen nie. 
(Jippie!) En van daardie dag af is die Heilige Gees in elkeen wat 
glo. (Jippie!) 
Maar daar het nog ‘n wonderteken gebeur. Ek wonder of julle 
weet wat daardie wonderteken was. (Gee kans vir reaksie.) 
In die stad Jerusalem was daar ‘n groot fees. Jode uit baie lande 
van die wêreld het na Jerusalem gekom om die fees by te woon. 
Hulle het verskillende tale gepraat omdat hulle in verskillende 
lande grootgeword het. Almal het die geluid gehoor en na die 
gebou gehardloop waar Jesus se vriende was. Gou-gou was daar 
‘n klomp mense bymekaar. Maar hulle kon nie glo wat hulle hoor 
nie. Handelinge 2:4 vertel vir ons dat Jesus se vriende toe in 
verskillende tale begin praat het. Elke mens wat daar was, kon 
die taal hoor wat hy verstaan. Ek wonder hoe dit voel om skielik 
‘n ander taal te praat, ‘n taal wat jy nog nooit kon praat nie. 
(Gee kans om te reageer. Hoeveel verskillende tale kan julle 
opnoem? Lees in Hand 2:4 die tale wat die mense daardie dag 
gehoor het.) 
Hierdie is nou die wonderlikste deel van die storie: 
Die dissipels, wat so bitter bang en hartseer was nadat Jesus 

opgevaar het, het skielik nie omgegee dat almal weet hulle glo in 
Jesus as hul Verlosser nie. Hulle het sonder ophou vir almal ver-
tel wat God gedoen het. (Jippie!) 
Ek wonder wie kan vir my sê wat hulle alles vir die mense vertel 
het. (Gee kans vir reaksie.) Petrus het vir hulle vertel dat God 
lankal belowe het dat Hy die Heilige Gees sou stuur. Hy het vir 
hulle vertel van al die voorspellings in die Ou Testament oor Je-
sus wat sou kom en dat God Sy beloftes gehou het en dat Jesus 
gekom het. Jesus het baie wonderwerke gedoen, maar tog wou 
mense nie in Hom glo nie. Uiteindelik het hulle vir Jesus doodge-
maak. Hy het vir hulle verduidelik dat Jesus nie meer dood is 
nie, maar dat Hy opgestaan het, dat Hy opgegaan het hemel toe 
en dat die Heilige Gees nou gekom het om by die gelowiges te 
wees. Hy het vir hulle verduidelik dat hulle moet glo in Jesus as 
dié Een wat almal van ons verlos van die straf van die sonde en 
dat ons in Hom moet glo. 
Hy het ook gesê dat Jesus besig is om vir ons plek reg te maak 
om saam met Hom in die hemel te wees en dat Hy eendag weer 
gaan kom om ons te kom haal. 
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 
1. Ek wonder watter deel van die storie was vir julle die heel 

mooiste. 
2. Ek wonder watter deel van die storie is vir jou die belangrik-

ste. 
3. Ek wonder wie sou jy in die storie wou wees. 
4. Ek wonder hoe kan jy vandag vir mense van God vertel. 

 Waaiertjie met die volgende woorde op die punte van die 
waaiertjie geskryf: (Instruksies op die volgende bladsy. In-
ternet: ministry-to-children.com) 

* Handeling 2:1-36 
* Heilige Gees 
* Pinkster 
* Trooster 

 Boekmerk: Die kinders maak ’n 
Bybelmerk met Handelinge 2:3 en 
4 geskryf. Laat hulle vlamme 
teken en aan die bopunt vasplak 
(soos op die foto).  (examiner.com) 

 Ballon: Laat die kinders vlamme uit rooi, oranje en geel pa-
pier en ‘n duif uit wit papier knip en vasplak op ‘n op-
geblaasde rooi ballon. (dawnathome.typepad.com) 

 Handjies wat vlammetjies maak. Die kinders trek die vorm 
van hul handjies af op geel, oranje of rooi papier en knip dit 
uit. Of hulle teken dit op wit papier en kleur dit geel, oranje 
of rooi in. Elkeen skryf in sy handjie patroon “Die Heilige 
Gees is God in ons.” Die klas plak dan almal s’n in die vorm 
van een groot vuur bymekaar op een papier. 

Sluit af met hierdie gebed: 
Wind laat dink ons aan die Heilige Gees. Net soos ons asem 
binne-in ons is en ons aan die lewe hou, al kan ons dit nie sien 
nie, net so is die Heilige Gees in ons. 
Vir die seënbede sê die kinders: “Die Heilige Gees is in my” en 
blaas hulle asem stadig uit in hul oop hande wat hulle voor hul 
monde hou. 
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Ontmoeting 12 Resep vir ‘n  

Gelukkige Gemeente 

Die eerste gemeente het getuig, in huise bymekaargekom en wonderwerke beleef. 

In hierdie ontmoeting gaan kinders ontdek dat die beginsels van 
die eerste gelowiges se lewenswandel en byeenkomste steeds 
vandag toegepas kan word, alhoewel ons in ander omstandighede 
lewe. 
Teks: Handelinge 2:42, 44-47 
Hulpmiddels: 
 Ballonne met die 6 G woorde op: 

 GEDEEL 
 GESORG 
 GEËET / GEKUIER 
 GELEER (Bybel) 
 GESING 
 GEBID 

 ‘n Koekie om te deel (soos ‘n Oreo) 
 Bestanddele vir koekbak (of enige ander resep). Elke 

bestanddeel moet ook ‘n nuwe etiket hê, bv. meel word “bid” 
en suiker word “lofprys”. Daar moet ‘n paar bestanddele 
wees wat nie pas nie, bv. peper, asyn of tamatiesous wat 
gemerk is met ander etikette, bv. “stry”, “selfsug”, 
“jaloers”, ens. 

 Afskrifte van die gebedsblokkie patroon 
 Inkleurkryte en skêre 
 Kolwyntjies of Mariekoekies om te versier 

 Versiersuiker en ander lekkernye om koekies mee te versier 
 Papier en stokkies vir vlaggies 
 A5-grootte kartonne, koeverte, roomysstokkies en koki’s 

Instruksies om die waaiertjie te maak: 
Gebruik dun karton (ongeveer 15cm X 15cm) vir elke waaiertjie. 
Vou die karton diagonaal van hoek to hoek, vou oop en vou weer 
in die ander rigting diagonaal van hoek tot hoek. Vou oop. Nou is 
daar ‘n gevoude “X” oor die vierkant. Laat die kinders die 4 
driehoeke aan elke kant versier (inkleur, verf, ens.). Sny nou 
eers van elke hoek af op die voulyn tot omtrent halfpad na die 
middelpunt toe. Bring al 4 hoeke na die middelpunt toe en steek 
‘n drukspyker deur die hoekies. Steek die drukspyker daarna in 
die uitveërtjie aan die bokant van die potlood. Moenie die 
drukspyker tot styf teenaan die uitveër vasdruk nie, anders sal 
dit nie draai nie. Blaas op die waaiertjie en kyk hoe hy draai (of 
hou dit teen die wind). 

Welkom 

Hoë energie speletjie 
Maak groepies van… (noem ‘n getal) 
Vind almal met dieselfde (geboortemaand / geliefkoosde kleur / 
dier / skoengrootte / soort tandepasta, ens. 
Toepassing: daar is altyd iets wat ons in gemeen het in enige 
groep. As ons moeite doen, kan ons mekaar beter leer ken. 
Spaghetti speletjie 
Almal maak ‘n groot knoop as groep deur saam te bondel, steek 
eers regterhande uit en neem iemand anders se hand en doen dit 
dan weer met die linkerhande. Probeer sonder om te los te 
ontknoop sodat almal in ‘n sirkel staan. (Wenk: sommige gaan na 
binne kyk en ander na buite.) 
“Debrief” enige konflik of ervarings. 
Toepassing: Dit verg goeie kommunikasie en spanwerk om saam 
iets reg te kry. 
Rustige speletjie 
Die onmoontlike deel: Deel 1 koekie regverdig tussen ongeveer 8 
kinders. 
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Wie van julle het al kos gemaak of iets gebak? (Kry terugvoer.) Wie het jou geleer? (Kry terugvoer.) 
Vandag op die televisie is daar baie programme waarin mense vir jou wys hoe om te kook of bak of waar hulle ‘n kompetisie het oor 
kosmaak. Kan julle dink aan voorbeelde? (Masterchef, Koekedoor, Clover Little Big Cook Off, Braai Master) 
Of verwys na plaaslike kosmaak kompetisies of ‘n ouma met ‘n wenresep, ens. (Vra uit en kry deelname.) 
Kom ons bak ‘n koek saam… 
Gebruik goeie bestanddele, bv. meel, suiker, eiers, kakao, melk. 
Gooi dan “verkeerde” goed by soos tamatiesous, asyn en peper. 
As die kinders jou reghelp, voeg dan net weer ‘n bietjie suiker by om dit “reg” te maak. 
Kry kinders om te kom proe. 
Maak die punt dat die regte bestanddele nodig is vir die koek om lekker te proe. NET SO is die regte bestanddele nodig vir ‘n gemeente of 
groep gelowiges om te groei en om ‘n verskil te maak. 
(Beklemtoon nou al die “G’s” as jy praat.) Hierdie week gaan ons luister na die verhaal van die eerste Gelowiges wat ‘n Gemeente Gevorm 
het. Hulle het Geglo en daarom ook anders Geleef en ons kan by hulle leer. 
Julle het nou Gehoor ek Gebruik baie G’s. Dit is omdat die 6 G’s ons vandag gaan help om die storie van die eerste gemeente te vertel en 
te onthou. 
Lees die teks in die linkerkantse kolom: Handelinge 2:42, 44-47. (Ons laat vers 43 uit.) 
Hoe sou die moderne weergawe van hierdie teks lees vir ‘n gewone familie of gemeente vandag? Miskien so…. (Lees nou die regter-
kantse kolom in kursief gedruk.) 

Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat om ‘n gemeente of 
groep te wees wat omgee vir mekaar, ons die regte bestanddele 
moet gebruik. Net soos met koekbak, is daar goeie en slegte 
bestanddele. 

 Meel – om te deel en gaaf te wees 
 Suiker – om Bybel te lees 
 Eiers - om vir ander te sorg 
 Kakoa – om te bid 

Wyding 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” 
Stilword-ritueel : soos by ontmoeting 8. 

Toepassing: Dit is moeilik om te deel as daar min is. Dit verg 
samewerking, mededeelsaamheid en ‘n goeie gesindheid. 
Jenga: Speel Jenga. Almal moet saamwerk om die toring te bou. 
Alternatiewelik kan torings van klippe, blokkies, bottelproppies 
of toiletrolletjies gebou word. 
Liedjies “Maak my ‘n instrument” 

42 Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en 
die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die 
gebede. 

Hulle was mal oor die Bybel, hulle het Bybelstories saam gelees en 
dit het hulle geleer om die regte dinge te doen. Hulle het nagmaal 
gebruik en vir mekaar gebid. 

44 Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het nie gestry nie, hulle was gaaf en het wat hulle gehad het 
met mekaar gedeel. 

45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal 
uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 

Die wat baie gehad het, het vrylik gedeel met die wat min gehad 
het. 

46 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, 
van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos 
met blydskap en in alle eenvoud geëet. 

Hulle het kerk toe gegaan, hulle het ander mense na hulle huise toe 
genooi, hulle was gasvry en hulle het saam geëet. 

47 en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here 
het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. 

Hulle het Jesus liedjies gesing. Ander mense het gesien hoe hulle 
geleef het en daarvan gehou. Die Here het nog mense deel van hulle 
groep/gemeente gemaak. 

  “Bind us together Lord” 
  “This little light of mine” 



Werskaf 

 Gebedsblokkie: Kopieer die gebedsblokkie op karton vir elke 
kind. Knip dit vooraf uit op die buitelyne en vou op die bin-
neste lyne. Laat die kinders die prente inkleur. Maak elke 
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ONTHOU: 

Al die hulpmiddels en prente 

kan gratis in vol grootte van 

ons webtuiste afgelaai word 

(waar toepaslik in kleur). 

 Melk – om saam te kuier of saam te eet 
 Bakpoeier – om te sing (lofprysing) 
 Peper – om te stry of lelik te wees (boelie en name noem) 
 Asyn – om suinig en selfsugtig te wees 
 Tamatiesous – om te weier om kerk toe te gaan of te bid 
Geheue aktiwiteit met ballonne  
Wys na die 6 ballonne met die woorde op wat elkeen by ‘n prent 
hang: 

blokkie klaar deur die ekstra deeltjies aan die boksie se 
binnekant vas te plak. Laat die kinders speel deur die 
gebedsblokkie te gooi soos ‘n dobbelsteen. Die prentjie wat 
bo land, is die onderwerp. Bespreek die onderwerp met die 
vraag: Hoe kan jy gaaf wees…. (bv. by die skool, vir arm 
mense, ens.) 

 Gebedsmoment: Daarna kan daar met die gebedsblokkie as 
hulpmiddel gebid word. Gooi die gebedsblokkie en bid dan oor 
die prentjie wat bo land. Elkeen kry ‘n beurt. 

 Koekies versier: Versier saam kolwyntjies of Mariekoekies 
(sit ook ‘n G op). Herinner mekaar aan die 6 G’s. Deel en eet 
saam. 

 Vlaggies: Elkeen maak ‘n vlaggie met ‘n woord of ‘n 
vriendelike gesiggie op en neem dit huis toe. 

 Koevert-aktiwiteit: Plak vir elke kind ‘n koevert op ‘n karton 
vas (soos op die foto). Laat hulle die koevert soos ‘n kerk 
versier en die roomysstokkies soos volwassenes en/of 
kinders. Laat hulle die stokkies in die koevert sit en die teks 
opskryf: Psalm 122:1: “Kom ons gaan na die huis van die 
Here.”) 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 8. 

 GEDEEL   
 GESORG 
 GEËET en GEKUIER 

 GELEER (Bybel) 
 GESING 
 GEBID 

Die woorde op die ballonne word geleer en dan word die ballonne 
een vir een gebars in enige volgorde. (Almal moet dan help ont-
hou wat daardie woorde was. Hulle kan dit ook met aksies ont-
hou wat jy vir hulle leer.) 
Dis die GEES wat ons help met die G’s! 
Wonderstellings: 
1. Ek wonder van watter deel van die verhaal het jy die meeste 

gehou. 
2. Ek wonder watter deel van die verhaal dink jy is die be-

langrikste. 
3. Ek wonder hoe jou sou voel om deel te wees van die eerste 

gemeente. 
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Welkom 

Ontmoeting 13 

Kinders leer dat die Here nie dink een persoon is belangriker as 
‘n ander persoon nie. 
Hulpmiddels:  
 Plakkaat met reëls op 
 Uitgeknipte los prentjies van rein en onrein kosse; kleefband 

waarmee jy ‘n lyn op die vloer kan plak; A3-grootte prente 
van rein kosse en ‘n ander een van onrein kosse. Lekkers 
wat met goue papier toegedraai is. 

 Wit stukke lap; gare/vislyn/tou; wit velle papier; kleurpot-
lode; inkleurprent. 

 Sandboks hulpmiddels: (Die karakters kan van toiletrolle 
gemaak word of jy kan prente druk, uitknip, lamineer en op 
roomystokkies plak.) 

 Kornelius pop 
 Engel pop 
 Petrus pop 
 3 manne saam 
 2 geboue 
 Sit stukkie lap met plastiek diere in of prentjies van 

diere 
 ‘n Aantal gesiggies bymekaar om Kornelius se familie 

uit te beeld. 

Bord met reëls: Vandag se reëls is: 
 Jy moet langs ‘n maatjie gaan sit wat nie dieselfde ouderdom 

as jy is nie. 
 Sodra die groepleier verby jou stap, moet jy regop spring en 

maak soos ‘n hoender. 
 Elke keer as iemand hoes of nies, moet jy jou hand voor jou 

gesig hou en sê ”Ie-oe”. 
 Voor elke sin wat jy sê, moet jy eers sê: ”Verskoon my 

assebief.” 
Kinders kry kaartjie met ‘n kossoort op. Hulle moet met daardie 
kossoort 2 ander kossoorte soek om saam ‘n ete te maak. (‘n 
Kind kry bv. eiers en hy/sy moet gaan kyk watter ander kos-
soorte daar is. Is daar nie dalk spek nie? Daar mag net 3 kos-
soorte saam gevoeg word. Hulle kry geleentheid om hulle ete vir 
die groep te wys.) Daardie prentjies wat hulle gekry het, word 
vir ‘n volgende aktiwiteit gebruik. Trek ‘n lyn in die middel van 
die vertrek. Laat elkeen aan die kant staan waar sy prentjie is. 
(Jy kan ‘n A3-blad met die verskillende prente op, of op die 

grond vassit, of teen die muur plak. 
Kant van heidene: (Julle speel vandag die rol van die heidene. 
Heidene was mense wat nie Jode was nie.) Julle is die heidene. 
Julle is onrein. Julle is sleg en mag nie meng met die Jode nie. 
Kant van Jode (Julle speel vandag die rol van die Jode.) Julle is 
die Jode. Julle mag glad nie vriende wees met die heidene nie, 
want hulle is nie Jode nie. Julle mag nie met hulle praat, saam 
met hulle eet of ENIGE IETS saam met hulle doen nie. Julle is 
gelukkig, want julle mag die Goeie Nuus van Jesus ontvang en 
nie die heidene nie. 
(Gee aan elke kind in die “Joodse groep” ‘n lekkertjie wat in 
goue papier toegedraai is as teken dat hulle geregtig is op die 
Goeie Nuus.) Die ander groep moet eenkant gaan sit. 
Ek wonder wat dink God daarvan as mense so oor mekaar praat. 
Ek wonder wat wil julle hê moet nou hier by ons gebeur. 
(Laat die kinders saam besluit om nie nou die lekkers te eet nie. 
Ons gaan eers kyk wat in die Bybel staan en dan ‘n plan maak 
met die lekkers.) 
In die Ou Testament het God vir die Jode reëls gegee oor wat 
rein en onrein is. Onrein kosse was kosse wat hulle siek gemaak 
het tydens hulle tyd in die woestyn. Die reëls van kos was in 
daardie tyd bedoel om hulle te beskerm, maar die Jode het, na 
die tyd, nog steeds hierdie reëls behou. Met hierdie reëls mag 
iemand of iets wat onrein is, nie in die tempel kom om die Here 
te dien nie en hy mag ook nie naby iemand of iets kom wat rein 

is nie. Wanneer iets onrein is, dan mag ‘n mens wat rein is, dit 
nie gebruik of eet of daaraan raak nie. Julle sien, dit was nie net 
kos wat rein of onrein was nie, maar ook sekere groepe mense. 
Selfs mense wat siek was. Jy mag byvoorbeeld nie vir sulke 
mense in hulle huise gaan kuier het nie. 
Rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die tempel kom of naby 
enigiets wat aan die Here behoort en hy mag die Here dien. 
Wanneer iets rein is, mag ‘n mens wat rein is dit gebruik, of eet 
of daaraan raak. 
Daar was mense wat vas geglo het dat Jesus se Goeie Nuus net 
vir die Jode was. Sien, die Jode het gedink hulle was rein en 
almal wat nie Jode was nie (heidene), was onrein. As hulle 
aangehou het om so te dink, sou ek en jy nie vandag van Jesus 
geweet het nie. Dis waarom God ingegryp het om vir Petrus, wat 
die leier van die gemeente was, te leer dat dit nie so werk nie. 
Het julle geweet God praat met ons op verskillende maniere en 
partykeer praat Hy met ons deur ‘n droom? Die droom is soms 
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Werskaf 

Woord 

Wyding 

so werklik dat jy nie seker is of jy droom of wakker is nie. Ons 
noem dit ‘n visioen. God het met Petrus gepraat deur ‘n visioen. 
Dit het vir Petrus gevoel soos ‘n droom, maar hy was wakker. 
Ons gaan eers die Here loof en dan uitvind wat Petrus gesien 
het. 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” 
Sing ook: “Ons is almal hier tesaam” 
Stilword-ritueel:  
Gebed: Die leier bid elke keer ‘n sinnetjie en die groep herhaal 
dit saam. 
“Dankie Heer vir hierdie dag” 
“Dankie dat die Bybel vir my sê dat U my liefhet” 
“Dankie dat U mens geword het en vir ons die pad kom loop het” 
“Help ons om U ook te volg…” 
“…soos ons nou in die gebed ons leier gevolg het.” 
“Amen” 

HANDELINGE 10:1-33: 
Daar was ‘n man met die naam van Kornelius. Hy was ‘n offisier 
van ‘n groep Italiaanse soldate. Hy en almal in sy huis het God 
gedien en respekteer. Hy het baie dinge gedoen om die arm 
mense van die Joodse volk te help, en hy het elke dag gebid. Een 
middag het ‘n engel aan Kornelius verskyn en met hom gepraat: 
“Kornelius! God het gehoor hoe jy elke dag tot Hom bid en Hy 
het die goeie dinge gesien wat jy doen. Stuur mense na Joppe 
om ‘n man met die naam Simon, ook Petrus genoem, te gaan 
haal.” Die engel het vir Kornelius verduidelik waar om Petrus te 
kry, en het weggegaan. Kornelius het 3 mense gestuur om 
Petrus te gaan haal. 
Intussen, in Joppe, het Petrus op die huis waar hy gewoon het se 
dak gesit en bid. Dit was naby middagete en hy was honger. Ter-
wyl hy daar sit, het iets met hom gebeur wat amper soos ‘n 
droom was. Petrus het gesien dat die hemel oop is en dat iets 
soos ‘n groot stuk lap afkom uit die hemel. Dit het gelyk asof 
iemand die lap vashou aan die 4 hoeke en of hy die lap tot op die 
grond laat sak. In die groot stuk lap was van al die soorte diere: 
diere wat 4 pote het, diere wat op die aarde kruip en voëls. 
Petrus hoor toe ‘n stem wat sê: “ Staan op, slag die diere en eet 
dit.” 
Petrus het geantwoord: “Nee Here, ek kan dit nie doen nie, want 
ek het nog nooit iets geëet wat nie aan U gewy is nie of iets wat 
onrein is nie.” Die stem het weer vir hom gesê: God het hierdie 

diere rein gemaak. Jy moenie sê dit is onrein nie. Die het 3 keer 

gebeur, en toe is die lap opgetrek in die hemel in. 
Terwyl Petrus nog gewonder het wat dit beteken, het die 3 
manne van Kornelius in die dorp, Joppe, aangekom en Petrus 
kom soek. Die Heilige Gees het vir Petrus gesê: “Jy moet nou 
opstaan, hier is 3 manne wat jou soek, gaan saam met hulle. Jy 
moenie twyfel nie, want Ek het hulle gestuur. Moenie dink hulle 
is onrein omdat hulle nie Jode is nie.” 
Petrus het die manne eers by die huis waar hy bly laat oorslaap 
en toe die volgende dag saam met hulle na Sesarea gegaan. Kor-
nelius het klaar sy familie en vriende bymekaargeroep, en was 
haastig dat Petrus moet kom. Toe Petrus daar aankom, het Kor-
nelius voor sy voete gekniel soos voor ‘n koning. 
Petrus het vir Kornelius gehelp om op te staan en vir hom gesê: 
“Staan op! Ek is self ook net ‘n mens, soos jy”. Petrus het vir 
die mense daar gesê: “Julle weet dat ‘n Jood nie in iemand wat 
nie ‘n Jood is se huis mag gaan of met hulle vriende mag wees 
nie. Maar God het vir my gewys dat ek nie mag sê dat iemand nie 
aan God gewy is of dat hy onrein is nie.” 
Kornelius het vir Petrus gesê dat almal hier bymekaar is om te 
luister wat God vir hulle wil sê. Petrus het begin praat en gesê: 
“Ek verstaan nou waarlik dat God nie dink een persoon is be-
langriker as ‘n ander persoon nie. Nee, in elke volk hou God van 
die mense wat hom respekteer en wat die dinge doen wat Hy wil 
hê. Hy het verder vir hulle vertel van die Goeie Nuus van Jesus. 
Die Heilige Gees het al die mense wat na Petrus se boodskap 

geluister het gevul. Die Joodse gelowiges was baie verbaas 
omdat God die Heilige Gees ook in heidene laat kom het. Petrus 
sê toe: “Niemand kan dit keer nie. Hierdie mense mag met water 
gedoop word, want hulle het ook die Heilige Gees ontvang, soos 
ons.” 
(Roep die “heidene” nader en gee vir hulle ook elkeen ‘n lekker. 
Dit wys ALMAL is vir God belangrik!) 
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 
1. Ek wonder watter deel van die storie staan vir jou uit. 
2. Ek wonder wie is die mense om jou wat anders behandel 

word, asof mense dink hulle is onrein/sleg. 
3. Ek wonder wat kan jy doen om maats te maak met iemand 

wat eenkant is. 

Gee aan kinders die geleentheid om een van die moontlikhede 
wat genoem word, te kies en kreatief tyd daaraan te spandeer: 
 Uitdeelstuk met vinnige vragies 
 Wit stukkie lap met vislyn aan die vier punte. Skryf in die 

lap: “God dink nie iemand is belangriker as ‘n ander nie”  Vir 
kleintjies kan jy dit reeds opgeskryf hê. Vir groter kinders 
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kan hulle dit self met koki’s 
opskryf. 

 Laat die kinders die storie weer 
op die viltbord uitspeel. 

 Teken: Wat beteken dit vir jou 
dat almal voor God gelyk is? 

Sluit af met die seënbede. 

Onrein kosse 

Rein kosse 

By Riversdal se Kix kompeteer die seuns en meisies 
teen mekaar. Vir elke R20 word daar ‘n prent van ‘n 
skryfbehoefte op die potloodsakkie geplak. Ons hoop 
julle maats gaan in die loop van die jaar sommer baie 
potloodsakkies vol prentjies plak. Laat weet vir ons 
wie toe gewen het! 

Riviersonderend se Kix het ‘n Kix-Sondag gehad 
waar hulle ’n  klomp pappot-spaarbussies uitge-
deel het. Lidmate kon enige donasie daarin sit en 
dit by die kerkkantoor ingee of in die 
kollektebordjie gooi. Ons sal graag later wil hoor 
hoeveel hulle met hierdie oulike projek ingesamel 
het. 
Plak die prentjie van die pappot en logo aan die 
voorkant van ‘n koevert vas. Plak breë kleeflint 
aan die binnekant vas waar die gleuf gesny moet 
word (om dit te verstewig). Sny die gleuf ver-
sigtig uit sonder om deur die agterkant ook te 
sny. Plak die koevert toe. Deel die pappot-
spaarbussies uit. 

Nog idees vir die mini skryfbehoeftes: 
 Kleur die skêrtjies se handvatsels in met kokipenne. 
 Verpak die speelklei in klein “zip lock”-sakkies. 
 Gebruik ‘n klein uitveërtjie om met foelie oor te trek vir ‘n 

skerpmaker. Dit werk baie makliker as om “foamalite” te sny. 
 Dis makliker om effekleur potlode (i.p.v. gestreeptes) te maak. 

Kleur die sosatiestokkies of tandestokkies eers in en teken die 
potlood se punt in voordat jy die stokkie in die regte lengte 
sny. (Dan raak ‘n mens se hande nie so vuil van die koki’s nie!) 

 As ‘n mens die boekies se voorblaaie op gekleurde papier druk 
en voorop plak, gee dit sommer kleur aan die voorkante. 
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As julle Kix-bediening nie kans sien om die mini skryfbehoeftes te maak nie, kan julle hierdie eenvoudiger, 

vinniger opsie kies: 

Gebruik ‘n koevert in plaas van ‘n potloodsakkie. Kopieer die “Kix Koester Kinders”-logo en plak dit op die 

koevert. Die kinders versamel dan hul prente van skryfbehoeftes in die koevert. 

Kopieer die verskillende skryfbehoeftes se prente in kleur of swart en wit (sodat hulle dit self kan inkleur). Lami-

neer die “kaartjies” in kleur (of nadat dit ingekleur is). Sny die A4-velle op die lyne uit om kaartjies te maak. 

Hierdie kaartjies kan net soos die mini skryfbehoeftes uitgedeel word sodra ‘n sekere bedrag ingesamel is. ‘n 

Mens sou selfs verskillende kaartjies kon uitdeel wat die kinders later kan uitruil tot elkeen ‘n volledige stel het. 

Onthou: Alle hulpmiddels kan gratis in vol grootte (en in kleur waar toepaslik) van ons webtuiste afgelaai 

word. 

Een van die Kix-klasse van Riviersonderend. Kyk net hoe opgewonde is 
die maats oor Kix! 

2017 
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Otjiekos Projek TERUGVOER 
Verlede jaar het Kix met die Otjiekos Projek fondse ingesamel om organisasies 

te help wat robotbedelaars van die strate af wil help. Op Donderdag 2 Maart het 

Anelle Erasmus van MES kom kuier by die Maats in Aksie-groepie van Strand-

Noord. Hierdie groepie, onder leiding van Bianca Nortje, het ‘n groot verrassing 

gehad vir Anelle. Hulle het aan haar ‘n tjek oorhandig van R28 500! Hierdie 

mooi bedrag is ingesamel deur 13 KIX-groepe. Van sover as Lutzville en 

Oudtshoorn het KIX-groepies geld ingesamel.  Die Maats in Aksie groep het R11 000 van die totale   

bedrag ingesamel! 

MES se missie is om mense te bemagtig op ‘n holistiese manier sodat hulle onafhanklik kan lewe en 

betekenisvolle, volhoubare lewens kan hê. Ons by KIX is bly dat ons bydrae kan help om ‘n verskil te 

maak in die lewens van mense wat op ons strate woon. 

Op die foto links bo is van die Maats in Aksie van Strand-Noord saam met Bianca Nortje, Sulet Brümmer 

(KIX-verteenwoordiger) en Anelle Erasmus van MES. 
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Kopieer die skoenlapper se lyf met die versie op 
gekleurde karton. Knip dit uit. Laat die kinders hul 
name invul. Plak wikkelogies op as jy wil. Laat die 
kinders hul handjies op gekleurde papier afteken en 
uitknip. Plak die twee handjies aan die agterkant 
van die skoenlapperlyf vas. Versier die vlerke met 
plakkers of enigiets anders. Gebruik pypskoon-
makers vir die voelers en plak dit vas. 

This isn’t just a butterfly as you can plainly see. 
I made it with my hand which is a part of me. 

It comes with lots of love especially to say: 
“I hope you have a very happy Mother’s Day!” 

Love,  
             ................................................. 

Kopieer die voorbeeld op karton. (Papier is te dun om op te 
verf.) Laat elke kind sy/haar naam onder op die karton invul. 
Sit ‘n dun sponsie in ‘n bakkie wat groot genoeg is vir ‘n 
kind se voet. Druk verf daarop uit en versprei die verf oor 
die sponsie. Druk elke kind se voetjie in die 
verf en daarna bo-oor die skoenafdruk op die 
karton. Laat droog word voordat hulle dit kan 
huis toe vat vir hul pappas. 
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