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KWARTAAL 3 2017
INSPIRASIE VIR ONS PROJEK: KIX KOESTER KINDERS
NG Kerk Strand-Noord se Kix staan bekend as “Maats-In-Aksie”
In 2009 het Strand-Noord se Kix-groepie gehoor van Malingunde,
tannie AnnaMarie de Klerk en die behoefte om 'n kleuterskool vir die
Malawi-maats te begin. Ons kinders wou help om daardie liggie vir
Jesus ver in Malawi, 3000 km van hulle af, aan te steek. Hulle verkoop
toe swartsakke, speelgoed en hou spesiale kollektes. Almal is so bly om
te hoor hoe daardie skooltjie blom!
Agt jaar later kom draai die projek weer voor ons deur en ons is so
dankbaar om te hoor hoe geseënd Kix-Malingunde is.
Die Kix-maats van 2017 hoor van Kix-Malingunde se klein begin in
2009. Hulle wil ook help! Maar hoe?
Hulle besluit om die Kix-maats van 2009 te nooi!

En so gebeur dit toe dat KIX-maats van 2009 saam met KIX-maats van 2017 op die
kerkverhoog stap! Ons Kix-maats van 2009 is nou jong mans en dames, gereed om
hulle plek vol te staan in die samelewing. Hulle is trots dat hulle in 2009 deel was van
die projek en verstaan vandag hoe nodig hul leiding en teenwoordigheid is.

Gaan lees gerus die
volledige berig by
www.kixkinders.co.za

Elger Braasch (17), Jan-Louis de Bruin (18) en Derik Nortje (14) vertel van die projek se begin in 2009 en inspireer mense
om betrokke te raak terwyl ons klein KIX-maats met blink oë na hulle opkyk.

Dan gee Elger simbolies 'n klein liggie aan Cloete (9). Cloete

Wie weet ..... as Cloete oor agt jaar daardie liggie aangee...

was maar 'n baba toe Elger en sy maats die projek in 2009

hoeveel meer kinders het ons dan gehelp om van Jesus te leer!

begin het. Maar vandag is dit Cloete en die KIX van 2017 se

‘n Groot dankie aan Bianca Nortje,

beurt om hulle liggies helder vir Jesus te laat skyn.

NG Kerk Strand-Noord se Kinderkerk Koördineerder.

'n Groot oomblik!

Ander Kix-groepe is welkom om van hulle ook te laat
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hoor!

UIT DIE JEUGKANTOOR
Ons is in die tweede helfte van die jaar!! Dis winter, dis



Kies daarna een plek waar jul as Kix-groep 'n praktiese

koud. Dit word gou donker en ons hoop dit sal baie reën.

verskil kan maak deur bv. iets in te samel (soos doeke,

Dit beteken gewoonlik dat Kix-byeenkomste swakker byge-

klere, speelgoed of blikkieskos) of iets te maak (soos

woon word. Die skryfbehoefte-mini projek* is 'n wonderlike

kaartjies, prente, 'n banier of koekies).

manier om Kix-kinders te motiveer om te kom ÉN om 'n



verskil te maak. Sending is tog die hartklop van Kix! En dit
is boonop in die winter dat mense in nood die swaarste

Beplan 'n besoek om 'n oorhandiging te maak en so die
Kix-kinders aan die gemeenskap bekend te stel.



kry...

Neem foto's en stuur dit na jeug@sun.co.za. Ons plaas
dit graag in die Kix.Kom.

Teen hierdie tyd weet jou groep al dat die Kix-projek van
die jaar Kix Koester Kinders* genoem word en dat ons geld



Hou vol om deurgaans die inligting oor Malawi te deel en
daarvoor geld in te samel.

insamel vir skryfbehoeftes vir die behoeftige crèches in

Mag Jesus jul harte warm hou hierdie wintertyd!

Malawi. Julle kan egter ook bykomend 'n plaaslike organi-

Ds Anriëtte de Ridder

sasie wat fokus op vroeë kinderontwikkeling ondersteun.

*Meer inligting oor Kix Koester Kinders en die skryfbehoefte-mini

Op hierdie manier kry die Kix-kinders eerstehandse bloot-

projek kan in die vorige 2 uitgawes van Kix.Kom of by

stelling aan die nood in julle eie omgewing.
Hoe vind ons 'n plaaslike projek?


Dink aan al die plekke in jul dorp of omgewing wat met

Jeugkantoor info:

babas of kleuters werk (sien die "infographic" op die

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

voorblad vir idees).


www.kixkinders.co.za gevind word.

Kies 'n paar plekke en lê besoek af om inligting in te win
(een of twee leiers kan gaan).
Redaktrise:

Pauline Matthee
044-272 3356
084 593 0700
paulinematthee@webmail.co.za

Weens beperkte ruimte in die gedrukte Kix.Kom kan ons nie die
prente en ander grafika in vol grootte plaas nie. Al die werksvelle en
hulpmiddels is in vol grootte (en in kleur waar toepaslik) op ons webwerf beskikbaar. Laai dit gerus af by www.kixkinders.co.za.

Dis darem net te heerlik om saam met geliefdes of vriende te kuier en te eet! Dis spesiaal as mense
tyd maak vir mekaar en die lewe vier. Dit kan met 'n gewone koppie koffie of 'n spesiale feesete
wees. Kan jy aan 'n geleentheid dink waar jy onlangs só lekker saam om 'n tafel gekuier het? Watter
kos hou vir jou besonderse herinneringe in? Watter reuke en klanke laat jou tuis voel? Deel hierdie
stories met mekaar.
Lees Handelinge 2:43-47.
Die eerste gemeente waarvan hier vertel word, het saam gekuier en gesels. Hulle was gemaklik by
mekaar en kon alles met mekaar deel. Hulle was hartsvriende met 'n gedeelde geloof en gedeelde
ervarings. Hulle was gasvry, mededeelsaam en opreg. Wanneer ons vandag die woord "kerk" of
"gemeente" hoor, dink baie mense eerste aan 'n kerkgebou of erediens. Ander dink dalk net aan die
werksaamhede van die gemeente. Dit is alles ook 'n vorm van kerk, maar kerk is ook baie meer as net
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dit. Daar waar 'n groep mense bymekaar kom om te bid, mekaar te leer, te gesels of saam om 'n tafel
te eet – daar is die kerk bymekaar. Daar waar 'n groep vir mekaar omgee, ruimte maak vir die
vreemdeling en die lewe saam deel – daar is die Gees in hulle midde.
 Hoe is die beeld van 'n etenstafel 'n goeie metafoor vir "kerk"?
 Hoe is julle as Kix-leiers vir mekaar "kerk"?
 Hoe is julle as Kix-groep 'n gestalte van kerk?
Die meeste groot gebeure in die Bybel het rondom 'n ete plaasgevind... die vermeerdering van die
brode, die weduwee wat vir Elia met haar laaste meel en olie 'n broodjie gebak het, Dawid wat as
koning gesalf is by 'n ete, Abraham wat Engele met 'n ete ontvang het... en ja, selfs die sondeval het
eet-eet gebeur. Gelukkig verduidelik Jesus Sy verlossingswerk ook om die etenstafel met brood en
wyn.
Koester elke ete, nie net uit dankbaarheid vir die kos nie, maar ook vir die mense in jou lewe. Daar is
soveel mooi verhale van Christene wat nie skaam was om mense uit te nooi om die bietjie wat hulle
gehad het saam met hulle te kom geniet nie. Hierdie mense het gemeenskappe verander en ons
kan dit ook doen. Moenie skaam wees nie. Wees gasvry.

Ontmoeting 14

Filippus en die Etiopiër

Kinders leer hoe jy die Goeie Nuus kan verkondig: wees gehoorsaam aan die Here en Hy sal jou daarin lei.
Teks: Handelinge 8:26-40

vas en gooi dan elkeen sy bolletjie wol vir ‘n kind wat in die

Hulpmiddels:

sirkel staan. Die persoon wat dit vang, haak die wol om hulle

Welkom:

vinger en gooi die bolletjie wol weer vir ‘n ander persoon. (Jy
mag nie vir iemand direk langs jou of die persoon wat vir jou

 3 Bolletjies rooi wol (of enige ander kleur)

gegooi het, die bol wol gooi nie.) Nadat almal die wol hanteer het

Woord:

en 'n stukkie om hulle vinger gehaak het, kan hulle dit weer

 Die woorde “oor” en “mond” op afsonderlike papiere of

prente daarvan (Jy kan selfs na jou oor en mond wys).

teruggooi vir die 3 in die middel. Probeer gerus die volgende:
laat iemand ‘n foto van julle “tou evangelie” neem. Iemand kan

 Die PowerPoint aanbieding: wys die prente terwyl jy die

storie vertel.

ook op die grond lê en ‘n foto van onder af neem.

Werskaf:

Telefoontjie: Laat die kinders almal in die sirkel staan. Sê

 2 stokkies

saggies vir die hele groep dat hulle mooi moet luister. Fluister in

 A4-papier met geskommelde woorde

‘n kind se oor: “Vandag se verhaal is baie spesiaal.” Die

 Uitgedrukte PDF

boodskap word aangestuur deurdat elke kind dit fluister in die

 Skêr, gom en “mirror tape” (“double sided tape” met spons)

oor van die een wat langs hom sit. Wanneer die boodskap die
laaste kind bereik het, vind julle uit hoe korrek die boodskap

Welkom

oorgedra is.

Ons onthou: Verlede keer het ons ‘n speletjie gespeel waarin

Wyding

julle opgedeel was in twee groepe. Julle sal onthou dit was die
heidengroep en die Jode-groep. Daaruit het ons geleer dat ons

Laat die kinders in die sirkel bly staan, hande vashou en “Bind

almal ewe belangrik is vir die Here en dat almal die reg het om

us together, Lord” saamsing.

die Goeie Nuus te ontvang. Vandag se speletjies is vir almal

Stilword-ritueel:

bedoel!

Sit stil op ‘n plekkie, haal diep asem en blaas weer uit. Luister

“Tou Evangelie”: Gebruik 3 bolletjies rooi wol. Drie kinders

na die volgende liedjie.

staan met hul rûe na mekaar, terwyl die ander in ‘n groot sirkel

“Heart to change the world” Kids Praise! 6

om hulle staan. Die drie in die middel hou die punte van die wol
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(https://www.youtube.com/watch?v=jJoZ-YwkJRs)

HEART TO CHANGE THE WORLD
You and I’ve got to have a heart to change the world.
Let the song start to sing in every boy and girl.
Start to care. Start to share from a heart of love.
Let the world know that Jesus loves them.
Jesus told us to go and share in every land,
Over seas, through the hills, across the desert sand
Start to care. Start to share from a heart of love
Let the world know that Jesus loves them
How will the people know,
How will the people know,
How will the people know
Unless we show them.
You and I’ve got to have a heart to change the world.
Let the song start to sing in every boy and girl.
By God’s grace, in God’s strength,
We can change the world.
Let the world know that Jesus loves them.
(Words and Music by Debby Kerner Rettino)

Mond: “Gaan dadelik na die pad tussen Jerusalem en Gasa.”
Oor:

Dit was maar ‘n stil paadjie en daar was omtrent nooit
iemand nie.

Mond: Filippus het dadelik soontoe gegaan.
Oor:

Toe Filippus daar kom, sien hy ‘n man uit Afrika wat op
‘n wa ry.

Mond: Hierdie man het ‘n belangrike werk gehad.
Oor:

Hy moes altyd kyk na die koningin van Etiopië se geld en
hy moes ook al haar rekeninge betaal.

Mond: Hy was in Jerusalem om tot God te bid.
Oor:

Nou was hy op pad terug na sy land toe. Terwyl die man
so op sy wa teruggery het, het hy uit die Bybel gelees.
Toe sê die Heilige Gees vir Filippus:

Mond: “Gaan loop ‘n bietjie langs daardie wa.”
Oor:

Filippus het soontoe gegaan. Hy hoor hoe die man uit sy
Bybel lees. Filippus vra hom toe:

Woord

Mond: “Verstaan jy wat jy daar lees?”

Ons eerste speletjie het begin met drie ouens in die middel. As

Oor:

die drie kinders in die middel nie gehoorsaam was aan hulle

Die man antwoord hom toe: “Ek sal dit mos nie verstaan
as iemand dit nie vir my verduidelik nie.” Hy het vir Filip-

opdrag om die wol vir iemand anders te gooi nie, of jy wat die

pus genooi om langs hom op die wa te kom sit. Sy Bybel

wol gevang het, het dit nie verder gegooi het, sou ons nie

was oop by die boek Jesaja en Filippus begin toe sommer

daardie mooi “Tou evangelie” kon maak nie. Party kinders in die

daar en verduidelik vir die man van Jesus.

groep sou uitgesluit wees.

Mond: Hy het hom vertel wat Jesus alles gedoen het.

Ons gaan vandag vir julle vertel van Filippus en die Ethiopiër.

Oor:

Hulle was twee manne wat aan die Here gehoorsaam was en die

Terwyl hulle nog so op die wa ry en gesels, kom hulle by
‘n riviertjie. Die man sê toe vir Filippus:

evangelie boodskap aan ander mense gaan vertel het. Nadat

Mond: “Kyk hier is water. Ek glo in Jesus en wil ook sy vriend

Jesus opgevaar het hemel toe, was daar net ‘n handjievol manne

wees. Doop my sommer hier.”

wat dit geweet het. Omdat hulle gehoorsaam was, kon mense

Oor:

oral in die wêreld van die Here hoor.

Hulle stop toe met die wa daar by die rivier. Hulle het
afgeklim en in die rivier geloop. Filippus het die man

Ek het julle hulp nodig met die storie, so julle moet mooi luister.

gedoop.

Wanneer ek die prentjie van die OOR wys, moet julle net luister,

Mond: Die man was baie bly dat hy nou ‘n kind van Jesus kon

MAAR wanneer die MOND prentjie opkom, moet julle die sin wat

word.

ek gesê het, herhaal. Kom ons oefen dit eers. OOR: Eendag was

Oor:

daar ‘n man met die naam Filippus. MOND: Hy was ‘n kind van

Hy het toe verder met sy wa na sy land, Etiopië, toe
gery. Daar het hy vir almal van Jesus vertel en baie het

die Here. (Kinders herhaal die sin).

geglo.

Die eerste kerk het vinnig gegroei en die dissipels, wat toe

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

apostels genoem is, kon nie meer byhou om alles te doen wat

1. Ek wonder watter deel van die verhaal staan vir jou uit.

Jesus van hulle gevra het nie. Filippus is een van 7 manne wat

2. Ek wonder wat dink jy is die belangrikste deel van die

aangestel is om die apostels te help met hulle goeie werk, veral

verhaal.

om kos te versprei onder mense en om na die weduwees te kyk.

3. Ek wonder wie sou jy graag in die storie wou wees.

Filippus het na Samaria gegaan en daar vir almal die Goeie Nuus

4. Ek wonder met wie kan jy hierdie week die Goeie Nuus deel.

gaan verkondig. Een dag, terwyl Filippus terug was in Jerusalem,
het hy ‘n opdrag gekry.

Werskaf

Filippus en die Etiopiër

 Speel weer die “Tou evangelie”, maar hierdie keer, voordat

Handelinge 8:26-40

jy die wol vir die ander persoon gooi, sê jy: “(persoon se

Oor:

naam), ek gee vir jou die Goeie Nuus.”

‘n Engel van die Here het vir Filippus gesê:
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Gee aan kinders die geleentheid om een van die volgende

Filippus en die Etiopiër

moontlikhede te kies en kreatief tyd daaraan te spandeer.
Speel weer die liedjie, “Heart to change the world”, in die
agtergrond terwyl hulle besig is met werskaf.
 Boekrol met geskommelde woorde: Laat die kinders die

geskommelde woorde ontsyfer. Plak die papier dan aan
twee stokkies vas.
 Maak die 3-dimensionele prent van Filippus en die

Etiopiër.
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

Instruksies om
die 3D-prent van
Filippus en die
Etiopiër te maak

 As jy die voltooide prente wil ophang, het jy ook magnete of 'n lint nodig.

Knip al die stukkies
uit. (Help kleiner
kinders wat dalk
sukkel om die
handjies uit te knip.)

Rol die lang ente op deur dit rondom ‘n kwas of
iets soortgelyks te rol. Plak die handjies direk op
die boekrol.

Plak die boekrol bo-op die karakters soos in die
voorbeeld. Nou kan die kinders by die huis die
verhaal gaan oorvertel.

Benodigdhede:
 'n Uitdruk van die PDF-patroon, een vir elke kind
 Gom en skêre
 “Mirror tape” (“Double-sided tape” met spons in die middel)

Plak “mirror tape” op die agterkante van karakters.
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Ontmoeting 15

Die kerk
word vervolg

Kinders hoor die storie van die eerste evangeliste en leer daaruit dat dít wat mense sleg bedoel het, verander het na iets beters, omdat
God se planne nie gekeer kon word nie.
Teks: Johannes 16:32-33; 2 Kor 4:8-9

Wyding

Hulpmiddels:

Sing “I have decided to follow Jesus”.

 Ballon

Stilword-ritueel:

 Pypskoonmakers (verkieslik rooi)

Sit stil op ‘n plekkie, haal diep asem en blaas weer uit. Luister na

 Water

“Heart to change the world” soos by ontmoeting 14.

 Ekstra groot afdruk van die wêreldkaart op koerantpapier
 Johannes 16:32,33; 2 Kor 4:8,9 (Druk die woorde uit en

Woord

lamineer dit.)
 Saadjies

(Vou die koerantpapier wêreldkaart op die grond oop en sit die
afgeblaasde ballon neer min of meer op die plek waar Israel is.)

 “Foamalite”-glasies
 Kersie vir elke kind

Verlede keer het ons gesien hoe Filippus gehoorsaam was toe die

 Wasgoedpennetjie vir elke kersie

Heilige Gees hom ‘n opdrag gee en hoe die boodskap van Goeie

 Wit en groen karton

Nuus selfs tot in Etiopië versprei het as gevolg daarvan.

 Rooi papier

(Gebruik ‘n rooi pypskoonmaker as ‘n lyn tussen Israel en Etiopië.)
Maar daar was ‘n groot probleem. (Neem ‘n koki en teken ‘n
groot uitroepteken.)

 Kopieë van die papierstrook met “Ek sal die goeie nuus ver-

tel!” daarop
 Kramdrukker

Almal was nie so bly om hierdie Goeie Nuus te hoor nie. Vir party
mense was hierdie Goeie Nuus “VERY BAD NEWS”!! (Teken ‘n

Welkom

“smiley” en ‘n omgekeerde “smiley”.) Daar was mense wat vas

 Kat en muis: Die groep staan in ‘n sirkel en hou hande vas.

geglo het dit is sonde om ‘n ander geloof te hê as waarin hulle

Een van die kinders is die muis binne die sirkel. ‘n Ander kind

glo. Daar was mense wat geglo het dat as die Christene baie

is die kat aan die buitekant van die sirkel. Die kat moet die

word, hulle hul eie weermag gaan maak en die land oorneem!

muis vang. Die kinders in die sirkel moet probeer om die kat

Daar was mense wat jaloers was op die Christene. Hierdie mense

buite te hou. Indien die kat in die sirkel kom, moet die groep

het planne gemaak om al die Christene te onderdruk. (Neem ‘n

die muis uitlaat deur hul arms hoog op te tel en spasie te
maak. Sodra die kat die muis gevang het, word die muis die

ballon en begin dit vol water maak, maak ‘n knoop en lig dit bo
jou kop terwyl jy verder vertel.)

kat en jy wys 'n nuwe muis aan.

So, orals waar Christene meer geword het, was daar mense wat

 Derde mannetjie/“Elbow tag”: Die groep staan 2-2 langs me-

hulle dopgehou het, wat hulle wou wegdruk, wat hulle wou

kaar met hul arms by die elmboog ingehaak. Kies weer een

wegjaag en selfs so ver gegaan het om hulle te vang en dood te

persoon wat jaag en een wat gejaag word. Die kind wat

maak. (Gooi die ballon op die kaart neer dat dit bars.)

gejaag word, kan by enige groepie van 2 inhaak. Die persoon

Hoe dink julle het die Christene wat toe geleef het, gevoel? Dit

wat aan die ander kant staan, moet nou vinnig hardloop en

was nie net een oorlog of een keer wat dit gebeur het nie. Oor ‘n

weer by ‘n ander groepie inhaak voordat hy/sy gevang word.

lang tydperk is Jesus se volgelinge vervolg. Vervolg beteken dat

 Opsie vir kleiner kinders – Roep ‘n getal uit en laat die groep

jy nêrens veilig voel nie, dit voel die hele tyd asof iemand jou

in kleingroepies van daardie getal verdeel. Roep vinnig weer ‘n

jaag of soek. Jy kyk altyd of jy nie iets verkeerd doen in hulle

volgende getal waarin hulle dadelik weer moet groepeer. Die

oë sodat hulle jou kan straf nie. Dit het so erg geword dat die

wat oorbly na elke indeling is “uit”. (Die doel van die spele-

Romeine eendag die hele Israel oorgeneem het en al die Jode

tjies is om die kinders angstigheid en druk te laat ervaar.)
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moes wegtrek na ander lande. Ons noem dit die Diaspora.

Diaspora: Vir die Jode vandag nog het die wood “Diaspora” ’n

Werskaf

hartseer betekenis. Dit herinner hulle aan die tyd wat hulle van

 Plant saadjies in ‘n “foamalite” glasie met ‘n teksvers op die

hulle blyplek, Israel, teen hulle sin, die wêreld vol versprei is.

glasie. Vat dit huis toe en versorg die saadjies. (Net

Die woord beteken “uitgesprei” (“scattered”) en ook “saai”.

soos ‘n saadjie wat in die grond geplant is eers moet

Daar is egter ‘n goeie betekenis ook aan die woord. Wanneer

sterf voordat dit groei, so sterf ons in onsself sodat die

ons saadjies in die grond gooi, versprei dit ook en bring dit nuwe

Here ons kan gebruik.)

lewe.

 Maak ‘n kersie en neem dit huis toe. Sit dit in jou kamer en

Wys gou vir my tot waar het die water gespat oor hierdie

elke dag voor jy uit jou kamer gaan, sê jy: “Here, gebruik

papier? Sou die water orals gekom het as die ballon heel gebly

my vandag om my lig te laat skyn. Wys my hoe ek iemand

het? Dít wat mense sleg bedoel, draai God om en gebruik dit ten

kan help.”

goede. (Wys na die omgekeerde en regom gesiggie op die nat

 “Ek sal die goeie nuus vertel!” ‘n Toewydingsketting. Elke

papier.)

kind kry ‘n strook papier waarop die woorde staan. Hy/sy

Ek wonder of die Christene dalk begin wonder het of hulle geloof

kram dit dan as ‘n ketting aan iemand anders s’n vas as ‘n

nie dalk verkeerd is nie. Daar gebeur dan soveel slegte goed.

teken dat hulle belowe om vir ander van Jesus te vertel.

Sou jy nie dalk begin wonder het of jy dalk verkeerd is as slegte

 “Gaan na die wêreld”: Gebruik pypskoonmakers om’n vissie

dinge met jou gebeur nie? Ek wonder wat het gemaak dat meer

te vorm.

en meer mense begin glo het.

 Dink aan iemand wat van ‘n ander land af kom en in ons dorp

Moeilikheid was nie nuus vir die Christene nie. Jesus het immers

woon vir wie jy ‘n briefie kan skryf om te sê dat Jesus hulle

toe Hy nog geleef het, die dissipels gewaarsku met die volgende

liefhet.

woorde: (Lees Johannes 16:32 en 33. Druk die woorde uit en

lamineer. Plaas dit op die nat kaart en laat ‘n paar kinders dit
saam lees.) “Julle sal soos wilde bokke uitmekaar hardloop. Julle

Uitstapritueel:

(Verduidelik eers die vertelling van die vissie en gee dan opdrag
wat gedoen gaan word direk na die seëngroet.)

sal net by die huis wil kom. Julle gaan My alleen los. Maar my
Vader gaan My nie alleen los nie. Hy gaan by My bly. Weet julle

Benodigdhede: Paar sandbakke of skinkborde met meel of

hoekom sê Ek dit vir julle? Julle hoef nie bekommerd te wees

mieliemeel

nie. Ander mense, wat nie my vriende is nie, sal julle sleg behan-

Kinders kan aan weerskante van ‘n bak staan sodat hulle tweetwee die geleentheid kry om by die sandbak te wees. Kinders
kry die geleentheid om, net soos die vroeë Christene dit gedoen
het, ‘n halfmaan in sand te trek as teken dat hulle uitgaan om
die Goeie Nuus te gaan vertel. Die een oorkant hom/haar trek
dan die tweede halfmaan om die vissie te voltooi. Hulle vee dan
saam hulle vissie uit en verdaag.

del. Maar dit moet julle nie bang maak nie. Onthou, Ek het die
duiwel met al sy mense gewen.”
In 2 Kor 4:8 en 9 lees ons ook hoe een van die eerste
sendelinge skryf: (Druk die woorde uit en lamineer. Plaas dit op

die nat kaart en laat ‘n paar kinders dit saam lees.) “Mense hou
aan om ons te laat swaarkry, maar ons hou aan om te lewe. Ons
weet nie altyd wat om te doen nie, maar ons is nie moedeloos

Vissie: Daar word vertel dat die vroeë Christene ‘n geheime

nie. Mense wil ons doodmaak, maar God los ons nie. Mense slaan

manier gehad het om met mekaar te kommunikeer. Hulle kon nie

ons sodat ons val, maar ons sterf nie.”

almal vertrou nie en het op geheime plekke bymekaargekom. Een

(Plak ‘n pleister waar Sirië is.) Hierdie tipe Diaspora, waar men-

van die maniere om uit te vind of die persoon met wie jy praat ‘n

se hul land moet verlaat a.g.v. oorlog, gebeur vandag nog.

volgeling van Jesus was, was om met jou voet of met jou vingers

Miljoene mense moes uit Sirië vlug en bly in tentdorpies in ander

‘n halfmaan in die sand te trek. Indien die ander persoon ook ‘n

lande. Baie van hulle is Christene en ander is nie. Mense vlug

volgeling was, sou hy ‘n omgekeerde halfmaan trek en die punte

selfs na Suid-Afrika wanneer dit sleg gaan in hul eie land. Dit

van die halfmaan oorkruis. Dit het ‘n vissie gevorm. Wanneer ons

gee vir ons die kans om hier in ons land vir hulle die boodskap

uitstap na die seënbede, gaan ons almal kans kry om in die bak

van Goeie Nuus te gee.

met sand (of mieliemeel) ‘n halfmaan te trek.

Ek wonder of jy weet van iemand in jou dorp wat moes vlug uit

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 14.

‘n ander land.

(Plak ‘n pleister op Suid-Afrika op die nat kaart.)
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Ek sal die goeie nuus vertel!
Kopieer die strook soos hierbo vir elke kind. Laat hulle die stroke aan mekaar
vaskram sodat dit ‘n toewydingsketting vorm soos op die foto regs.
Maak die kers se basis deur
2 strokies rooi papier soos
‘n konsertina te vou. Sny ‘n
groen sirkel uit om die
kersie op te monteer. Gebruik die foto as inspirasie
om die vlammetjie te teken
en uit te knip. Plak vas boop die kers.

Buig die pypskoonmakers in die vorm van ‘n vissie soos hierbo.

Ontmoeting 16
Saulus word deur God se lig aangeraak en sy lewe word verander. Na sy ontmoeting met God het hy sy lewe aan God gewy. Waar hy eers
mense wat in Jesus geglo het, vervolg het, sit hy nou aan die anderkant en is hý die een wat vervolg word. Ons gaan op reis saam met
Paulus. Ons stap saam met hom in God se lig.
Teks: Handelinge 9:1-27; 13:1-12; 14:8-28

Gee ‘n prys vir die een wat die groot woord van die vorige

Hulpmiddels:

ontmoeting kan onthou.

 Bak met sand of meel (soos by die vorige ontmoeting)

(Die woord “Diaspora” beteken versprei of verstrooi.)

 Verskillende soorte klere en bykomstighede soos ’n serp,

Hoekom was dit nodig om hierdie geheime teken te gebruik?

(Daar was mense wat hulle vervolg het.) Een van daardie mense

hoed en bril
 Sjokolade

was Saulus. Maar die Here het sy lewe aangeraak en hom ver-

 Mes en vurk

ander. Ons gaan netnou Paulus se verhaal hoor, maar nou eers ‘n

 Bordjie om sjokolade op te sit

speletjie.

 Dobbelsteen

Welkom

 Karton vir boeie
 Krammasjien

“Etenstyd”: Laat die kinders in ’n groot sirkel sit. Plaas ’n hoop

 Kopieë van “Verbind-die-kolletjies”-aktiwiteitsblad

klere en ’n sjokolade met ’n mes en vurk daarby op ’n bordjie.

 Kopieë van “Soek die woorde”

Gee vir ’n kind ’n dobbelsteen om te gooi. Die eerste kind wat ‘n

 Kopieë van “Reise in Paulus se tyd”

6 gooi, kan die sirkel binnehardloop, al die klere aantrek en die

 PowerPoint en video (laai van ons webwerf af)

sjokolade met die mes en vurk begin eet. Sodra die volgende
kind ‘n 6 gooi, moet die een wat alreeds binne die sirkel is, die

Begin deur die vissie in die bak met sand of meel te teken soos

klere dadelik uittrek en vir die volgende kind kans gee om aan te

hulle die vorige week afgesluit het.
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trek en van die sjokolade te eet. Speel vir ongeveer 5 tot 10 minute, of totdat almal ’n beurt gehad het. (Klein stukkies sjokolade kan dan

aan elke kind uitgedeel word.)

Wyding
Stilword-ritueel:
Sit stil op ‘n plekkie, haal diep asem en blaas weer uit. Luister na “Heart to change the world” soos by ontmoeting 14.

Woord
Vra die volgende vraag aan die kinders:
As jy een ding aan jouself kon verander, wat sou dit wees?
Ons kan nie verander hoe ons lyk nie, maar ons kan verander hoe ons dink en optree. Ons storie vandag gaan oor ’n man wat verander het.
Hy het nie meer gedink en opgetree soos vroeër nie.

Gebruik die PowerPoint en video om die storie van Paulus te vertel. Gebruik die volgende tabel met die skyfies se nommers en
die teks wat daarby pas.
1

Die storie van Paulus en sy reise (deel 1)

2

Omdat die Christene wegbeweeg het van die wettiese godsdiens van die Jode het Saulus en sy mede-Farisieërs besluit dat hulle
moet optree teen hierdie mense. Daarom het Saulus begin om die Christene te vervolg.

3

Saulus wou die volgelinge van Jesus doodmaak en het daarom na die hoëpriesters toe gegaan. Hy het briewe aan die sinagoges in
Damaskus gevra waarin hulle versoek word om hom te help om Christene op te spoor en hulle geboei na Jerusalem toe te bring.
Hulle het vir hom die briewe gegee en hy het Damaskus toe vertrek.

4

Toe hy naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom geskyn. Hy het op die grond neergeval.

5

Paulus het ’n stem gehoor wat vir hom sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy my?” “Wie is U, Here?” het hy toe gevra. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dis vir Mý wat jy vervolg! Staan nou op en gaan die stad in. Dáár sal vir jou gesê word wat jou te doen
staan.”

6

Die mans saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het ‘n stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die
grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie.

7

Sy reisgenote is Damaskus in terwyl hulle hom aan die hand lei. Vir drie dae het hy niks geëet of gedrink nie.

8

Daar was ’n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in ’n gesig geroep: “Ananias!” “Ja, Here!” het hy
geantwoord.

9

Daarop sê die Here vir hom: “Gaan nóú Reguitstraat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus. Hy is besig om tot My
te bid. Ek het hom in ’n gesig laat sien dat ’n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit sodat hy weer kan sien.”

10

Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê: “Broer Saul, die Here het my
gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul
kan word.” Onmiddellik het iets soos skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien.

11

Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het toe kos geëet en sy kragte begin herwin.

12

Nadat Paulus gedoop is, kon hy nie wag om die goeie boodskap by die sinagoge te bring nie.

13

Party mense was baie agterdogtig. Hulle het Paulus nie vertrou nie omdat hulle geweet het dat hy voorheen die kerk probeer vernietig het.

14

Ander mense wat hom oor Jesus hoor praat het, het so kwaad geword dat hulle hom wou doodmaak.

15

Paulus se nuwe vriende in Damaskus het gehoor van die planne om hom dood te maak. Hulle het hom gehelp ontsnap deur hom in
die nag na die stadsmuur te neem en hom met ‘n mandjie te laat afsak.

16

In Jerusalem wou party van die gelowiges nie glo dat Paulus nou ook ‘n volgeling van Jesus was nie.
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17

Barnabas het toe vir hulle van Paulus se ondervinding op die pad na Damaskus vertel.

18

Die Jode het probeer om Paulus dood te maak. Die gelowiges het hom na Seserea geneem. Daarvandaan is hy met ‘n boot na Tarsus toe waar hy omtrent 10 jaar gewoon het. Hy het vir almal van Jesus vertel het.

19

Speel die video “Die begin van die eerste reis”.

20

Paulus, Barnabas en Johannes Markus het vertrek na Perge toe. Johannes het besluit om terug te gaan Jerusalem toe.

21

Hier is die kaart van die eerste reis.

22

Paulus en Barnabas het ‘n klomp dorpies besoek en die goeie nuus versprei.

23

Paulus-hulle het gehoor dat van die Jode hulle wou stenig.

24

Hulle moes toe vinnig vlug na Listra toe.

25

In Listra het hulle ‘n verlamde man gesien.

26

Paulus het vir die man gesê: “Staan op!” Die man het opgestaan en begin loop!

27

Die mense wat dit gesien het, het gedink dat Paulus en Barnabas gode is. Hulle wou hulle aanbid.

28

Toe Paulus en Barnabas vir hulle vertel dat hulle gewone mense was en vir hulle van Jesus wil vertel, wou hulle vir Paulus en Barnabas met klippe doodgooi.

29

Van die gelowiges het hulle opgehelp en versorg.

30

Paulus-hulle het op hul terugtog dorpies besoek waar hulle vroeër gemeentes begin het. Daarna is hulle weer terug na Jerusalem.

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder wat vir jou mooi was van die
verhaal.
2. Ek wonder waar jy jouself in hierdie
storie sou sien.
3. Ek wonder wat sou jy gedoen het as
God aan jou verskyn het soos Hy aan
Paulus verskyn het.
4. Ek wonder hoe jou lewe anders gaan
wees na die storie.

Werskaf
 “Verbind-die-nommers”-prentjie

van

Saulus op pad na Damaskus.
 Deel “Soek die woorde” uit en soek die

woorde van Handelinge 13:4.
 Voorsien kopieë van “Vervoer in Paulus

se tyd”. Laat die kinders die maniere
van vervoer wat in Paulus se tyd
beskikbaar was, omkring.
Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 14.

10

Omkring alles
wat Paulus
gebruik het.
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Ontmoeting 17
Teks: Handelinge 16 – 28
Hulpmiddels:

Paulus en Silas moet nou probeer wegkom van die soldate af. As

 Kopieë van die skulpie

hulle by die kring kom, lig die kinders hulle hande op om hulle in

 Kopieë van die tronk-prentjies

die kring te laat inkom. As die soldate naby kom, hou hulle hul

 Skuifstukkies en dobbelsteentjie
 Uitdruk

hande af om te keer dat die soldate Paulus en Silas vang. As

van die hersieningspeletjie (lamineer indien

Paulus of Silas gevang word, word daardie soldaat weer Paulus

moontlik)

of Silas en een van die kinders in die kring word weer ‘n

 PowerPoint en video (Beskikbaar op ons webwerf)

soldaat. Hou ‘n paar minute aan met die speletjie.

Welkom
Wyding

Speel: “Paulus, Silas en die soldate” (soos Kat en muis):
Kies kinders om die volgende te wees: Paulus, Silas en 2

Sit stil op ‘n plekkie, haal diep asem en blaas weer uit. Luister

soldate. Die kinders wat oorbly, vat hande en maak ‘n kring.

na “Heart to change the world” soos by ontmoeting 14.

Woord
Paulus was vuur en vlam om vir almal die Goeie Nuus te vertel. Hy moes baie keer vlug en was nie orals welkom nie. Dit het hom nie
gekeer om die boodskap te verkondig nie. Verlede keer het ons gehoor van sy bekering en die eerste reis wat hy onderneem het. Vandag
gaan ons verder met sy storie...
1

Die storie van Paulus en sy reise (deel 2)

2

Silas het saam met Paulus op sy tweede reis vertrek.

3

Speel die video “Paulus se visioen en Lidia se bekering”.

4

Paulus en Silas het aangehou om almal van Jesus te vertel. Jesus het hulle gehelp om ’n meisie van ’n bose gees te bevry.

5

Haar eienaars was kwaad, want toe kon sy nie meer vir hulle geld verdien met haar waarsêery nie.

6

Hulle is geslaan en in die tronk gegooi.

7

Hulle het mekaar aangemoedig om nie moedeloos te word nie. Hulle het deur die nag liedere bly sing om God te loof.

8

Die ander gevangenes kon nie verstaan hoe hulle kon aanhou om God te prys al is hulle in die tronk nie.

9

Hulle vriende het aangehou om te bid dat Paulus en Silas gered sal word. ’n Groot aardbewing het gemaak dat al die tronkdeure
oopgegaan het! Die bewaarders was baie bang. As die gevangenes sou vlug, sou die bewaarders in groot moeilikheid wees.

10

Maar Paulus en Silas het nie weggehardloop nie. Die bewaarder was baie verlig. “Ons het nie weggehardloop nie, want ons weet
God is by ons en Jesus is God se Seun,” het hulle vir die tronkbewaarder gesê.

11

Die bewaarder het toe gesê: “Vertel my van Jesus.”

12

Paulus en Silas het vir hom alles oor Jesus vertel. “As jy glo dat Jesus God se Seun is, kan jy ook Sy kind word,” het hulle vir
hom gesê. “Ek glo,” het die bewaarder gesê.

13

Hy het vir sy hele familie vertel wat gebeur het. Hulle het ook gaan luister na wat Paulus en Silas vertel het. Hulle het in Jesus
geglo en hulle is gedoop.

14

Die volgende dag het die stad se leiers laat weet dat Paulus en Silas vrygelaat kon word. Hulle het al hul Christen-vriende by Lidia
se huis gaan groet en uit die stad vertrek.

15

Paulus het baie ondervindinge op sy reise beleef.

16

In Korinte het hy Akwila en Priscilla ontmoet. Hulle was ook tentmakers soos hy.

17

Paulus het ‘n tyd lank by Akwila en Priscilla gebly. Hulle was getroue Christene in Korinte. Hy het saam met hulle tente gemaak en
vir hulle geleer hoe om vir ander mense van God te vertel.
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18

Silas en Timoteus het later ook by hom aangekom in Korinte. Hulle het saam verder gereis.

19

‘n Kaart van Paulus se tweede reis van begin tot einde.

20

Paulus het nog baie avonture beleef.

21

Hy het op ‘n derde reis vertrek waar hy weer die gemeentes besoek het.

22

In Efese het die silwersmid, Demetrius, baie kwaad geword vir Paulus. Demetrius het beelde van die godin Diana gemaak, maar
nou was daar mense wat in God glo en nie meer afgode wou koop en aanbid nie. Die hele stad was in oproer! Die gelowiges het
Paulus aangeraai om nie met die mense wat in opstand was te praat nie, maar eerder by hulle te bly.

23

Paulus het net ‘n rukkie daar gebly en toe die reis terug aangepak.

24

Paulus en ’n paar van sy vriende het in die hawe van Troas aangekom.

25

’n Klomp Christene het bymekaargekom om te hoor wat Paulus vir hulle wou sê. Hulle het ’n kamer op die derde vloer van ’n huis
volgepak.

26

Eutigus was ’n jongman wat ook wou hoor wat Paulus alles vertel. Hy het sommer in die vensterbank gesit.

27

Paulus het aanhou praat en praat en praat. Eutigus het baie vaak geword...

28

... En aan die slaap geraak! Hy het by die venster uitgeval tot op die grond. Hy was dood.

29

Almal het afgehardloop na waar Eutigus gelê het. Paulus het hom in sy arms geneem en gesê: “Hy is okay.” En toe het Eutigus
weer gelewe!

30

Almal was baie bly dat Eutigus weer lewendig was.

31

Paulus en sy vriende is weg uit Troas en het die ouderlinge van die gemeente in Efese gaan groet. Hulle het verder gevaar, by die
eilande en uiteindelik by Sidon aan land gegaan.

32

Die derde reis het in Jerusalem geëindig.

33

Die profeet Agabus het vir Paulus vertel dat hy gevang sal word as hy na Jerusalem toe gaan.

34

Maar Paulus het vir sy vriende gesê dat hy sal doen wat God van hom vra.

35

In Jerusalem was daar baie moeilikheid en Paulus is vals aangekla en in die tronk gesit.

36

Die volgende dag het omtrent 40 Jode bymekaargekom. Hulle maak toe ‘n geheime plan oor hoe hulle vir Paulus kan doodmaak.
Hulle het gedink dat God van hulle plan hou. Daarom besluit hulle om nie te eet of te drink totdat Paulus dood is nie.

37

Hulle gaan toe na die Joodse leiers by die tempel en vertel vir die leiers van hulle plan. “Julle moet ons help met ons plan. Vra vir
Generaal Claudius om weer vir Paulus na die Joodse hof toe te bring. Sê julle het nog vrae wat julle vir Paulus wil vra. Ons sal in
die bosse langs die pad wegkruip. Nes hulle by ons kom, sal ons uit die bosse spring en Paulus doodmaak.”

38

Paulus se suster se seun het van die Jode se geheime plan gehoor. Die seun het vir Paulus daarvan gaan vertel. Die kaptein het
die seun geglo en gereël dat Paulus in die nag van die een tronk na die ander een verskuif word.

39

Die bevelvoerder het toe 200 soldate, 70 soldate met perde en 200 soldate wat goed was met swaarde en spiese, gestuur om
Paulus in die nag na Seserea toe te vat.

40

Paulus moes aan die goewerneur Felix verduidelik waarom hy as gevangene na hom toe gebring is.

41

Hy het hom vir 2 jaar in die tronk opgesluit.

42

‘n Nuwe goewerneur, Festus, het aan bewind gekom.

43

Paulus het vir hom gesê dat hy niks verkeerds gedoen het nie. Paulus het hom op die keiser beroep.

44

Paulus is uiteindelik per skip na Rome gestuur. Tydens die reis het hulle ‘n wonderlike ervaring gehad.

45

Paulus moes saam met ander gevangenes en ‘n klomp bewaarders op ‘n skip klim na Rome toe. Op pad na Rome was daar ’n groot
storm wat 14 dae lank gewoed het.

46

Terwyl Paulus gebid het, het ’n engel vir hom gesê dat hulle gered sou word.

47

Niemand wou eet terwyl hulle in die storm was nie. Paulus het vir almal gesê om te eet sodat hulle die volgende dag sterk kan
wees as hulle gered word.

48

Hulle het alles wat onnodig was, van die skip afgegooi. Teen die oggend was hulle naby aan die strand.

49

Op pad strand toe het die skip stukkend gebreek.
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50

Almal kon uitswem of op stukke dryfhout dryf tot op die strand. Almal is gered.

51

Hulle het veilig die land bereik. Hulle was nou op die eiland Malta.

52

Dit was koud en hulle het stompe opgetel om ‘n vuur te maak.

53

‘n Giftige slang het vir Paulus gepik terwyl hy help om hout op te tel.

54

Paulus het die slang in die vuur gegooi en gebid dat God hom moet bewaar teen die gif van die slang.

55

Die mense kon nie glo dat Paulus nie doodgegaan het nie.

56

Toe hy nie sterf nie, het almal gedink dat Paulus self ’n god is. Hy kon toe vir hulle vertel van die een, ware God.

57

Paulus het ook die eilandhoof se pa gesond maak, asook ander mense wat siek was. Na 3 maande op die eiland, kon hulle weer
verder vaar Rome toe.

58

Paulus was weer 2 jaar lank ‘n gevangene in Rome. Hy kon wel in sy eie huis bly, maar Romeinse soldate het hom die heeltyd opgepas.

59

Al was Paulus ‘n gevangene het hy nog steeds baie mense bemoedig en gepreek deur die briewe wat hy vir gemeentes en individuele mense geskryf het.

60

Paulus is uiteindelik in Rome oorlede. Dit was ‘n baie hartseer gebeurtenis, want hulle het hom doodgemaak omdat hy in Jesus
geglo het. Hy was vir ons ‘n voorbeeld van ‘n kind van die Here wat gehoorsaam was en tot aan die einde van sy lewe getrou was
aan sy roeping.

Werskaf
 Gebruik die patroon van die skulpie. Die kinders skryf Lidia se naam op die voorkant van die skulp. Binne-in is die teks: Hand 16:14 –

15a: “Lidia ... het handel gedryf met pers wolmateriaal en was van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik
gemaak. Sy en haar huisgesin is gedoop.” ('n Sekere soort skulpie is gebruik om materiaal pers te kleur en dit was baie spesiaal en
duur in Lidia se tyd.)
 Maak “tronkprente”: Elke kind kry ‘n A5-grootte karton. Vou dit in die helfte. Teken ‘n gesig op die een kant en regaf strepe op die

ander kant. Plak nou ‘n sosatiestokkie agterop die een helfte vas sodat die helfte van die stokkie onder uitsteek. Plak ook die kante
van die papier op mekaar vas. Wys vir die kinders hoe hulle die stokkie tussen hul hande kan vryf sodat die prentjies heen-en-weer
beweeg. Dit behoort te lyk asof die gesig agter tralies is.
 Hersieningspeletjie: Speel die hersieningspeletjie aan die einde van hierdie ontmoeting. Plak die 2 bladsye langs mekaar om die

volledige speletjie te kry. Kinders kry elkeen ‘n skuifstukkie en kans om die dobbelsteentjie te gooi. In die blokkies is opdragte.
Elkeen voer die opdrag uit van die blokkie waarop hy land. As dit iets positiefs was, skuif die speler aan, maar as dit iets negatiefs
was, skuif hy terug. (Dit werk basies soos slangetjies-en-leertjies.)
Sluit af met die seënbede.

14

15

Ontmoeting 18

Paulus se brief aan die Romeine

Teks: Romeine 3:23; Romeine 14:3 en 21; Romeine 15:7

Wyding

Hulpmiddels:
 Koerantpapier

Sing: “Hy’s die Een wat ek liefhet in die môre”

 Stoele

“Ek weet verseker” of “Ek weet, ek weet verseker”

 Slakkie die Posslak: Slakkie gaan in elkeen van die volgende

ontmoetings gebruik word. Dit is dus die moeite werd om

Stilword: “Die Here het belowe dat niks my van Sy liefde kan

spesiale aandag hieraan te gee. Ons gee 2 moontlikhede:

skei nie. Nie dood of lewe, engele of magte, dinge wat nou

‘n Leidster of 'n kind wat hou van toneelspel kan die slak
wees. As julle nie 'n kostuum kan kry nie, gebruik 'n boks,
versier dit en maak dit op die kind se rug vas. Twee langerige pypskoonmakers met 'n balletjie op elk kan op 'n kopband vasgemaak word om Slakkie se voelers te wees.
Maak ‘n slak handpop. Slakkie kan dan die briewe in sy bek
vir die leidster bring. Die maklikste handpop is om die prente
op bl. 17 te vergroot en dan op ‘n bruinpapiersak se voorkant
te plak. (Sien foto.) Nog ‘n moontlikheid is om ‘n ou sokkie
te verander in ‘n handpop. Gebruik die foto as inspirasie. Of
dalk is daar kreatiewe tannies in jou gemeente wat ‘n slakhandpop kan brei of hekel!

gebeur of dinge wat nog gaan gebeur of kragte of hoogte of
diepte of enige iets anders in die skepping nie. Ek glo dit,
Here.” (Romeine 8:38,39)

Woord
Ons speel die volgende om te illustreer dat ons nie onsself kan
red nie. Romeine 3:23-24
Stel vir Slakkie die Posslak voor. Dit het hom lank geneem om
uiteindelik by Kix uit te kom, maar hy is nou uiteindelik hier. Hy
bring vir ons pos.
Brief 1

 Oupa Pietie Preekstoel se briewe in kleurvolle koeverte

Liewe Kix-kinders
Ek het gehoor van julle. Ek het gehoor julle is lief vir
Jesus. Julle ken my nie, maar ek is iemand wat die Bybel goed ken. Ek hou veral van die briewe aan die gemeentes. Ek wil kinders help om ook opgewonde te
wees oor die briewe in die Bybel.
Ek is Pietie Preekstoel. Ek is al 85 jaar oud. Die Bybel lê
elke dag voor my en ek hoor wat die Dominees uit die
Bybel lees. Daar was 'n man met die naam Paullus. Ken
julle hom? Hy het aan gelowiges geskryf wat in verskillende plekke in die wêreld gewoon het. Ek het al Paulus
se briewe aan die gemeentes goed leer ken en wil vir
julle daarvan vertel.
Die Kix-tannie het vir my gesê dat julle vandag 'n speletjie gaan speel waarin julle gaan probeer om van 'n
klomp koerante ontslae te raak. Ek wonder wat het daar

 Briefie vir werskaf
 Papier en penne
 Roomysstokkies en koki's
 Inkleurprent van Paulus wat sit en skryf

Welkom
Speletjie 1: Koerantpapier oorlog: Plaas 'n ry stoele in die middel
van die vertrek. Strooi ewe veel koerantpapier aan beide kante.
Verdeel die kinders in twee groepe. (Gebruik 'n maklike metode

om hulle te verdeel deur iets te kies wat min of meer 'n gelyke
verdeling teweeg sal bring. Mens kan verjaarsdagmaande gebruik of almal met lang hare in een groep en die met kort hare in
die ander. Iets soos die tipe klere wat hulle aanhet of die
kleurskema van hul klere kan ook werk.) Hulle kry nou 2 minute

gebeur? (Laat die kinders vertel hoe die speletjie verloop het

om te kyk wie kan sy kant skoon kry deur dit oor die stoele na

en gebruik die gebeure om die teks te verduidelik. Jy kan die
koerantpapier as simbool vir sonde gebruik. Dit is moeilik om
daarvan ontslae te raak en jy “gooi” dit uiteindelik op iemand
anders.)

die ander span se kant toe te gooi. Stop met 'n duidelike teken
na twee minute en kyk dan watter span het die minste papier
aan hulle kant.
Speletjie 2: Stom telefoontjie: Die kinders sit in 'n kring. Almal
se oë moet toe wees. Jy raak aan die kind wat langs jou sit en
wys 'n gebaar. (Maak dit prettig deur 'n snaakse gesig te trek.)
Die kind raak aan die volgende kind en herhaal die gebaar. Almal
moet met toe oë wag vir hulle beurt. Op die ou end vergelyk julle
die eindgebaar met die oorspronklike.
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Dit het my laat dink aan wat in die Bybel staan. Kyk in
julle Bybels en lees Romeine 3:23-24.
Daar sal julle hoor dat dit onmoontlik is vir enige mens
om sonder sonde te wees. Maar kan julle hoor wat is
die oplossing? Wat het God gedoen om ons uit ons
sonde te help?
Bespreek saam met julle leidster die verse en dan sal

julle weer van my hoor.
Groete tot later
Pietie Preekstoel

Werskaf
 Lees hierdie brief van 'n kind wat graag deel wil wees van 'n

Kix-groep.

Hindernisbaan

Liewe Kix-groep

Stel ‘n roete met 6 hindernisse op. Plak nou op elke hindernis ‘n

My naam is Lee Chang. Ek woon naby die kerk en

opmerking:


Ons lyk nie almal eenders nie.



Ons praat nie almal dieselfde taal nie.



Ons is nie ewe slim nie.



Ons is nie ewe vinnig nie.



Party is ryker as ander.



Elkeen se familie is anders.

sien hoe lekker julle speel. Ek het nie maats nie. My
Afrikaans is sleg. My pa is kwaai en my ma is ook
kwaai. Ek wil by julle kom speel. Ek weet van Jesus
en is lief vir Jesus. My pa sê Chinese kinders mag
nie by julle speel nie. Help my. Ek is alleen.

Gee vir elke kind ‘n potlood en papier en skryf ‘n brief vir
Lee Chang. Verduidelik vir hom dat julle hom sal aanvaar

Maak dit so dat die kinders mekaar moet help om daardeur te

soos julle vandag geleer het.

kom. Verdeel in 2 spanne en laat hulle afsonderlik deurgaan.

 Inkleurprent van Paulus wat sit en skryf.

Hou tyd en wys die wenspan aan deur die tye te vergelyk. Be-

 Skryf die “hindernisse” op roomysstokkies en bou dan ‘n

spreek die ervaring.

klein hindernisbaan in ‘n skinkbord vol sand.

Wat het gebeur?

 Skryf jou “hindernis” op ‘n blaadjie. Niemand sien wat jy

Wat sal julle doen om dit ‘n tweede keer makliker reg te kry?

skryf nie. Vou dit toe. Skryf dan buite op: “Jesus aanvaar

Dink weer aan die name van die hindernisse. Ek wonder watter

my”. Bêre iewers waar net jy dit weer gaan kry en gaan ont-

“hindernis” is vir jou vandag die grootste. Watter van die sake

hou dat niks jou van Jesus se liefde sal skei nie.

maak dat jy nie ander kinders kan of wil aanvaar nie?

Sluit af met die seënbede.

Slakkie: “Hier is nog ‘n brief.” (Brief 2)
Brief 2
Hello Kix'ers
As ek nie so oud was nie het ek vandag saam met julle
gespeel. Ek hou van hindernisbane. Julle speletjie het
my laat onthou dat toe ek ‘n kind was, ek lelik was met
ander klein preekstoele. Ek het nie van daarvan gehou
as hulle 'n ander taal gepraat het nie. Sjoe, hoe skaam
kry ek nou vir myself.
In Romeine 14:13 staan iets oor hindernisse. Kyk of
julle dit kan agterkom. Vers 21b sal julle ook help.
Hou moed en onthou om nie vir maats om jou die lewe
moeilik te maak nie. Romeine 15:7 sê ons moet mekaar
aanvaar, soos Jesus Christus ons aanvaar het.
Tot weersiens
Pietie Preekstoel

Tyd vir wonder:
1. Ek wonder hoekom mense vir mekaar die lewe moeilik maak.
2. Ek wonder hoe ek sal weet dat ek vir iemand die lewe
moeilik maak.
Gebed: “Here help my om mense te aanvaar soos U hulle aanvaar.”
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Ontmoeting 19

Die brief aan die Filippense

Teks: Fillippense 1:4; 4:4; 4:13

Woord

Hulpmiddels:
 Toue

Slakkie is baie opgewonde.

 Ballonne

Hy kan nie wag om vandag

 Oupa Pietie Preekstoel se brief

se brief te lees nie.

 Kopie van prentjie met Fillipense 4:4

Slakkie: Ek spring al die
hele dag op en af. (En julle
het gedink ek kan nie
spring nie!) Ek het weer ‘n
brief van Oupa Pietie
Preekstoel gekry.
Fillipense 4:4
(Leidster haal die brief uit
Wees altyd bly
die koevert.)
Slakkie: Haai, daai skapie
in die Here!!
spring nes ek – net hoër.
Hier is Oupa Pietie Preekstoel se brief:

 Woorde van Fillipense 4:13, elke woord op 'n afsonderlike

papier
 Wasgoedpennetjies
 Papier om harte en kruise te maak
 Plankies, spykers en wol/gare
 Kopieë van inkleurprent en kryte
 Slakkie die Posslak

Welkom
 Speletjie 1:

Middag maats
Julle het seker gesien hoe bly is die skapie op die prent
wat ek gestuur het. Die woorde wat op hom staan, kom
uit die brief van Paulus aan die gemeente in Filippi
hoofstuk 4 vers 4. Gaan julle dit gou lees?
Dis moeilik om te glo dat Paulus in die tronk was terwyl
hy die brief geskryf het. Dit was moeilik in die tronk. Tog
was Paulus se hart vol blydskap. Lees Filippense 1: 3-4.

Ballon voetvlugbal: Span toue laag, ongeveer 60 cm van die
vloer af. Die kinders speel in groepe van 4 met twee aan ‘n
kant. Gee vir elke groep ‘n ballon. Hulle gaan hulle voete
gebruik om die ballon
oor die tou te kry.
Hulle stut met die
ander voet en hande

(Leidster of ‘n kind lees die verse.)

op die grond in ‘n
omgekeerde

Dit was die eerste ding wat Paulus vir die gelowiges
wou sê.

kruip

posisie. Hulle kry ‘n
punt

vir

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

elke

Ja, julle wonder seker hoekom het ek nie my brief so
begin nie. Ek het eintlik net vergeet hoe mooi dit is. Ons
bid mos vir mekaar. Slakkie, vra vir die kinders of hulle
vir mekaar bid.

suksesvolle skop.
 Speletjie 2: Verdeel in

2 groepe. Elke groep kry ‘n ballon wat opgeblaas moet word.

Slakkie: Bid julle regtig vir mekaar?

Een kind/leidster in elke groep moet die ballon opblaas. Hulle

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

mag egter net blaas wanneer die kinders in die groep ‘n
positiewe opmerking maak. Die groep wie se ballon na ‘n
minuut (of minder) die grootste is, wen.

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

Wyding
Sing: Dis so lekker om die Here te dien; My emmertjie loop oor
Dit borrel in my
Verbly julle in die Here / Rejoice in the Lord always
The windows of heaven are open
Stilword-ritueel:
Sit stil op ‘n plekkie, haal diep asem en blaas weer uit. Luister
na “Heart to change the world” soos by ontmoeting 14.
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(Leidster haal Filippense 4:13 uit. Die woorde is groot gedruk.
Vou dit oop en hang die woorde met wasgoedpennetjies aan een
van die toue wat tydens die ballon vlugbal gespeel is. Lees die
woorde ritmies en met bewegings saam en na 3 herhalings haal
julle van die woorde af. Lees dit weer en haal nog af. Kyk hoe
gou kan julle die vers onthou sonder enige woorde aan die tou.)
Oupa Preekstoel vra:

Ek wonder wat is “alles” waarvan Paulus praat. Wat was
die moeilike dinge in sy lewe waarmee hy geweet het
die Here sal hom help?
Ek wonder wat is moeilik vir kinders soos julle.
Om aan Jesus te behoort is die beste ding in die lewe.
Dis nie net omdat dit nou lekker is om die Here te ken
nie, maar Hy belowe om vir altyd by ons te wees.
Uiteindelik kan ons vir ewig by Hom lewe. So of ons
lewe of doodgaan, of dit goedgaan en of ons swaarkry,
ons behoort aan Hom.
Daar is die mooiste verse in Filippense. Ons het nou al
3 gelees. Fil 4:4, Fil 1:4 en Fil 4:13.

(Lees hulle weer.)
Tyd vir wonder:
1. Ek wonder watter vers wil jy kies vir vandag.
2. Ek wonder wat maak jou bly.
3. Ek wonder hoe mens bly kan wees terwyl jy swaarkry.

Werskaf
 Maak harte. Wees bly (Lied in my hart): Gebruik die foto’s

as inspirasie om harte te maak.
 Maak kruise met spykers en gespande gekleurde gare.
 Maak ‘n kruis uit papier: Skryf die woorde van die vrug
van die Gees op die been van die kruis. Teken ’n hartjie in
die middel van die kruis waarop jy skryf waarvoor jy
dankbaar is.
 Bid vir mekaar: Gebruik die foto van ‘n gebedskaart om ‘n
soortgelyke een te maak.
 Kleur die prent met Fil 4:13 in en vat dit huis toe.
Sluit af met die seënbede.

Ek is tot alles in staat
deur Christus wat my
krag gee. Fil 4:13
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Benodigdhede:
Papierborde
Waterverf of “craft” verf
Bruin wol, koki of vetkryt
Groen “tissue”-papier
Springmielies (gespring)
Kouelym
Ponsdrukker en skuifspeld

Verf die papierbord groen en blou soos op die foto. (Los die buiterand van die papierbord wit sodat dit ‘n raam vir
die prent vorm.) Terwyl die verf droog raak, sny solank bruin wol in stukke om die takke en stam te vorm.

Sny blaartjies uit die groen papier. Sodra die verf droog is, teken met kouelym die lyne vir die takke en stam. Plaas dadelik die bruin wol op die gom en
druk dit vir ‘n rukkie vas sodat dit kan droog raak. Druk kolle kouelym waar die blare vasgeplak moet word. Druk net eers ‘n paar kolle gom en plak blare op
daardie kolle vas voordat jy aangaan met die volgende kolle.

Sodra al die blare geplak is, kan jy nog kolle met die kouelym druk vir die bloeisels. Plak die springmielies vas op die kolle. Druk dit ‘n rukkie vas sodat die
springmielies bly sit. Sodra alles droog is, kan die springmielies met waterverf of koekkleursel geverf word om soos bloeisels te lyk.
Alternatief: Verdun die verf of kleursel met water, gooi dit in ‘n spuitbottel en spuit die kleursel sommer oor al die springmielies voor die tyd. Laat die
springmielies droog word voordat dit op die papierbord vasgeplak word.

Alternatief: In plaas daarvan om bruin wol vas te plak vir die takke en stam, kan die kinders dit met ‘n bruin koki of vetkryt teken.

In plaas van springmielies vir bloeisels, kan klein stukkies pienk (of wit) “tissue”-papier opgefrommel en vasgeplak word.

Pons ‘n gaatjie aan die bokant van die papierbord. Druk ‘n oopgebuigde skuifspeld daardeur
om die lenteprent aan op te hang.
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