Ontmoeting 22

Briewe van Johannes

Hierdie ontmoeting word in die vorm van ‘n gebedsreis gehou. Die Welkom, Wyding, Woord en Werskaf word geïntegreer.
Teks: 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes
Notas oor gebedstasies:


Julle kan ‘n paar van die stasies of tafels kies. (Julle hoef nie almal te gebruik nie.)



Hou getalle in gedagte (minstens 4 tafels vir 20 kinders, minstens 7 vir 50 kinders). Indien daar baie groot getalle is, kan
oorweeg word om tafels te dupliseer of om die helfte van die kinders buite besig te hou met speletjies terwyl die ander die
gebedstasies doen. Laat hulle dan omruil na 'n halfuur.



Dit kan in enige volgorde gedoen word. Daar is gelyktydig kinders by al die tafels.

Sorg vir iemand om instruksies te gee en leiding te neem by elke tafel.
Gebedsreis:
Die gebedstasies word vooraf uitgepak. Wees kreatief en doen moeite. Dit kan in enige volgorde gedoen word. Elke tafel word
beman deur ‘n leier. Die kinders begin deur die woorde van Johannes in die koevert op hulle tafel te lees. Daarna doen hulle die
aktiwiteit. Gebruik verkieslik groot of helder koeverte.
Aanbieder verduidelik vooraf: Johannes was 'n apostel. Die briewe wat hy geskryf het, is nou deel van die Bybel en word genoem 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. 3 Johannes is die kortste boek in die Bybel. Kom ons gaan op ‘n reis om te hoor
wat staan in die briewe.

(Verduidelik hoe die gebedstasies werk.) By elke tafel is daar ‘n brief in ‘n koevert met teksverse uit die Johannes-briewe. Dit
moet eers gelees word voordat julle die aktiwiteit doen. Luister na die aanbieder by elke tafel. By elke tafel gaan julle oor iets
anders bid en elke keer op 'n ander manier.
1.

DIE BYBEL IS BELANGRIK

“Jesus is die Woord en die Lewe.” (1 Joh 1:1) Dit beteken dat ons die Bybel lees om Jesus beter te leer ken. Ons moedig ander
mense aan om dit ook te doen.

Benodigdhede:


Skryf die teks en verduideliking hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Kopieer die wêreldkaart so groot as moontlik; kopieer die gebedskaartjies op karton en sny dit op in 20 kaartjies wat
saam met die wêreldkaart gebruik word.



Kopieer die gebedswiel op karton, knip uit en druk ‘n “split pin” in die middel deur albei kartonne.



Gekleurde plakkers.



Opsioneel vir versiering: verskillende Bybels en vertalings, Bybels in ander tale en Kinderbybels.

Aanbieding: Johannes verduidelik vir ons in sy eerste brief dat die Bybel baie belangrik is. Die Nuwe Testament is al in meer
as ‘n 1000 tale vertaal en daar is al 6 biljoen kopieë van die Bybel deur die jare gedruk. Dit is die beste verkoper van alle tye!
Maar tog is daar BAIE mense wat nog nie die Bybel gelees het nie.
Bid vir een van hierdie lande waar daar baie mense is wat nie die Jesus van die Bybel ken nie. Tel ’n gebedskaartjie op en
gebruik dan die gebedswiel om vir daardie land en vir die land se kinders te bid. Bid dat God mense na hulle sal stuur sodat
hulle van Jesus sal hoor en Hom leer ken. Plak ‘n plakker op die land wat jy gekies het.
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2.

GOD IS LIG

“God is Lig en daar is geen donkerte in Hom nie.” (1 Joh 1:5) Dit beteken dat God ons help met ons probleme en ons leer om
reg te lewe.
Benodigdhede:


Skryf die teks en verduideliking hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Foelie, teekersies / kerse, vuurhoutjies



Opsioneel vir versiering: uitstalling van flitse, kerse, lampe, ens.

Aanbieder verduidelik: Johannes verduidelik vir Christene dat ons wel foute maak, maar dat ons jammer kan sê en Jesus ons
altyd vergewe. Hy is soos ‘n lig op ons pad. Hy wys vir ons hoe om gehoorsaam en soet te wees.
Bid en sê jammer vir iets wat jy verkeerd gedoen het (as daar iets is waaraan jy kan dink) en vra dat Jesus jou vergewe. Bid
ook oor enigiets wat jou bekommer en vra Jesus om jou daarmee te help. Steek dan die kersie aan om te onthou dat God lig is
en dat Hy jou vergewe.

3.

GOD IS LIEFDE

Weet jy hoe lyk God se liefde? Dit lyk so: “God het sy spesiale Seun wêreld toe gestuur. Hy het ons kom help om God se
kinders te word.” 1 Joh 4:9 (uit Bybel @kinders)
Benodigdhede:


Skryf die teks en verduideliking hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Opsioneel vir versiering: ‘n uitstalling van ’n kruis en harte



Klei, papierborde, tandestokkies (Indien die klei huis toe geneem word, kan dit op papierborde gedoen word.)

Aanbieder verduidelik: Johannes skryf sy briewe aan Christene. Iemand het probeer om hulle deurmekaar te maak. Hy sê vir
hulle om te bly glo aan dit wat belangrik is. Hy herinner hulle aan die heel belangrikste waarheid. Dit is dat God elkeen baie lief
het en dat Hy Jesus gestuur het om te wys hoe lief Hy vir ons is. Hy het sy hele lewe vir ons gegee en vir ons kom wys hoe om
vir mekaar lief te wees. Jesus het jou baie lief, jy kan dit altyd onthou!
Maak ‘n hartjie uit die klei en skryf jou naam met 'n tandestokkie daarop. Jy kan patrone maak of jou duimafdruk daarin los.

4.

LIEFDE VIR MEKAAR

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. (1 Joh 4:7)
Ons moet altyd vir mekaar lief wees en mekaar wil help. Dis hoe God is. Hy het die liefde so gemaak.” (Bybel @kinders)
Benodigdhede:


Skryf die teks hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Karton (rooi, pienk, ens.) met hartjies op, skêre, koki’s, wasgoedlyn, wasgoedpennetjies

(Nota: Hulle kan aan die einde van die ontmoeting hulle hartjies huis toe neem of ‘n mens kan dit in ‘n volgende ontmoeting
weer gebruik vir gebed en dit daarná eers huis toe stuur.)
Aanbieder verduidelik: Omdat God ons liefhet, moet ons mekaar ook liefhê. Jesus het vir ons kom wys hoe. Hy was lief vir
almal. Dink aan al die mense wat jy ken in jou huis, by die skool, vriende, onderwysers, by die kerk, ens.
Knip hartjies uit karton of papier (of dit kan reeds uitgeknip wees) en skryf die name van familie en vriende vir wie jy wil bid
daarop. Bid dan vir hulle. Vra vir God om jou te help om vir hulle liefde te wys. As jy klaar gebid het, hang die hartjie op die
wasgoedlyn.
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5.

DIE WAARHEID

“Ek was baie bly toe ek kinders kry wat in die waarheid lewe.” (Die teks is aangepas uit 2 Johannes 4.) God wil hê ons moet
die waarheid glo en die waarheid praat.
Benodigdhede:


Skryf die teks en verduideliking hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Papier of groot stuk ongebleikte koerantpapier



Swart koki’s, gewone potlode, uitveërs



Plak papier of ongebleikte koerantpapier op die tafel. Verdeel die papier in 2 dele met ‘n streep in die middel. Skryf aan
die een kant die woord WAARHEID en aan die ander kant LEUENS.

Aanbieder verduidelik: Die kinders kan met koki’s aan die waarheid kant dinge oor God of die Bybel skryf. Met gewone potlode kan hulle aan die anderkant leuens skryf en dit dan met ‘n uitveër uitvee. Verduidelik dat God se waarheid standvastig is
en ewig hou, maar leuens nie.

6. HELP VIR ANDER

“Ek hou baie van jou. Jy doen wat ‘n kind van die Here behoort te doen. Ek praat veral daarvan dat jy ander Christene
vriendelik gehelp het. Jy het hulle nie eens geken nie, maar tog het jy hulle gehelp.” 3 Johannes: 5-6 (uit Bybel@kinders)
Jy het nodig:


Skryf die teks hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Kopieer die lysie met 5 prente waarop die kinders kan merk hoe hulle wil help.



Ink en 'n “inkpad” vir duimafdrukke



Papier waarop hulle die buitelyne van hul hande kan aftrek

Aanbieder verduidelik: Johannes praat in sy derde brief met Gaius. Hy was ‘n kerkleier. Wil jy ook soos Gaius ‘n helper vir
Jesus wees? Dink aan iemand vir wie jy kan help en besluit hoe jy dit wil doen. Trek die buitlyn van jou hand op die papier af
en skryf in elke vinger ‘n naam van iemand vir wie jy gaan help. Gebruik die ander papier met prentjies en maak ‘n duimafdruk by die prentjie wat wys hoe jy ander gaan help. Bid dat God jou sal gebruik.

7. OORWINNAARS
Ons het die sonde en die duiwel klaar gewen deur naby Jesus te bly en in Hom te glo. Glo jy dat Jesus die Seun van God is?
Dan is jy ‘n wenner.
Benodigdhede:


Skryf die boodskap hierbo op ‘n papier en sit dit in ‘n groot koevert om soos ‘n brief te lyk.



Pak vooraf ‘n klipstapel van klippe. Sit dan ‘n reuse wennersvlag daarop.(“checkered flag”)



Stokkies soos tandestokkies of sosatiestokkies om vlaggies mee te maak



Plakkers of papiertjies en swart koki’s om vlaggies mee te maak of briefies te skryf

Aanbieder: Ons sukkel soms met probleme of gaan deur moeilike tye. Die eerste Christene het ook in moeilike omstandighede
gelewe. Johannes praat hulle moed in en herinner hulle dat God hulle altyd bystaan. Dit is God wat die oorwinning gee. Hy help
ons met probleme. Hy maak ons wenners!
Skryf jou probleme op papiertjies, rol dit op en plaas dit in die kliphoop. Maak ‘n wenvlaggie om te onthou dat Jesus die oorwinnaar (wenner) is en steek dit in die klipstapel.
Sluit in die groot groep af met die seënbede.
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Ek wil graag só help:

