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‘n Nuwe jaar... nuwe dinge... nuwe idees... nuwe moontlikhede... nuwe inspirasie en nuwe motivering. Ook vir ons betrokkenheid by Kix en Sonstraaltjies. Mag die inspirasie van die Heilige Gees jou vanjaar help om toegewyd te wees in
jou bediening aan die jeug. Hulle is immers ons toekoms.
Die Kix-pirasie (‘n Kix-nuutskepping van Kix en inspirasie) onderaan hierdie bladsy kan gebruik word aan die begin
van elke kwartaal om leiers/leidsters toe te rus.
Nadat ons die afgelope drie jaar die Bybel chronologies deurgewerk het met “God se groot storie met die mens”, het
ons vanjaar egter ‘n nuwe invalshoek. In die eerste kwartaal (hierdie uitgawe van Kix.Kom) kyk ons na Vreemde Vroue stories; in die
tweede kwartaal gaan ons hoor van ‘n Paar Prettige Profete stories; in die derde kwartaal hoor ons ‘n klompie Snaakse Dierestories en
in die laaste kwartaal kyk ons na ‘n paar Crazy Kinderstories. Klink interessant, nè?
Aangesien plek in die gedrukte Kix.Kom beperk is, word al die hulpmiddels en prente verklein. Alles is egter in vol grootte (en in kleur
waar toepaslik) op ons webwerf beskikbaar. Gaan laai die pdf’s gratis af by www.kixkinders.co.za.
Vanjaar gaan ons ver, ja regtig baie ver, betrokke wees met ons projek. Die Japan Sending is ‘n organisasie van ons kerk wat al lank
betrokke is in Japan. Deur ons projek “Jesus vir Japan” wil ons saam met hulle veral uitreik na die jeug van Japan. In ons projekles is baie inligting asook die fondsinsamelingsmetode. Verder is daar by elke ontmoeting eers ‘n stukkie “spioentyd” waar ons meer
oor Japan uitvind op ‘n baie interessante manier.
Indien jy nuut is by Kix of Sonstraaltjies, gaan kyk op ons webtuiste onder “Info” en laai die Inligtingstuk en Handleiding vir Hulpmiddels
gratis af. En as jy dan nog iets wil weet, skakel José, ons vriendelike sekretaresse in die Jeugkantoor of ds. Anriëtte de Ridder (021 808
9050).
Ons nooi jou nou al uit na ons groot Kinderbedienings konferensie: “Toegerus vir die Toekoms” op 11 en 12 September
2018. Hierdie is die een geleentheid vanjaar wat jy nie mag misloop nie! Teken solank die
Jeugkantoor info:
datums in jou dagboek aan; ons sal in volgende kwartaal se Kix.Kom al die inligting hê.
e-pos: jeug@sun.ac.za
Mag die Here jou in 2018 op ‘n besondere manier gebruik in die kinderbediening!
Pauline Matthee (redaktrise)
telefoon: 021 808 9050
044 272 3356 of 084 593 0700
paulinematthee@webmail.co.za

UIT ‘n
ander
hoek

God “stretch” ons soms!
(Gee vir elke leier/leidster ‘n jellie wurmpie.)
Hierdie klein wurmpie is gemaak van suiker en gelatien. Ons kan dit uitrek en daaraan trek tot dit ‘n langer wurmpie word. Maar as ons hom te ver rek, sal hy breek.
Die Bybel vertel ons in Jesaja 64:8:

“U is ons vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werk van u hande.”
“Here, U is ons Vader. Ons is die klei, en U is die Pottebakker. U het ons almal gemaak.” (Die Bybel vir Almal)
Soms moet die potterbakker die klei vat en dit uitrek om ‘n nuwe vorm te kan begin maak. As hy dit nie doen nie, sal dit net ‘n bol klei bly met geen
waarde nie.
Kom ons kyk gou bietjie hoe ver ons so ‘n wurmpie kan rek… (Almal kry kans om te kyk hoe lank hy sy wurmpie kan rek. Gee geleentheid dat
hulle meet wie se wurm die langste is.)
Party van die wurmpies het gebreek… As ons dink aan God as die Pottebaker en aan ons as die klei, is daar een ding wat ons kan weet en onthou: God sal ons rek, maar Hy sal ons nooit breek nie.
Gee geleentheid dat die leiers vertel van ‘n keer in hul lewens waar God hulle dalk al ge-”stretch” het.
Sluit af met gebed.

PROJEKLIEDJIE

deur Christine van Eyssen

Karaoke, Kawasaki, Toyota, Isuzu, Suzuki en ook Honda

Lentebloeisels om kastele wit en pienk.

Ek met my klein ogies sien Japan.

Bergtoppe is met sneeu bedek.

Sushi en sambrele – wat daarvan?

Helderrooi die son op die diep blou see,

Refrein:

Porselein potte propvol tee.

Jesus is lief vir die mense in Japan.

Sumu’s laat die babas huil, almal hou daarvan.

Hy laat sy kinders met sy boodskap daarheen gaan.

Buddha hou hul harte vas, maar Jesus maak hul vry.

Jesus gee om vir die mense in Japan.

(Die bladmusiek en ‘n opname is beskikbaar op ons

Jesus vir Japan.

2

webtuiste en Facebook-blad.)

PROJEK 2018: JESUS VIR JAPAN
Tydens hierdie ontmoeting besef kinders weer wanneer
ons iets aan iemand anders doen, doen ons dit aan die
Here. Die kinders leer ook meer oor Japan en hoe ons
deur die jaar Japan se kinders kan ondersteun met ons
projek.
Teks: Matteus 25:31 – 40
Hulpmiddels:
 Sambreel
 ‘n Pak rys
 Sushi eetstokkies
 ‘n Handwaaier
 Lantern of enige lamp
 Vergrootglase vir elke kind of ‘n prent van ‘n
vergrootglas vir elke kind (wat nog nie kan lees nie)
 Geheime dekodeerder vir elke kind wat kan lees en
skryf
 Hulpmiddels vir werskaf (sien onder werskaf)
 PowerPoint met feite oor Japan (op ons webwerf
beskikbaar)
 Die liedjie “Jesus loves me” in Engels en Japannees (op
ons webwerf beskikbaar)

hê ons moet uitvind hoe dit met ander mense gaan en of
hulle swaarkry. Ons moet ook uitvind hoe ons hulle kan
help. Ons as kinders van die Here wil mos vir mense help,
nè? (Kinders reageer.) Op watter verskillende maniere kan
ons mekaar help? (Gee geleentheid vir antwoorde.) Deur
vir mekaar te bid; as iemand kos nodig het, vir hulle te gee;
deur na ons maatjies te luister as hulle hartseer is; ens. En
hoe weet ons dat ‘n maatjie hartseer is? Ja, ons het
daardie inligting by ons maatjie of by iemand gekry. Nou
kan ons besluit of ons vir ons maatjie gaan lag omdat hy/sy
hartseer is en ons rug op hom/haar draai, of ons kan
besluit om daardie inligting te gebruik om ons maatjie te
ondersteun deur vir hom/haar te luister, deur te bid, deur
daar te wees vir hom/haar, ens. So, eintlik is ons elke dag
spioene vir Jesus, want elke dag kry ons inligting wat ons
kan gebruik om ander mense te help.
As spioene vir Jesus gaan ons hierdie jaar by KIX meer
inligting kry oor ons maats wat in Japan bly. Ons gaan kyk
hoe ons hulle kan help en ondersteun. Dit is baie ver
hiervandaan, maar die Here wil vir my en jou ook in ons
maats se lewens daar in Japan gebruik. Ons noem ons
spioeneer projek: Jesus vir Japan! Wie van julle wil hierdie
jaar deel wees van hierdie span wat gaan spioeneer op
Japan? (Laat die kinders reageer.) Goed, laat die
spioeneerwerk begin!!!
Goed spioene, ons het twee take wat ons moet doen vir
ons “JESUS VIR JAPAN”-projek.
Eerste taak: Ons moet uitvind wat die kinders in Japan
nodig het sodat ons daarvoor kan geld insamel.
Tweede taak: Ons moet uitvind waarvoor spesifiek ons vir
hulle kan bid.
Goed spioene, voordat ons inligting kan gaan soek oor wat
Japan se kinders nodig het, moet ons eers ‘n bietjie
agtergrond oor Japan kry. Maar nou moet ons eers
gefokus raak, want spioene moet altyd gefokus wees.

Welkom
“I spy with my little eyes”: Voordat die kinders inkom, sit jy
al die goed wat jy vir hierdie speletjie kan gebruik, in die
lokaal of ruimte waar julle die ontmoeting doen. Probeer
die eerste 5 items onder hulpmiddels gebruik omdat dit op
ons sendingprojek fokus, asook enigiets anders wat jy wil
gebruik vir die speletjie. Wanneer die kinders daar is , kan
jy die volgende sê: “Sjoe, vandag is ek baie lus om ‘n bietjie
te spioeneer op mense en dinge. Weet julle wat beteken dit
om te spioeneer? Dalk ken julle eerder die Engelse woord
“spy”. Dit beteken dat jy in die geheim inligting kry oor
iemand of oor ‘n spesifieke saak. Iemand wat spioeneer,
word ‘n “spioen” genoem. Die regering stel baie keer ‘n
spioen aan om in die geheim inligting oor hulle vyande of
oor ‘n sekere situasie te kry. Met daardie inligting wat hulle
by die spioen kry, kan die regering besluite neem oor hoe
hulle hul land verder teen die vyand kan beskerm of wat
hulle volgende moet doen. Wie van julle wil graag ‘n “spy”
wees? (Gee tyd vir reaksie). Goed, ons gaan nou ‘n
speletjie speel waar ons elkeen ‘n “spy” of “spioen” is. Ek
gaan vir julle leidrade gee en julle moet kyk of julle daardie
leidrade kan gebruik om te weet van watter items ek praat.
Ek gaan elke keer begin deur te sê: “I spy with my little
eye…”, dan gee ek die leidraad en dan moet julle daardie
item soek en daarna wys. Bv. “I spy with my little eye…iets
wat vir jou lig gee as jy in ‘n donker vertrek instap. (lamp/
lig). (Die aanbieder kan self bepaal hoe lank julle dit wil

Wyding
Sing: We will stand together (www.youtube.com/watch?
v=kC9-W4M9yI4)

Stilword ritueel:
Speel liedjie van ‘Jesus love me yes I know’ (die weergawe
wat in Japannees en in Engels is) terwyl kinders sit en hulle
oë toemaak. Kinders luister rustig na Japannese weergawe
en nooi hulle uit om by die Engels saam te sing. (Daar is ‘n
“video clip” asook ‘n MP3 van die liedjie op ons webtuiste.
Laai die een af wat jy die maklikste kan gebruik.)

Woord

speel).
Wie wil nou weer almal spioene wees? (Laat die kinders
weer reageer.) Ek is so bly! Het julle geweet dat ons as
kinders van die Here ook Jesus se spioene is. Ja, Jesus
weet alles, maar Hy wil hê dat ek en jy elke dag nuwe
inligting moet kry om ons te help om goeie besluite in ons
lewe te neem. Waar dink julle kry ons daardie inligting?
(Kinders reageer.) Ja, in die Bybel. Die Here gee vir ons al
die inligting in die Bybel wat ons nodig het om ons te help
om die regte besluite te neem. Maar daar is nog ‘n manier
hoe die Here wil hê ons spioene vir Hom moet wees. Hy wil
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Het jy al ooit gevoel jy wil elke dag net meer en meer vir
Jesus wys hoe lief jy Hom het? Wonder jy hoe jy dit kan
doen as jy Hom dan nie kan sien nie? Vir Mamma kan jy ‘n
blommetjie gee. Vir Pappa kan jy in die tuin help, maar hoe
gee jy vir Jesus ‘n blommetjie? Ja, Hy woon in ons harte,
maar soms wil jy so graag vir Hom iets gee of doen om net
dankie te sê en te sê jy is lief vir Hom. Weet jy wat…jy
kan… elke dag… Sien, die Here sien alles raak en weet
van alles wat jy vir Hom doen, soos Pappa raaksien as jy
hom in die tuin help, of soos Pappa raaksien hoe jy vir
Mamma in die kombuis help. (Pas voorbeelde aan by eie

konteks.) Kom ons lees wat sê die Bybel oor hoe ons vir

wa” (spreek dit uit: kon-nietchie – wâ)
5. Japan het omtrent 200 vulkane, waarvan 60 nog steeds
aktief is. (‘n Aktiewe vulkaan is ‘n vulkaan wat steeds
vulkaniese uitbarstings kry.)
6. Daar is jaarliks omtrent 1500 aardbewings in Japan.
7. Daar is omtrent 50 000 mense in Japan wat meer as
100 jaar oud is.
8. Japannese boere kweek vierkantige waatlemoene,
omdat dit makliker is om dit te verpak en te stoor.
9. Daar is meer troeteldiere in Japan as wat daar kinders
is.
10. In Tokyo is daar ‘n katkafees waar jy kan gaan koffie
drink en tyd saam met katte spandeer.
11. In Japannese skole maak die onderwysers en kinders
almal saam die klaskamers en skool skoon.
12. Daar is ‘n eiland in Japan wat vol hase is.
13. In Japan is dit onbeskof om iemand wat jou bedien of ‘n
kelner te “tip”.
14. Mense in Japan wat nie ‘n huis kan bekostig nie, lewe in
McDonalds restaurante, omdat McDonalds op hulle
deure sê: “Doors are always open” / ”Deure is altyd
oop”. Hierdie mense word McRefugees genoem.
15. Karate, Judo en ander “martial arts” het in Japan
ontstaan.
16. Die tradisionele huise in Japan word van hout gebou.
17. In Japan is dit normaal om rys tydens elke ete te eet,
ook tydens ontbyt.
18. Sushi (‘n rys-dis wat soms rou vis ook bevat) is ‘n baie
bekende kossoort in Japan. Deesdae is sushi oral in die
wêreld ‘n gunsteling.
19. Die tradisionele rok in Japan word die “kimono” genoem.
Dit word gewoonlik van linne of sy gemaak met groot
moue en dit strek van die skouers tot by die enkels. Dit
word vasgemaak met ‘n wye gordel wat ‘n “obi” genoem
word. Hulle dra dit deesdae net op spesiale geleenthede
soos troues, feeste en seremonies.
20. Kersiebloeisels is ‘n simboliese blom in die lente. Dit
simboliseer ‘n tyd van vernuwing en hoe gou die lewe
verbygaan. Hulle het ‘n kort lewensduur. Tydens die
lenteseisoen hou die Japannese daarvan om
kersiebloeiselpartytjies te hou en voel hulle sommer net
vrolik.
21. Daar is minder as 1% Christene in Japan. Uit ‘n klas van
100 maats, sal daar net 1 maat wees wat ‘n Christen is.
Dit is hoe min mense in Japan Christene is.
22. Omdat een van Japan se kernwaardes lojaliteit is, sien
hulle jou as ‘n verraaier wanneer jy hulle tradisionele
godsdiens, Buddhisme of Shintoïsme(Shintoïsme is ‘n

Jesus kan wys ons is lief vir Hom:
Lees Matteus 25:31 – 40:
Jesus het gesê: “Wanneer Ek, die Seun van die mens, die
Koning, saam met al my engele kom, dan sal Ek op my
troon sit en Koning wees. Dan sal al die volke voor My
bymekaarkom, en dan sal Ek die mense van mekaar skei,
soos ’n skaapwagter die skape van die bokke skei. En Ek
sal die skape regs langs My laat staan en die bokke links
langs My. Dan sal Ek, die Seun van die mens, vir die mense
regs langs My sê: ‘Kom, my Vader het julle geseën. Hy wil
van altyd af Koning wees oor julle, vandat Hy die aarde
gemaak het. Julle moet dit nou aanvaar en bly wees
daaroor. Want toe Ek honger was, het julle vir My iets
gegee om te eet, en toe Ek dors was, het julle vir My iets
gegee om te drink. Toe Ek ’n vreemdeling (Iemand wat in ’

n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die
mense van daardie plek laat hom toe om daar te woon) by
julle was, het julle gesê Ek is welkom by julle. Ek het nie
klere gehad nie, en julle het vir My klere gegee om aan te
trek. Ek was siek, en julle het vir My gesorg. Ek was in die
tronk, en julle het My besoek. Die mense wat gehoorsaam
is aan die wette van die Here, sal dan vir My sê: ‘Here,
wanneer het ons gesien U is honger en het ons vir U iets
gegee om te eet? Wanneer het ons gesien U is dors en
het ons vir U iets gegee om te drink? Wanneer het ons
gesien U is ’n vreemdeling en het ons gesê U is welkom by
ons? Wanneer het ons gesien U het nie klere nie en het
ons vir U klere gegee om aan te trek? Wanneer het ons
gesien U is siek of in die tronk, en het ons U besoek?’ Die
Koning sal dan vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker:
Toe julle dit gedoen het vir een van my vriende, ook vir die
een wat die minste belangrik is, toe het julle dit vir My
gedoen.’”

Tyd vir wonder:
1.
2.
3.

Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal.
Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal.
Ek wonder waar sien jy mense in die wêreld wat ander
mense help.
4. Ek wonder hoe jy ander mense kan help om so vir
Jesus te wys hoe lief jy Hom het.
Dit is belangrik om te weet hoe groet hulle mekaar in
Japannees:
 Goeie môre/Good morning: Ohayou gozaimasu (spreek
dit uit: ô-haai – yoe Gô-zaai – mâs)
 Hallo: “konnichi wa” (spreek dit uit: kon-nietchie – wâ)
 Bye: “Jaa, mata ne” (spreek dit uit: djaa, mâ-tâ - nê)
 Bye-bye: “Bai bai”

(Laat die kinders elke woord herhaal.)
Ek wonder wat kan ons leer van Japan? Kom ons gaan
ontdek Japan! (Hier onder is ‘n klomp feite. Kies self watter
van hierdie feite julle aan die kinders wil vertel. Jy kan
gebruik maak van die PowerPoint wat op ons webwerf
beskikbaar is.)
1. Japan is in die kontinent Asië geleë en bestaan uit ‘n
groep eilande . Om presies te wees…Japan bestaan uit
6852 eilande.
2. Tokyo is die hoofstad van Japan.
3. Japan se vlag is wit met ‘n rooi kol in die middel. Die
rooi kol simboliseer die son sonder strale.
4. Die taal wat hulle in Japan praat is Japannees. Hoe
groet ‘n mens nou weer in Japannees? Hallo: “konnichi

godsdiens wat in Japan ontstaan het. Dit is ‘n godsdiens
waar die mense verskillende rituele moet doen ten
einde ‘n verhouding tussen die lewende mense en die
geeste te reguleer) verruil vir ‘n ander geloof.
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23. Die Japannese sal kruise dra as deel van die mode,
maar het geen idee wat die kruis eintlik simboliseer nie.
24. Die Japannese wys glad nie emosie nie, bv. hulle sal nie
sê as hulle kwaad of hartseer is nie en jy sal dit ook nie
op hulle gesigte sien nie.
25. Al wys Japannese nie emosie nie, kan ‘n mens tog op
hulle gesigte lees dat hulle geen hoop vir die toekoms
het nie.
26. Met die klomp natuurrampe wat in Japan voorkom,
veral na die aardbewing en tsunami in 2011, het die

Japannese, wat niks hulp van iemand anders wou hê
nie, sagter begin word en het hulle meer oop geraak
om te besef dat hulle die Goeie Nuus van Christus nodig
het. So het deure vir sendelinge in Japan stadig begin
oopgaan.
27. Japan het ‘n baie hoë selfmoordsyfer, omdat mense
alleen en geïsoleerd voel. Dit sê vir ons hoe broodnodig
hulle die Here het, sodat hulle nie meer so alleen hoef te
voel nie.

moeting saambring).
Geheime dekodeerders (vir die kinders wat kan lees en
skryf): Maak ‘n geheime dekodeerder en gebruik dit elke
week. Ons gaan dit tydens elke ontmoeting gebruik.
Kopieer die “geheime dekodeerder” op A4-karton, een vir
elke kind. Jy het ook ‘n “split pin” vir elke kind nodig. Vra
vir “round head paper fasteners”.
Knip die 2 sirkels uit. Gebruik ‘n els (oppas, dis skerp) of
skerppuntnaald om gaatjies deur die middel te druk. Maak
die kleiner sirkel bo-op die groter een vas met ‘n “split
pin”. Elke week moet die kinders die wagwoord sê en die
bewegings doen voordat hulle daardie week se leidraad
en kode kry om te ontsyfer. Die foto wys hoe dit die
eerste week sal lyk wanneer die leidraad “M = A” is. Aan
die begin van elke ontmoeting word die wiel gedraai volgens die leidraad. (By week 1 staan die A op die buitenste
wiel regoor die M op die binneste wiel.) Daarna moet die
wiel nie weer ten opsigte van mekaar gedraai word nie.
Week 1 se kode geheime kode is: N D U Q R. Soek op die
binneste wiel die N en lees watter letter regoor hom
staan: B. Soek nou D op die buitewiel en lees wat regoor
hom staan op die buitewiel: R. Net so word U ‘n I, Q word
E en R word F. Die kode spel “BRIEF”. Die volgende week
word die wiel aan die begin gedraai volgens die leidraad
vir daardie week.
(Daar sal weekliks inligting oor Japan geplaas word waarna die kinders eers as spioene kan kyk.)
Op die agterblad is nog praktiese “crafts” oor Japan. Laai
al die instruksies van ons webwerf af.
Afsluiting:
Staan in ‘n sirkel. Die wagwoord het bewegings ook:
“Jesus (strek jou arms reguit uit na jou sykante:
)
vir Japan (buig vorentoe terwyl jy jou kop knik
)”!
Die kinders herhaal dit en doen die bewegings saam.
Iemand in die kring sluit af met gebed. Na gebed, sê almal
weer die wagwoord (met bewegings) as ‘n tot siens groet.

Spioene vir Jesus, nou het ons ‘n bietjie beter agtergrond
oor die land wat ons hierdie jaar wil ondersteun. Ek wonder
watter van hierdie inligting staan vir jou uit? (Gee

geleentheid vir terugvoer.)
Ons gaan elke week iets meer oor Japan uitvind en vir
hulle bid, maar ons wil ook begin geld insamel om die
kinders in Japan te help. Alhoewel ons nou al moet begin
met ons insamelingsprojek, gaan ons tydens die tweede
kwartaal bietjie meer in-“zoom” op ons maats vir wie ons
die geld insamel en met wie ons kontak wil maak.
Hoe gaan ons insamelingsprojek werk? Ons het ‘n groot
landsvlag van Japan. (Wys die papier/plakkaat met Japan
se vlag op; die kol in die middel is nie ingekleur nie). Is dit
reg? Is dit hoe dit lyk? (Laat die kinders reageer en begelei
hulle na die antwoord dat die kol rooi moet wees.) Ja,
hierdie vlag is nie reg nie, want die Japannese vlag het ‘n
rooi kol in die middel en nie ‘n wit kol nie. So, ons moet as
deel van ons taak as spioene vir Jesus hierdie kol rooi
maak. Die enigste manier hoe ons hierdie kol kan help rooi
kom, is deur geld in te samel. So, vir elke R50 (Pas hierdie
bedrag aan volgens julle omstandighede.) wat ons insamel,
word daar ‘n klein rooi “sticker” in die groot kol geplak. Ek
sien hier gaan baie rooi kolle geplak moet word, so spioene
ons sal moet ernstig werk hieraan. Sien julle kans vir
hierdie taak wat ons het? (Laat die kinders reageer.)
Spioene het geheime wagwoorde nodig om seker te maak
dat hulle regtig deel is van die geheime span. Net so gaan
ons ook ‘n geheime wagwoord hê wat julle tydens elke
ontmoeting moet sê voordat julle kan inkom. (Die kinders
staan in ‘n sirkel. Die aanbieder fluister die wagwoord in
een van die kinders se ore. Fluister die wagwoord dan
verder in die sirkel in die een langsaan se ore, soos
telefoontjie. Na almal die wagwoord gehoor het, tel die
aanbieder tot drie en dan sê almal saggies en gelyktydig die
wagwoord om seker te maak dat almal die regte
wagwoord het. Die wagwoord is: “Jesus vir Japan”.

Werskaf
 Inkleurprent
 Vergrootglase
 Geheime dekodeerders
Vergrootglase (vir die kinders wat nog nie kan lees en
skryf nie): Die kinders kry tydens die werskaftyd tyd om hul
eie vergrootglase uit te knip en te maak wat hulle tydens
elke sendingtyd gaan gebruik. Kopieer twee vergrootglasvorms vir elke kind op karton. Knip albei uit. Knip ‘n sirkel
sellofaan uit wat kleiner as die buitesirkel en groter as die
binnesirkel is. Smeer gom aan albei vergrootglasvorms.
Plak die sellofaan tussen die sirkels vas om ’n kastige vergrootglas te maak. (Besluit self of dit beter is om na elke
ontmoeting die vergrootglase in te neem en veilig te hou en
of die kinders dit kan saamneem huis toe en na elke ont-
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glo en op iets te vertrou nie. Maar ek dink ons hier in Japan het nodig om in Jesus te glo en Hom te vertrou. Ek
het nou hoop en vrede in my hart. Ek wil die Evangelie
(Goeie Nuus) aan mense vertel. Bly asseblief bid vir ons in
Japan. Baie mense in Japan glo nie in Jesus nie. Vra Jesus om hulle oë oop te maak sodat hulle sal sien dat hulle
Hom nodig het en dat hulle Hom kan vertrou.
Jesus-liefde en seën!
Groete uit Japan!
Ai (haar naam beteken Liefde)
Bid vir Japan: Die groep besluit waarvoor hulle vir Japan
wil bid en iemand in die groep bid.

Spioenwenk: M = A
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit
wat ‘n Christen van Japan geskryf het.
Ontsyfer die Geheime kode: N D U Q R (BRIEF)
Brief uit Japan (in koevert):
Liewe boeties en sussies in Christus,
Ek wil graag met julle deel hoe die Here my lewe verander
het hier in Japan. Voordat ek ‘n Christen geword het, was
ek baie bang en het baie vrees in my gehad. In Japan is
daar sommige mense wat dink dit is nie goed om in iets te

Die dogters van Selofgad
Teks: Numeri 27:1-11
Hulpmiddels:
 Kraletjies (4 per kind) en stukkies tou / wol / koord
 ‘n Sensoriese bottel (sien inligting in ekstra blokkie onder “Wyding”)
 Klippie om in sensoriese bottel te sit
 Wit bord of groot vel ongedrukte koerantpapier waarop dele van die
storie geteken word soos dit vertel word
 Witbordpenne of koki’s om mee te teken
 Papier, patroon van poppies, skêre
 Klippies, blare en takkies of klein speelgoedblokkies, ens.
 Groot boks

Wyding
Temalied: Kinders sit met toe oë en luister na die lied “Trust in the
Lord” (https://www.youtube.com/watch?v=XPZJtZzQBB0). Hulle kan
begin saamsing aan die refrein sodra hulle dit snap. Indien nodig, kan dit
‘n tweede keer gespeel word.
Stilword-ritueel:
Stuur die sensoriese bottel in die rondte om terwyl die kinders die volgende verse sê: “Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my
rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee
my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.” (Ps
23:1-3)

Welkom

Woord

(Moedig die kinders aan om kreatief te reageer wanneer hulle die opdragte uitbeeld.)

(Wanneer jy die storie begin vertel, is daar reeds ‘n
paar sirkels en ander vorms op die vel papier of wit
bord geteken.)

 Ek verbeel my ek is:
 'n Standbeeld van 'n atleet.
 'n Wasmasjien – Vorm 'n wasmasjien se balie voor jou met jou
arms. Knip jou oë om hom aan te skakel en skud en raas tot die
wasgoed skoon is.
 Die sproeier in die tuin – Hou jou linkerhand agter jou kop en
strek die ander arm uit. Maak soos 'n sproeier deur te draai en
die geluid “tsh-tsh” te maak.
 Ek is in die Protea-span en ons het pas die krieket wêreldbeker
gewen.
 Mamma se arms - gee “Mamma”-drukkies vir die maats om jou.
 Gee vir elke kind 4 goedkoop kraletjies en 'n stukkie tou / wol /
koord. Laat hulle dit inryg en om hulle arms bind. Terwyl hulle inryg,
benoem hulle elke kraletjie as volg:
 my naam
 my graad
 my gunsteling sport
 my gunsteling kos / koeldrank
Gee hulle 'n halfminuut om vir 'n maat langs hulle te vertel wat hulle
kraletjies beteken.
Maak vooraf ‘n sensoriese bottel om reg deur die jaar by elke stilwordritueel te gebruik. Kies enige leë plastiekbottel wat dig kan seël. Meng
gelyke dele water en baba-olie (of kookolie). Gooi koekkleursel (enige
kleur) en glitter (opsioneel) by. Elke week word ‘n volgende artikel in
die bottel gevoeg wat die kinders herinner aan die verskillende ontmoetings totdat die bottel aan die einde van die jaar vol klein goedjies
is. Sorg dat die prop goed toegedraai is en waarsku die kinders dat hulle
dit nie moet probeer oopdraai nie.
Tydens die stilword-ritueel stuur die kinders die bottel om in die rondte
terwyl hulle dit stadig omdraai. Die stadig bewegende artikels het ‘n
kalmerende effek op die kinders.

Hierdie kwartaal se ontmoetings gaan oor vreemde
vroue in die Bybel. Sommige het vreemde werk gedoen. Sommige het vreemde of besonderse dinge
gedoen. Ander het baie vreemde name gehad…..
Ken julle 'n kind wie se naam Magla is? Of Nua? Of
Gogla? Of Milka? Of Tirsa? (Laat die kinders elke keer die naam herhaal.) Dis vreemde name, nè?! Maar weet jy dat daar
regtig 5 vroue met sulke vreemde name was en dat
hulle boonop al 5 sussies was?!
Ken jy 'n oom wie se naam Selofgad is?
Daar was regtig 'n familie met sulke name. Dit was
Pappa Selofgad met sy 5 dogters: Magla, Noa, Gogla,
Milka en Tirsa.

(Teken pa in die hoekie en die 5 dogters langsaan.)

Pappa Selofgad het eendag 'n goeie keuse gemaak. Daar was mense wat
in opstand gekom het teen Moses. Moses was die leier van die Israeliete.
Pappa Selofgad wou nie saam met die bende in opstand kom nie, want hy
was gehoorsaam aan God. Hy was nie perfek nie, maar
sy dogters het gesien dat hy ‘n eerlike en gelowige
man was.
Na sy dood het hulle onthou hoe hy was en wat hy hulle
geleer het. (Teken 'n reghoek rondom die pa om ‘n

doodskis voor te stel, trek sy oë toe en kleur die reghoek rofweg in.)
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Hulle het 'n baie groot probleem gehad. Ander families
het grond gekry in die nuwe land, maar omdat hulle net dogters was en
nie 'n broer gehad het nie, het die leiers van hulle vergeet. Almal het
gedink dat net die mans grond moes kry. Hulle het nie eers 'n oom of

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

neef gehad wat omgegee het wat van hulle word nie.

1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal.
2. Ek wonder wat was vir jou belangrik in die verhaal.
3. Ek wonder hoe sou mense vandag so 'n probleem oplos.

(Verander die eerste drie blokkies in die boonste ry
in die woord – NEE.)

Wat dink julle moes hulle doen om die probleem op te
los? (Luister na die kinders se voorstelle.) Hier staan
in die Bybel presies wat hulle gedoen het. Kom ons
lees dit – Numeri 27:2. (Teken nou vir Moses, die

Werskaf
 Bou 'n dorpie in 'n sandboks of enige grond. Baken 'n area af en deel
dit in 12. Bou in elke deel huisies en tuintjies met beskikbare materiaal soos klippies, blare en takkies of klein speelgoedblokkies, ens.
 Gebruik 'n groot boks en maak daarvan 'n huis. Teken deure en vensters. Skryf bokant die voordeur: “Almal is welkom” en bo die agterdeur: “God sorg vir ons”. (Dit kan ook met karton gedoen word.)
 Papierpoppieketting: Laat die kinders ‘n lang strook papier soos ‘n
konsertina vou sodat daar 10 deeltjies is waarop die poppie-patroon
pas. (Sny sommer ekstra dele af.) Laat die kinders die poppies
uitknip en skryf een eienskap op elke poppie:
 Brom en kla nie
 Staan bymekaar (wees dapper)
 Praat met die regte mense
 Praat met God
 Doen wat God gesê het
 Skryf onderaan op die lang strook: Selofgad se dogters

leiers en die tent van ontmoeting deur die sirkels en
die tent van ontmoeting verder te teken.)

Die dogters was baie dapper. Hulle het nie net
eenkant gesit en kla en brom nie. Hulle het ook nie
tussen hulle vriende rondgeloop en sleg gepraat van
Moses en die leiers nie. Hulle het ook nie met mekaar
begin baklei nie. Die sussies het een plan gemaak en
al vyf het saamgewerk aan die plan. (Teken nou die
pad tussen die dogters en die leiers.) Hulle het met
die regte mense gaan praat; dié mense wat 'n verskil
kon maak. Die leiers het respek vir God en vir die
meisies gehad. Daarom het hulle geluister. Maar wat
moes hulle doen? Moses het altyd een plan gehad en
dit was om vir die Here te gaan vra wat hulle moet
doen. (Teken nou biddende hande deur die klein

sirkeltjies in die “tent” te gebruik.)

Die Here het vir Moses geantwoord. Kom ons lees sy
antwoord in vers 7. “Die Here het gesê: ‘Selofgad se
dogters het gelyk. Jy moet beslis vir hulle hulle eie
grond tussen dié van hulle pa se familie gee. Gee vir
hulle die grond wat hulle pa sou gekry het.’”

OP VOU

(Trek 'n kruis deur NEE en vorm JA langsaan.)

God voorsien. Sy plan het almal ingesluit. Hy het sy
volk geleer om niemand te verwaarloos nie. Hulle
moes sorg dat elkeen in die land versorg word en 'n
wettige woonplek het. God is vandag nog so.

OP VOU

Sluit af met die seënbede:
Die kinders sit of staan in ‘n sirkel. Hulle hou hul hande uitgestrek na
die kante toe met albei palms na bo. Elkeen se regterhand se palm is bo
die ander kind se linkerhand se palm. Laat hulle oefen om ‘n “blessing”
aan te gee: Iemand begin om sy regterhand oor te beweeg na links en
dan liggies in sy maat aan die linkerkant se hand te tik. Daardie maat
doen dan dieselfde met sy regterhand na die maat aan sy linkerkant se
hand toe. Stuur so die bede aan in die rondte. Sodra die kinders dit
regkry, sê almal die seënbede saam terwyl hulle dit in die rondte
“stuur”:

(Verander die blokkies onder “JA NEE” om die woorde
“VERDEEL LAND” te vorm.)

Gelukkig het die dogters van Selofgad hulle probleem
reg hanteer. Nou kon almal sien hoe regverdig God is.
Moses en die leiers het nou geweet hoe om goeie
besluite te neem.
As jy weer iemand ontmoet met ‘n vreemde naam, onthou van hierdie vyf vroue met vreemde name in die
Bybel en hoe hulle hul probleem opgelos het!
Kom ons maak 'n “rap” van die storie:
“Moenie brom, moenie kla... God is daar!
Moenie huil, moenie vrees... staan bymekaar
Wees dapper, praat reg;
God maak 'n weg!!”
Spioenwenk: P = A
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag?
Vind uit wat jy nie in Japan mag doen nie.
Ontsyfer die Geheime kode: H Z D T C T
(SKOENE)
Inligting in die koevert:
Jy mag nie skoene in die huise van Japan dra nie. Hulle wil
nie hê die stof en vuilheid van buitekant moet deur hulle hele
huis en skoon vloere versprei word nie. Soms gee hulle vir
jou pantoffels waarmee jy in die huis kan rondloop.
Bid vir Japan: Julle kan ook bid vir iets wat julle uit hierdie
riglyn geleer het, bv. Here, net soos Japan hulle huise wil
skoon hou, help ons asseblief ook om ons land/dorp en ons
harte skoon te hou deur nie rommel te strooi nie en deur
nie vuilgoed in ons harte en gedagtes toe te laat nie. Amen.

Die Here is VOOR jou om jou pad gelyk te maak;
Die Here is AGTER jou om jou teen slegte dinge te beskerm;
Die Here is LANGS jou om jou in sy arms toe te vou;
Die Here is ONDER jou om jou te dra as jy mag val;
Die Here is BOKANT jou om jou te seën;
En die Here is BINNE jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

Debora
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Vertrou op God in alle omstandighede.
Teks: Rigters 4:1-24.
Hulpmiddels:
 ‘n Houertjie vir elke kind wat deelneem aan die tweede speletjie by
“Welkom”
 Appels en 1 patat
 Blinddoeke en items om ‘n hindernisbaan te bou vir speletjie 3 by
“Welkom”
 Plastiekblaar om in sensoriese bottel te sit

 3 besempoppe of maskers of “akteurs” met die volgende bykomstighede:
 Debora kan ‘n band/koord om haar kop hê
 Barak kan ‘n swaard vashou
 Jael kan ‘n doek om haar kop hê
 Die aanbieder is self die verteller
 Kopieë van die inkleurprent
 Toiletrolletjies, 3 prente van blare per kind, 1 prent van Debora per
kind
 Kopieë van die boekmerk
 Kopieë van die blokkiesraaisel

En ‘n profetes? (‘n Profetes is ‘n vrou wat ‘n boodskap van

God af kry en dit aan die volk vertel.)

In die tyd van die Bybel het mense gedink ‘n vrou is onbelangrik en dat net mans leiers kan wees. Vrouens moes altyd
onder ‘n man se leiding wees. Maar God werk natuurlik
anders. In die storie wat ons nou gaan hoor, gebruik Hy juis
vrouens. Heel eerste ontmoet ons vir Debora, die leier en
profetes. Sy het altyd onder ‘n palmboom gesit en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle kon raad gee
met hulle probleme. Sy was baie slim. Eendag het God vir
haar ‘n opdrag gegee om ‘n man met die naam Barak te roep
en vir hom ‘n boodskap te gee.

Welkom
 “Follow the leader”: Die leier kan goeie goed doen soos op en af
spring, ‘n “high five” gee, ens. Begin om goed te doen soos tong
uitsteek en lelike gesigte trek… Kyk wat die kinders se reaksie is;
kyk of iemand besluit om dit eerder nie te doen nie.
 Gee vir elke kind ‘n bakkie of glasie met twee klein stukkies appel
in, net in een bakkie of glasie sit jy een stukkie appel en een stukkie
patat. Vra almal om albei te proe. Vra nou almal wie se stukkie soos
‘n appel proe, moet opstaan. Vra nou almal wat een het wat nie soos
‘n appel proe nie, moet opstaan. Kyk of daardie een kind opstaan.
 Ek wonder wie van julle hou daarvan om anders te wees tussen
ander.
 Ek wonder wie hou daarvan om ‘n goeie leier te wees.
 Hindernisbaan: Maak ‘n paar spanne van twee elk. Een kind van elke
span word geblinddoek. Die “siende” maat moet die maat wat
geblinddoek is, deur die hindernisbaan lei deur opdragte te gee. Die
opdrag wat die span kry, is: “Kry die geblinddoekte maat aan die
ander kant van die hindernisbaan, maar niemand mag aan mekaar
raak nie.” (As daar dus ‘n kind is wat die hindernis uit sy maat se

Debora

Dis reg, Here, ek sal doen wat U vra en vir Barak laat roep.

Debora

(Draai nou na Barak se kant toe.) Barak, die Here, die God
van Israel, gee vir jou ‘n opdrag. Hy sê jy moet 10 000
mans vat en na Taborberg toe gaan. Die Here sal self vir
Sisera in n lokval lei. Die Here sal hom, sy 900 yster
strydwaens en sy troepe in jou hande oorgee.

Barak

Maar Debora, Sisera en sy weermag is baie sterker as al die
Israeliete saam! Ons het nie 900 strydwaens soos hy nie. As
jý saam met my gaan, sal ek gaan, maar as jy nie saamgaan
nie, gaan ek ook nie.

Debora

Dis reg, ek sal saam met jou gaan. Maar omdat jy nie op God
vertrou het nie, gaan jy nie vir Sisera doodmaak en die eer
kry daarvoor nie. Sisera sal deur ‘n vrou doodgemaak word
en sy sal al die eer kry.

Verteller (Fluister agter hand na gehoor toe:) Barak het nie juis op
God vertrou nie, nè, maar Debora het ten volle op God vertrou al het sy geweet dat Jabin se weermag baie sterker as
hulle is.

pad haal, of hom bv. buite om die baan stuur en nie deur die baan
nie, is dit nie verkeerd nie. Moenie hierdie opsies vooraf vir hulle
gee nie.)

 Ek wonder watter maats het die beste saamgewerk.
 Ek wonder hoekom hulle so lekker saamgewerk het.
 Ek wonder of dit nog so lekker sou werk as die kind wat

Barak

Ek sal die 10 000 mans bymekaarkry om saam te gaan.
(Stap kamma weg en kom weer terug.) Ons is reg om te
gaan baklei, Debora.

Debora

Kom ons gaan nou. Die Here gaan vandag dat ons vir Sisera
sal verslaan. Hy sal self saam met ons gaan; ons moet net op
Hom vertrou. (Sit die Debora pop neer as jy ‘n pop gebruik,

geblinddoek was vir die ander maat die pad moes verduidelik.

andersins stap die akteur weg.).
Barak

Wyding
Sing die Temalied en doen die Stilword-ritueel soos by ontmoeting 1.

Verteller Terwyl Barak en die soldate op pad was na Sisera se weermag, het iets fantasties gebeur – iets wat net God kan
doen.

Woord
Hierdie kwartaal gesels ons oor vreemde vroue in die Bybel. Kan julle
onthou wat enige van die 5 vreemde name was van die sussies waaroor
ons verlede keer gesels het?
Vandag ontmoet ons nog ‘n vreemde vrou… Sy het nie ‘n vreemde naam
nie, maar sy het ‘n baie vreemde werk gedoen wat vroue in daardie tyd
nie eintlik gedoen het nie.

Barak

Kyk, Sisera se strydwaens en manskappe het skielik vreeslik
bang geword. Hulle is besig om uitmekaar te spat. Die Here
self is besig om te veg! Jaag agter hulle aan, manne. Kyk,
Sisera het sy strydwa net hier gelos en per voet weggehardloop. Hy sal nie baie ver kom nie. Kry hom!

Verteller Terwyl Barak agter Sisera aangaan, sien hy ‘n vrou voor ‘n
tent sit.
Barak Jy daar by die tent. Wie is jy?

Verteller Twintig jaar is ‘n baie lang tyd. Vir 20 jaar lank was die
Israeliete slawe vir ‘n vreemde koning. Hierdie koning se
naam was Jabin en die hoof van sy weermag se naam was
Sisera. Hulle het die Israeliete vreeslik sleg behandel. Die
mense het gebid en die Here gevra om hulle te red uit hulle
vyande se hande. Toe stuur God ‘n rigter wat ook ‘n profetes was om hulle te red. Ek wonder wie van julle kan vir
my sê wat ‘n rigter is. (Rigters is leiers wat God aangestel

het in die tyd voordat daar konings in Israel was.

Manne, laat ons nou gaan en teen Sisera veg in die naam van
die Here.

Jael
Barak
Jael
Barak
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My naam is Jael en ek is Heber se vrou. Kom kyk hier in my
tent – ek sal vir jou die man wys wat jy soek.
Het jy hierdie man doodgemaak?
Ja.
Weet jy wie hierdie man is wat jy doodgemaak het? Dis Sisera
die hoof van die weermag.

Debora Barak, nou moet ons die Here prys en sing, want vandag het
Hy ons gered. Ons moet oral waar ons gaan vir mense van God
vertel.

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

1. Ek wonder hoe Debora gevoel het toe sy sien Barak vertrou nie op
God nie.
2. Ek wonder hoe Barak gevoel het toe Debora vir hom sê dat ‘n vrou
vir Sisera gaan doodmaak en die eer daarvoor kry.
3. Ek wonder wie jou gunsteling karakter in die storie was.
4. Ek wonder hoekom is dit nie altyd maklik om ‘n goeie leier te wees
nie.
5. Ek wonder wat die belangrikste ding is om te onthou wanneer ons ‘n
goeie leier wil wees of wanneer ons in moeilike situasies kom.
Vandag se “vreemde vrou” Debora herinner jou ook dat elkeen van ons
deur God gebruik kan word; of jy ‘n dogtertjie of seuntjie is, maak nie
saak nie. Dit maak ook nie saak hoe oud jy is nie!

Werskaf
 Debora onder die palmboom: Gee vir elke kind ‘n toiletrolletjie (dit
kan bruin ingekleur word vir die palmboom se stam) asook ‘n paar
“blare” uit groen papier. Die groter kinders kan op die blare die
name van die karakters in die verhaal skryf of enigiets wat hulle uit
die verhaal geleer het. Die blare word dan in die een opening van die
“stam” geplak om soos ‘n palmboom te lyk. Elke kind kry ook ‘n
prentjie van Debora om in te kleur, uit te knip en dan teen die stam
van die palmboom te plak.
 Die kinders kan boekmerkies maak deur Ps 27:14 daarop te skryf:
“Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed!”
 Vul die regte antwoorde in op die blokkiesraaisel. Skryf dan die
naam neer wat deur die gemerkte blokkies gevorm word.
 Gebruik die karaktergesigte (wat ook gebruik word vir die besempoppe/akteurs) om in te kleur of maskers te maak deur wol, watte,
ens. daarop te plak. Gebruik dit in samehang met die
“wonderstellings”. Laat die kind dan daardie karakter versier
en die verhaal by die huis gaan vertel.
 Inkleurprent
Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 1.

2.
3.
4.
5.
6.

Die Israeliete was weer in die moeilikheid, en daarom het hulle weer
tot God _ _ _ _ _ vir hulp.
God stuur toe ‘n profetes om hulle te _ _ _ .
Sy gee opdrag aan _ _ _ _ _ om op te trek en teen Jabin se leër.
Alhoewel sy nie die offisier was nie, het sy die _ _ _ _ _ _ gegee om
die ander volk aan te val.
_ _ _ _ _ _ se manne en hyself het so bang geword dat hulle gevlug
het.
_ _ _ _ is die vrou wat die man mislei en hom doodgemaak het.
Die woord wat ons soek is _ _ _ _ _ _ .

besempoppe: Barak
(bo), Debora (middel)
en Jael (onder)

Ps 27:14
“Vertrou op die Here! Wees
sterk en hou goeie moed!”

1.

Maskers of gesigte vir
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Inligting in die koevert: Die Japannese handwaaiers is ‘n
belangrike simbool in Japan. Dit is deur vegters gebruik
as ‘n vorm van wapen, deur akteurs en dansers tydens
optredes en deur kinders as ‘n speelding. In Japan word
hierdie waaiers vir mense as ‘n geskenk gegee en dit
word gebruik as ‘n skinkbord waarop geskenke neergesit
word. Hulle gebruik dit ook soms tydens godsdienstige
geleenthede.
Bid vir Japan: Vra ook dat die Here almal sal help om ‘n
geskenk en seën vir mekaar te wees.

Spioenwenk: I = S
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit waarvoor
die Japannese handwaaiers gebruik word.
(Wys hoe die handwaaiers lyk deur voor die
tyd een te vou, of ‘n goedkoop een te koop.)
Ontsyfer die Geheime kode: W U I A U D A
(GESKENK)

GULDA
Teks: 2 Konings 22; Psalm 119:72
Hulpmiddels:
 Ou klere
 Tas / tasse per groep
 ‘n Klein boekrolletjie om in die sensoriese bottel te sit
 Kopieë van die boekrol
 Sosatiestokkies
 Sandboks
 Kopieë van die inkleurprent
 Legkaart van Gulda

(Speel die verhaal in die sandboks.)

Daar was eendag 'n vrou wat tussen mense moes woon wat van God
vergeet het. Haar naam was Gulda. Sy het nog tot God gebid, maar die
meeste mense was net geïnteresseerd in afgode. Die volk van die Here
het van God vergeet, hulle het van Sy wet vergeet en hulle het vergeet
wat Hy gedoen en beloof het. Hulle het ook God se waarskuwings vergeet. Dit was vir hulle asof God glad nie bestaan het nie. Die tempel
was stukkend, vuil, deurmekaar en niemand het omgegee nie. Tog...
daar was hier en daar iemand wat omgegee het... soos Gulda.
Iemand anders wat ook omgegee het, was die koning, Koning Josia. Wat
spesiaal van hom was, was dat hy maar net 8 jaar oud was toe hy
koning geword het. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here.
Op 'n dag het hy beveel dat die tempel herstel moes word. Hy het betroubare manne aangestel om te sorg dat die tempel herstel word.
Hulle het begin werk. Daar kry hulle toe die wetboek van die Here.
Hulle neem dit na Koning Josia toe. Toe hulle dit vir hom lees, was hy
baie ontsteld. Hy het sy klere geskeur. “Ons het raad nodig. Ons moet
hoor wat die Here sê. Gaan kry vir ons 'n antwoord,” het die koning
gesê.
Sy leiers gaan toe na Gulda toe. Hulle het geweet sy was 'n profetes.
(Verwys na die betekenis van 'n profetes.) “Ons het die wetboek van
God in die tempel gekry en vir die koning gelees. Hy wil weet wat ons
nou moet doen.”
Gulda antwoord: “So sê die Here: Sê vir hom die Here sê hy gaan beslis
die mense straf. Hier kom groot moeilikheid. Hulle het God uitgetart
met hulle vieslike afgode en al die lelike dinge wat hulle gedoen het.
Maar sê vir die koning die Here het gesien hoe hartseer hy oor al
hierdie dinge is en sal die straf terughou totdat hy nie meer lewe nie.
Hy sal nie hoef te sien hoe God die volk straf nie.”
Die boodskappers gaan terug na die koning en doen verslag: “Die profetes sê God gaan die volk straf oor al die vreeslike goed wat hulle
gedoen het, maar eers nadat u, koning Josia, nie meer daar is nie. God
het gesien hoe hartseer u is en sal u die swaarkry spaar.”
Koning Josia sê toe: “Kry al die mense, groot en klein, bymekaar by die
tempel.”
Die koning het voor almal gaan staan. (Laat die koning nou met al die
kinders praat.) “Ek beloof om alles te doen wat die Here vra. Ek sal
God gehoorsaam met my hele hart en siel solank ek leef. Wat sê julle?”
Die hele volk het saamgestem en belowe om dit ook te doen. Daarna het
hulle gegaan en begin om die afgode af te breek. Die wet van die Here
was nou vir hulle belangriker as al die skatte van die afgode. Lees
Psalm 119:72.

Welkom
 “Pak in”: Leen ou klere by die klerebank. Gooi die klere op 'n hoop
en verdeel die kinders in groepies van 3 elk. Elke groep kry 'n beurt
om die klere netjies op te vou en in 'n tas te pak. Hulle moet kyk wie
dit die vinnigste kan doen. Hou tyd om die wenner te bepaal.
 Of gee 'n hopie klere en tas vir elke groep en kyk wie kan hulle tas
netjies die vinnigste inpak.
 Ekstra: Plaas 'n “skat” in een van die hopies of sit ongemerk 'n skat

tussen die klere vir die laaste groep by opsie 1. Die skat is 'n boekrol
waarin Psalm 119:72 staan.

Wyding
Reël vooraf met 'n leier of leidster (of kry 'n vriendin wat bereid sal
wees om die dag Kix/Sonstraaltjies toe te kom) dat sy, terwyl die
kinders speel, eenkant gaan “wegkruip”. Sy moet vir die kinders bid
daar waar sy wegkruip.
Sake om voor te bid:
 bid dat die kinders getrou sal bly aan die Here;
 bid vir kinders se eksamens;
 bid vir kinders wat 'n ouer of grootouer verloor het;
 bid vir kinders wat in 'n huis woon waar die ouers nie vir Jesus ken
nie;
 bid dat die kinders die boodskap vandag sal verstaan.
Sing: “Lees jou Bybel, bid elke dag” en “Staan op en sê nou”
Vra nou: “Waar is Tannie/Oom __________?”
Stuur kinders om hom/haar te gaan haal. Hy/sy kan dan kom en vir die
kinders vertel wat hy/sy vir hulle gebid het. Hy/sy kan nou vir die groep
'n gebed doen.
Gaan voort met die temalied en stilword-ritueel soos by ontmoeting 1.

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

Woord
Vandag se vreemde vrou het ook ‘n vreemde werk, net soos Debora. Kan
julle onthou wat Debora se werk was? Ja, sy was ‘n profetes. Vandag se
vreemde vrou is ook ‘n profetes. Sy is ook nie soos al die ander mense
om haar nie. Dink julle mens kan van God vergeet?

1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal.
2. Ek wonder hoe het Gulda gevoel toe sy vir die koning moes sê dat
God die mense gaan straf.
3. Ek wonder wie sou jy in die verhaal wou wees.
4. Ek wonder watter belofte het jy al aan die Here gemaak.
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Werskaf
 Maak boekrolle soos die een wat tussen die
klere gevind is.
(A4-papier aan weerskante opgedraai aan
sosatiestokkies)
 Inkleurprent / legkaart van Gulda met die
boekrol.
 Speel weer die verhaal in die sandboks uit.

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 1.

Psalm 119:72: U wet is vir my kosbaarder
as 'n oorvloed van goud en silwer.

Al het omtrent almal in Japan selfone, volg almal die reël
dat jy nie in die openbaar op jou selfoon praat nie. Jy kan
wel boodskappe stuur en tik op jou selfoon. Maar hulle
dink dis onbeskof om op jou foon te praat terwyl jy tussen
ander mense is.
Bid vir Japan: Voorbeeld vir ekstra gebed: “Here, help
ons om mekaar altyd in ag te neem en nie sefsugtig te
lewe nie.”

Spioenwenk: E = N
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind
verder uit wat jy nie in Japan moet doen nie.
Geheime kode: C F F G V E V V K (LOOP EN EET)
Inligting in die koevert: Moenie loop of beweeg terwyl jy iets
eet of drink nie! In Japan sal jy nie sien dat mense, soos in
ander lande, op straat sal stap en eet of drink nie…EN…

Die arm weduwee
Teks: Markus 13:41-44
Hulpmiddels:
 ‘n Prys wat gedeel kan word (soos ‘n boksie Smarties) vir speletjie 1
 Munte of sjokolade munte vir speletjie 2
 Speel-geld vir speletjie 3
 ‘n Geldstukkie om in die sensoriese bottel te sit
 2 potjies met munte (een min, een baie) vir “Woord”
 Klere, munte en offer-kis vir die opvoering by “Woord”

Speelgeld(Hierdie speletjie werk beter met ‘n kleiner groep en benodig
voorbereiding en hulpbronne.): Deel speelgeld van verskillende
hoeveelhede uit (afgerol of nagemaak) vir elke groepie / persoon. Die
kinders besluit self wat hulle daarmee sou doen. Luister fyn vir
kinders wat ander wil help / weggee. Ons kom later in die les weer
hierna terug. Nou kan hul net droom....

Wyding
Sing:

“Hy hou die hele wereld in Sy hand”
“Kyk hoe dat die voëltjies vlieg”
“Liewe Vader, ek sê dankie” (Liedboek 552)
Sing die Temalied en doen die Stilword-ritueel soos by die vorige
ontmoetings.

Welkom
Letter in my naam: (Hierdie speletjie werk beter met ‘n groter groep en
benodig geen voorbereiding nie.) Almal staan in ‘n ry. Soos wat jy
alfabetletters uitroep, kan hul een tree vorentoe gee vir elke letter wat
in hul naam voorkom (of meermale meer treë). Help die kleintjies wat
nog nie kan spel nie. Variasie: Noem kleure op en hul gee ‘n tree as hul
iets in daardie kleur aanhet. Die wenner kry iets wat hy / sy moet deel
met die “verloorder”. Dit gaan dus oor gee / deel.
Skattejag(Groot groep, min voorbereiding): Hou skattejag in die tuin.
Soek na munte of na sjokolade munte. Deel daarna sodat almal ewe veel
kry.

Woord
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(Wys 2 potjies geld vir die kinders: die een potjie het twee R5e in; die
ander potjie het ‘n R100-noot in of is vol R5-munte. Agter / onder op
die potjie met die min geld is geplak “dankbaarheid” en agter / onder
die potjie met die baie geld is geplak “spog”. Moet nog nie vir die

kinders die plakkers wys nie.) Vra die kinders: “Watter een is meer. Dit

Die potjie met die min geld sê “Dankbaar” en die potjie met die baie
geld sê “Spog”. Jesus het raakgesien dat die min geld meer werd is vir
Hom omdat dit met dankbaarheid gegee is. Die baie geld is gegee om te
“spog” en om ander mense te beïndruk en daarom was dit minder
werd.
1. Ek wonder hoe ‘n mens dankbaarheid teenoor jou ouers,
onderwysers en maats kan wys sonder om geld te gebruik.
2. Ek wonder op watter verskillende maniere ‘n mens jou dankbaarheid vir Jesus kan wys.

is mos duidelik, nè? Het julle geweet dat Jesus gedink het die potjie met
die MIN geld in is MEER? Hoe is dit moontlik? Is dit weird? Is Hy crazy?
Kom ons luister na die storie van ons volgende “vreemde vrou” en vind
uit....”

(Die verhaal uit Mark 13: 41-44 word opgevoer deur die kinders self.
Wees lekker kreatief. Kry vooraf kinders om spontaan toneel te speel.)
 Ryk mense met baie geld en mooi klere
 Jesus en dissipels
 Arm weduwee
 ‘n Offerkis
 Munte (groot en klein) – kan ook gemaak word

Werskaf
 Dankbaarheidspotjies: Elkeen versier ‘n potjie waarin briefies gepos
kan word van dinge waarvoor hulle dankbaar is. Dit kan ‘n glas potjie
wees, ‘n boksie, of ‘n “foamalite”-glasie wat bo toegeplak word (met
‘n gleuf in). Elke dag plaas hulle daarin ‘n woord van iets waarvoor
hul wil dankie sê. Hierdie potjies kan aan die einde van die kwartaal
weer teruggebring word as jul so besluit. Of jul kan ook een groot
pot / boks maak vir die groep en almal plaas gereeld woorde daarin.
Die volgende teks kan op die potjie geplak word: “Elkeen moet gee
soos hy in sy hart besluit het. Dit moenie vir hom swaar wees om te
gee nie en hy moenie gee omdat iemand sê hy móét gee nie. Onthou,
God is lief vir mense wat bly is wanneer hulle gee.” (2 Kor 9:7;
Bybel vir Almal)
 Offer vir iemand anders: Elkeen kry 2 lekkertjies – een vir hulself
en een om aan iemand anders uit te deel. Dit leer die kinders dat
dankbaarheid ook is om iets weg te gee.
 Dankie beursie: Maak ‘n beursie uit lap of karton. Die buitenste
kante kan vasgekram (ge-“staple”) word of met wol vasgewerk
word. Plak binne-in 2 munte saam met die volgende teks: “God is lief
vir mense wat bly is wanneer hulle gee” 2 Kor 9:7b
Sluit af met die seënbede.

Moontlike teks vir die verteller:
Het jy al ooit gesien hoe mense in die kerk hulle geld of kollekte vir
Jesus gee? Hoe gebeur dit in julle kerk? Het jy al ooit gewonder hoe dit
in Jesus se dae, in die Bybelse tyd, gewerk het? In daardie tyd was daar
‘n groot kis in die middel van die voorportaal van die tempel waar almal
hulle offers kon ingooi. Jesus het in die tempel gesit en gekyk hoe mense
hulle offers / geld bring vir God. Daar was baie ryk mense in Jerusalem.
Hulle het in baie groot huise gewoon en blink duur klere gedra. Hulle het
ook oorgenoeg kos gehad om te eet. Nadat hulle alles betaal het – hulle
duur kos en klere en alles wat hulle wou hê - het hulle ‘n bietjie geneem
van die geld wat oor is en dit na die tempel gebring.
Hulle het baie mooi klere aangetrek en na die tempel gegaan wanneer
daar baie mense is om hulle te sien. Hulle wou graag hê dat mense moes
sien hoe ryk hulle is en hoe hulle ook ‘n bietjie van hul geld vir God gee,
sodat almal moet dink hulle is baie godsdienstig en vrygewig. Hulle het
rondgekyk en seker gemaak dat almal na hulle kyk en hulle raaksien
wanneer hulle hul geld in die geldkis in die tempel gooi. Hulle het nog nie
in daardie dae papiergeld gehad nie, net groot en klein munte. Die ryk
mense het seker gemaak dat hulle geld baie raas as hulle dit ingooi sodat
almal kon sien hoe baie geld hulle vir God gee. Hulle wou gehad het almal
moet kyk wie die geld ingooi. Hulle het gehoop dat almal sou oplet en
onder mekaar fluister: “Kyk hoe baie geld gee hulle en kyk hoe vrygewig
is hulle!”
Maar Jesus het geweet dat hierdie geld net ‘n bietjie van hulle geld is en
dat hulle nie enige opofferings moes maak om hierdie geld te gee nie. Vir
hierdie ryk mense was hierdie munte eintlik maar baie min geld. Hulle
het nie minder kos gehad om te eet, of minder duur klere gekoop nie.
Hulle kon nog alles koop en dit was maar net ‘n bietjie van wat hulle
oorgehad het.
Toe het Jesus ‘n vreemde vrou raakgesien by die offerkis. Hierdie vrou
se man was dood en sy was alleen. Sy was baie arm en het nie eers altyd
kos gehad om te eet nie. Die vrou het gehoop dat niemand haar raaksien
nie, want sy was baie skaam. Sy het net 2 klein muntstukke gehad om te
gee. Sy het dit vinnig ingegooi omdat sy gedink het dis te min.
Jesus sê vir sy dissipels: “Hierdie vrou het meer ingegooi as al die ander
ryk mense saam.” “Hoe kan dit wees?” het hulle gewonder. “Sy het dan
net 2 klein muntstukke ingegooi en hulle het baie groot muntstukke
ingegooi.” Jesus verduidelik toe dat sy alles wat sy het, ingegooi het. Dit
was al wat sy kon bring. Maar die ander kon soveel meer van die
oorvloed wat hulle gehad het, gebring het, maar hulle het nie. Sy het die
bietjie wat sy kon gee, met blydskap en dankbaarheid gegee en dit nie
gedoen om mense te beïndruk nie.
Indien moontlik, kan jy die volgende Engelse video vir die kinders wys:
https://www.youtube.com/watch?v=MhcqURSyxPs

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

1. Ek wonder van watter deel in die verhaal het jy die meeste gehou.
2. Ek wonder hoekom die arm weduwee haar laaste geld ingegooi het.
3. Ek wonder hoe sy sou voel as sy geweet het hoe bly Jesus was oor
haar offer.
4. Ek wonder wat die dissipels gedink het toe Jesus vir hulle sê dat sy
meer geld ingegooi het as die ryk mense saam.
Kom ons kyk weer na die potjies…. Wat staan agter / onder opgeplak.

12

Spioenwenk: A = G
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit oor Japan se mense en kultuur.
Geheime kode: L Y M J Y E (RESPEK)
Inligting in die koevert: Die Japannese is bekend vir hulle bereidwilligheid om hard te werk. Kinders word
geleer om mekaar, veral hulle ouers en base, te respekteer. Hulle word geleer om te doen wat die beste is vir hulle familie of
besigheid en dat hulle minder bekommerd moet wees oor hulle eie behoeftes.
Bid vir Japan: Bid vir die kinders in Japan dat hulle die Here sal innooi in hulle harte. Bid ook dat hulle sal weet dat hulle hul eie
behoeftes vir die Here kan vertel en Hom kan vertrou om vir hulle te gee wat hulle nodig het.

Maria salf Jesus se voete
 Sing “If you’re happy and you know it clap your hands”. Sing die
liedjie as ‘n groep en doen die bewegings saam. (Klap hande en
stamp voete.)

Kinders kry die belewenis dat Maria iets kosbaar vir Jesus gegee het en
dat hulle ook iets kosbaars vir Jesus kan gee om dankie te sê vir wat Hy
vir elkeen van hulle gedoen het.
Teks: Johannes 12:1-8
Hulpmiddels:
 Groot houer met water
 ‘If you’re happy and you know it clap your hands’: https://
www.youtube.com/watch?v=tCMk2eVeCTk
 ‘n Flessie (kraletjie wat so lyk of sny ‘n fles vormpie uit plastiek)
 Klere vir ‘n vroulike Bybelfiguur
 Mooi botteltjie met lekkeruik badolie vir die vertelling
 Ongedrukte koerantpapier of gewone koerantpapier
 ‘n Groot houer met water waarin kindervoetjies sal pas
 Kopieë van die prent van die fles
 Blou en geel sellofaan of papier
 Kopieë van “Soek die woord” vir elke kind
 Kopieë van die “Sê dankie vir Jesus”-aktiwiteit
 “Split pins”

Wyding
Sing die Temalied en doen die Stilword-ritueel soos by ontmoeting 1.

Woord
Hierdie kwartaal luister ons na verhale van vreemde vroue in die Bybel.
Ons het al van susters gehoor met vreemde name… (Magla, Nua, Gogla,
Milka, Tirsa) en van 2 vroue met vreemde werke… profete (Debora en
Gulda). Verlede week het ons na ‘n vreemde storie geluister oor ‘n arm
weduwee wie se 2 munte vir Jesus baie meer werd was as die ryk mense
se geld. Vandag gaan ons nog ‘n vreemde vrou ontmoet… ‘n vrou met
die naam Maria Sy was nie Jesus se mamma nie, maar ‘n ander Maria.
Julle mag dalk nou almal dadelik dink julle weet wie dit is, maar ek het
gedink ek wil vandag nie die storie vir julle vertel nie, maar self vir Maria die kans gee om die verhaal te kom vertel. Ons kon dit kastig regkry
om Maria met ‘n ‘time machine’ hier by ons te kry. Ek is so opgewonde
dat sy self vir julle haar storie kan kom vertel.
Ek wil julle graag voorstel aan Maria. Sy is die suster van Marta en
Lasarus.

Welkom
 Rol ‘n groot stuk ongedrukte koerantpapier op die
vloer uit (soos ‘n pad). Sit ‘n bak met water neer
aan die begin van die
‘pad’. Kinders plaas
hulle voete in die bak
met water en loop sover as wat hulle kan
met hul nat voete op die stuk papier.
 Die kinders verdeel in groepe van
twee. Draai na mekaar en druk julle
voete teen mekaar. Probeer hande vat.
Sê vir mekaar waarvoor julle dankbaar
is.

(‘n Persoon wat aangetrek is soos ‘n Bybelse vrouefiguur, stap die vertrek binne en groet die aanbieder en die kinders vriendelik. Probeer om
‘n vrou met lang hare te kry en laat sy die verhaal dramatiseer.)
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“Goeiemiddag Almal. Dis vir my so lekker om hier by julle te kan kuier.
Ek wens ek het tyd gehad om my hele verhaal vir julle te vertel, maar
ongelukkig is daar nie so baie tyd vandag nie. Nou wil ek sommer net so
ietsie spesiaals met julle deel wat vir my baie kosbaar is. My broer
Lasarus was baie siek en ek het geweet dat Jesus na hom toe moet kom!
As Jesus na Hom toe kon kom, sou Hy hom gesond kon maak. (Stemtoon
opgewonde.) Ons het ‘n paar vrouens na Jesus toe gestuur om Hom te

gaan haal. Jesus het geweet hoe ernstig my broer siek was, maar Hy het
nie dadelik gekom nie. (Sê dit verwytend.) My broer is toe dood en ek
was baie kwaad vir Jesus daaroor. (Draai weg van kinders en maak of jy
huil; draai weer terug.) Uiteindelik het Jesus daar opgedaag en ek het
hartseer by Hom gehuil. Jesus het gesien hoe hartseer ek is. Hy het na
Lasarus se graf toe gegaan en gesê hulle moet die graf oopmaak. Ek was
baie bekommerd, want Lasarus was al ‘n rukkie dood en sou stink as
hulle die graf sou oopmaak, maar Jesus het hom beveel om uit die graf
uit te kom. Ons het angstig gestaan en wag om te sien wat gaan gebeur...
(Skep afwagting deur stil te bly en roep dan bly uit:) en daar kom
Lasarus toe uit die graf uit! My broer het geleef! Jesus het hom uit die
dood laat opstaan! Ses dae voor die Paasfees was almal weer in Betanië
bymekaar om saam te eet. Ek dink almal wou net kom kyk hoe ‘n man lyk
wat uit die dood uit opgestaan het en dalk vir hom ‘n klomp vrae kom
vra. Dis nie elke dag dat iemand uit die dood uit opstaan nie!
Die gaste het, soos wat in daardie tyd die gewoonte was, op hulle sye
gelê langs die tafel waarop die kos in skottels uitgepak was. Martha was
soos gewoonlik hard besig om die gaste te bedien.
Ek het eers vir Marta gehelp om die kos aan te dra. (Maak of jy ‘n skottel in jou arms het en goed uitdeel.) Maar ek wou op ‘n manier vir Jesus
wys hoe baie Hy vir my beteken het en vir Hom dankie sê dat Hy my
vergewe het en dat Hy Lasarus uit die dood opgewek het… (oomblik
stilte).
Ek het die skottels neergesit en uit die voue van my mantel het ek ‘n
fles met kosbare salf uitgehaal. (Maak of jy skottel neersit en ‘n flessie
onder jou klere uithaal.) Dit was nardusolie. Nardusolie was ‘n baie duur
reukolie wat so baie gekos het dat iemand vir ‘n jaar lank sou moes werk
en al daardie geld sou moes gebruik om dit te kon koop. Speel julle is
saam met my daar:
Ek breek die fles oop en gooi dit oor Jesus se voete. Die heerlike geur
versprei deur die vertrek en die gaste word stil. Ek moet dit nou doen.
Dit is die laaste geleentheid. Ek buig vooroor (buig af) sodat my hare
weer oor sy voete hang en droog sy voete af met my hare. Dan vryf ek
die oorblywende salf in. (“Act” die bewegings uit.)
Uiteindelik staan ek op. (Staan op.) Die nardusolie se soet geur vul nou
die vertrek terwyl die gebreekte fles eenkant bly lê. Skielik word die
heilige oomblikke geskend deur Judas se uitroep van verontwaardiging:
‘Hoekom mors jy die olie? Die salf kon vir 300 pennings verkoop word
en ons kon die geld aan die armes gegee het!’ ‘n Aantal dissipels brom
halfhartig saam.
Maar toe, net soos toe ek deur my suster aangevat was omdat ek haar
nie in die kombuis gaan help het nie, tree Jesus self vir my in (klink
verbaas) en antwoord: ‘Laat staan haar. Waarom val julle haar lastig? Sy
was besig met ‘n besondere taak. Sy was besig om My liggaam vooruit te
salf vir my begrafnis. Julle sal die armes vir altyd by julle hê, maar Ek
sal nie altyd by julle wees nie. Ek verseker julle dat oor die ganse
wêreld waar die Goeie Tyding van verlossing verkondig sal word, ook
vertel sal word van dié goeie daad wat Sy vir my gedoen het. So sal sy
altyd in herinnering gehou word.’”

Werskaf
 Skeur en plak die fles: Knip / skeur die sellofaan / papier in klein
stukkies. Plak die fles met die gekleurde sellofaan. Sien voorbeeld.
 Woordsoek
 Soek die verskille
 “Sê dankie vir Jesus”-aktiwiteit: Knip die prent van die voete uit op
die stippellyne. Knip die fles uit en skryf ‘n dankbaarheidsin vir Jesus op die fles neer. Sit die kolletjie van die fles bo-op die kolletjie
van die voete en druk ‘n ‘split pin’ deur die kolletjies. Die fles word
dan gekantel en oor die voete ‘uitgegooi’.
Sluit af met die seënbede.

SOEK DIE WOORDE

(Aanbieder neem hier oor by Maria)

Wat ‘n pragtige verhaal, hierdie woordlose boodskap van opregte liefde.
Is ons ook gewillig om ons allerbeste vir Jesus te gee:‘n jaar se sakgeld,
ons gewildheid? (Pas aan volgens omstandighede.) Is ons gewillig om
dinge vir Hom te doen wat vir Hom vreugde sal bring, dinge wat moontlik
nie deur al Sy dissipels waardeer sal word nie, dinge wat net Hy self sal
verstaan? Die vraag is eintlik: “Het ek Hom innig lief?”

Soek die volgende
woorde in die fles
(dit kan op, af, na
links, na regs of
skuins wees):
BETANIë
FLES
JUDAS
LASARUS
MARIA
MARTA
OLIE
PAASFEES
VOETE

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

1. Ek wonder hoekom die verhaal in die Bybel is.
2. Ek wonder hoe jy sou voel as iemand iets so spesiaal vir jou sou
doen.
3. Ek wonder of jy ook iets wat vir jou baie belangrik is, sou weggee
vir iemand.
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Spioenwenk: W = A
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit oor een van die grootste natuurramppe in die
geskiedenis.
Geheime kode: S K J Z A N S A N G (WONDERWERK)
Inligting in die koevert: Japan is deel van die “Ring of Fire” en daardie lande beleef gereeld natuurrampe. In 2011 is Japan getref met een van die grootste natuurrampe in die geskiedenis. ‘n Aardbewing en Tsunami (baie
groot golf) het Japan getref!! Omtrent 18 000 mense het gesterf en ‘n half miljoen (500 000) mense moes uit hulle huise vlug
en het hulle huise verloor. Baie hartseer en vrees het van daardie oomblik af baie mense in Japan se lewe oorgeneem. Dit
was ‘n groot ramp waarvan mense vandag nog herstel, maar in sulke groot hartseer wys die Here steeds hoe Hy sorg. Hier
is ‘n wonderwerk wat gebeur het:
Drie dae na die aardbewing en tsunami was die reddingspan besig om in ‘n dorpie in Ishnomaki te werk. Hulle hoor toe iets
wat klink soos ‘n baba wat huil. Hulle het dit eers geïgnoreer, want hoe kan ‘n baba hierdie monster van ‘n brander wat ‘n
dorp vernietig het, oorleef. Maar die gehuilery het aangehou en toe ontdek hulle van waar dit kom: ‘n 4 maande oue babadogtertjie, wat pienk beertjieklere aanhet, het daar tussen al die afvalstukke gelê. Albei haar ouers het ook oorleef en niemand weet hoe so ‘n kleine baba so ‘n groot ramp kon beleef nie. Dit was waarlik ‘n wonderwerk!!
Bid vir Japan: Dank die Here ook dat Hy deur hierdie verhaal vir ons weereens laat besef: dit maak nie saak hoe klein ons is
nie, God sorg vir ons.

Tabitha
Kinders beleef deur die storie van Tabitha dat ‘n Christenvrou se invloed
op haar gemeenskap ander mense tot geloof kan bring.
Teks: Handelinge 9:36-43
Hulpmiddels:
 ‘n Tou of stukkie wol gespan tussen 2 stokke/pilare/besems in
vertrek
 ‘n Sak ou klere (met ‘n paar skoene)
 Plastiekwasgoedpennetjie (so klein as moontlik) om in die sensoriese bottel te sit
 Prente
 Wasgoedpennetjies
 Kopieë van die aktiwiteit







Roomysstokkies(2 vir elke kind)
Gom
A4-bladsy/karton (1 vir elke kind)
Die wasgoedlyn-aktiwiteit gekopieer en gelamineer
Gekleurde klei

Welkom
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Keuse van speletjies met kledingstukke:
 Kry sommer ‘n sak klere by die klerebank en hou ‘n aantrek resies.
Kinders sit in ‘n ry agter mekaar. Die voorste persoon neem ‘n kledingstuk uit die sak, trek dit aan en uit en gee dit oor hul kop aan na

die persoon agter hom/haar. So word die klere aangetrek en
aangegee tot by die laaste kind in die ry.
 Gee aan die groep/elke groep ‘n paar kledingstukke en gee kans dat
hulle een van hul lede soos ‘n mannekyn aantrek op ‘n kreatiewe
manier. Hou ‘n vinnige modeparade
 Indien jy ‘n paar ekstra groot kledingstukke het, kyk hoeveel
kinders kan dieselfde kledingstuk gelyk aantrek.

2. Ek wonder watter deel van die verhaal sou jy wou verander.
3. Ek wonder hoe jy sou reageer as jy by was toe dit gebeur het.
4. Ek wonder of jy aan nog iemand kan dink wie se storie ander mense in die Here laat glo het.

Werskaf
 Gee aan elke kind ‘n papier en kryte waarop hulle die belangrikste
deel van die storie kan teken.
 Kopieer vir elke kind ‘n papier met die prente wat in die ontmoeting
gebruik is (net kleiner). Deel vir elke kind ook 2 roomys stokkies, ‘n
stukkie wol en ‘n skoon A4-papier of –karton uit. Laat hulle die
prentjies inkleur, uitknip en op die skoon A4-karton ‘n wasgoedlyn
maak met die roomys stokkies en wol. Die prentjies word in volgorde
daarop geplak.
 Speelklei wasgoedlyn: Kopieer die wasgoedlyn met klere. (Vergroot
sodat twee prente inpas op ‘n A4-papier.) Lamineer dit. Die kinders
kan nou die klere op die wasgoedlyn met gekleurde klei versier.
Terwyl die kinders besig is om hul prente met klei te versier, vra vir
hulle wie die mense is waarvoor hulle vir God kan dankie sê.
 Gee kans dat kinders in groepies die storie weer vir mekaar vertel
met die hulpmiddels wat hulle gemaak het of met die groot hulpmiddel wat jy gebruik het om die verhaal te vertel. (Hierdie hulpmiddels
is ideaal om te gebruik as ‘n “huis toe vat”-aktiwiteit.)
Sluit af met die seënbede.

Wyding
Sing die Temalied en doen die Stilword-ritueel soos by ontmoeting 1.

Woord
Span vooraf ‘n stuk tou of wol in die vertrek waar die ontmoeting gedoen
word. Gebruik wasgoedpennetjies om die hulpmiddels vas te steek aan
die “wasgoedlyn” soos die storie vertel word. Jy kan regte kledingstukke
gebruik of die prente wat voorsien word.
Ons ontmoet vandag nog ‘n “vreemde vrou” in die Bybel. Iets baie, baie
vreemds het met haar gebeur. Kom ons luister daarna…
Teks: Handelinge 9:36-43 (Die Boodskap vertaling)
In Joppe, ’n entjie van Lidda af, het ’n volgeling van Jesus gebly met die
naam Tabita. (Hang die rokkie op die draad.) Haar naam beteken
“Wildsbokkie”. Sy het baie omgegee vir ander mense. Waar sy kon, het
sy die armes gehelp en goeie dinge vir ander mense gedoen. (Hang die

voorskoot op die draad.)

Juis in daardie tyd toe Petrus in die omgewing was, het Tabita ernstig
siek geword. Kort daarna is sy oorlede. (Hang die wit lap op.) Ander
gelowiges het haar liggaam gereed gemaak vir die begrafnis. Hulle het
haar gewas en in ’n bokamer uitgelê. Die gelowiges het gehoor dat
Petrus daar naby in Lidda was. Hulle het twee mans soontoe gestuur om
hom te smeek om gou-gou Joppe toe te kom.
Petrus was dadelik bereid om saam met hulle te gaan. In Joppe
aangekom, het hy saam met hulle na die bokamer gegaan waar Tabita se
liggaam gelê het. ’n Klompie van haar vriendinne, almal weduwees, het
daar om haar gestaan. Hulle was baie hartseer. (Hang die hartseer
gesiggie op.) Hulle het vir Petrus van die klere gewys wat sy gemaak het
toe sy nog geleef het. Petrus het vir almal gevra om buite te gaan wag.
Daarna het hy op sy knieë neergeval en begin bid. Toe kyk hy na haar en
sê vir haar: “Tabita, staan op!” Tabita het dadelik haar oë oopgemaak.
Toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar hand gevat en haar
gehelp om op te staan. (Hang die skoene op die draad of plaas regte
skoene onder die rokkie wat hang.) Petrus het toe vir die gelowiges en
die weduwees wat buite die deur gewag het, binnetoe geroep. Toe hulle
in die kamer kom, sien hulle dat Tabita weer lewe. Hierdie nuus het soos
’n veldbrand deur Joppe versprei. (Hang die vlammetjies op die draad
met die pennetjies wat dit van onder af vashou.) Dit het gemaak dat baie
mense in die Here begin glo het. (Hang die papiermannetjies op die

draad.)

Die kinders kry kans om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder van watter deel van die verhaal hou jy die meeste.

Tabitha se vriende het om haar gestaan en die klere wat
sy gemaak het vir Petrus gewys. - Handelinge 9:36-43
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Spioenwenk: O = P
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit oor die tradisionele Japannese kosse.
Geheime kode: Q X R (RYS)
(Jy kan voor die tyd klein bakkies met gesnyde kossoorte wat bv. rooi, geel, groen, ens. is, of sushi as
voorbeelde vir die kinders wys. Prente kan ook gebruik word.)
Inligting in die koevert: Die Japannese eet baie rys, vis en groente. Dit het min vette en baie vitamines en minerale, daarom is
hulle kos baie gesond. Omdat die grootste deel van die Japannese Buddiste is en hulle nie vleis mag eet nie, het sushi as ‘n
gunsteling in Japan ontstaan. Sushi bestaan hoofsaaklik uit rys met seewier, groente en soms ook rou vis. Die Japannese
gebruik baie eenvoudige kooktegnieke. Verskillende vegetariese (vleislose) kosse word in klein porsies bedien. Al die kossoorte word in vyf kleurgroepe verdeel (groen, rooi, geel, wit en swart-pers) en ses smaakgroepe (bitter, suur, soet, warm,
sout, matig).
Bid vir Japan: Bid ook dat die Here die Japannese sal help om ook Geestelike voedsel in te neem.

Lidia
nie gegroet het nie en “high five” hom.
 Almal met pienk visse: Staan op en sê vir almal een ding wat vir
jou lekker was die week.
 Almal met pers visse: Sê vir almal een mooi ding van Jesus.
 Almal met blou visse: ...........
Vandag gaan ons leer van ‘n vrou wat by die rivier was op ‘n Sabbatdag.
Sy het ook iets daar gekry, maar dit was nie ‘n vis nie! Sy gaan kastig by
ons kom kuier en ons gaan iets by haar leer.

Die Goeie Nuus is vir almal.
Teks: Handelinge 16: 14 – 15, 40
Hulpmiddels:
 Pers ballonne
 Pers voedselkleursel (rooi en blou kan ook gemeng word)
 Koffiefilter sakkies
 Paar bakkies vir die voedselkleursel
 Koerante om op te werk
 Vissies uit karton geknip met ‘n skuifspeld in elkeen se bek
 Magnete aan toutjies om as “visstokke” te gebruik
 ‘n Stukkie pers lint om in die sensoriese bottel te sit
 Druk die vragies uit en sny dit los sodat die kinders dit vanaf die
papiertjies vir “Lidia” kan vra. Nommer die papiertjies duidelik dat
die kinders mooi weet in watter volgorde dit gevra moet word.
 Wees kreatief en bring gerus pers linte, blinkers, ens. saam vir
kinders om die aktiwiteit te versier.
 Ou tydskrifte
 Kopieë van “Soek die verskille”
 Kopieë van die inkleurprent
 Kopieë van die prent met teks om Bybelmerke te maak

Wyding
Sing die Temalied en doen die Stilword-ritueel soos by ontmoeting 1.

Woord
Kort hersiening van die kwartaal:
Hierdie kwartaal het ons geluister ons na verhale van vreemde vroue in
die Bybel. Ons het al van susters gehoor met vreemde name… (Magla,
Nua, Gogla, Milka, Tirsa) en van 2 vroue met vreemde werke… profete
(Debora en Gulda). Toe het ons na ‘n vreemde storie geluister oor ‘n arm
weduwee wie se 2 munte vir Jesus baie meer werd was as die ryk mense
se geld. Daarna het ons ‘n vreemde vrou ontmoet wat ‘n vreemde geskenk vir Jesus gegee het (Maria). Verlede keer het ons gehoor van die
vreemde vrou “Tabita” met wie iets baie vreemds gebeur het…. Kan
julle onthou? (Petrus het haar laat opstaan uit die dood; sy het weer
gelewe!)
Vandag ontmoet ons ons laaste “vreemde vrou”….
Aanbieder:
Maats, om materiaal pers te kleur, was in die ou dae nie maklik nie. Dit
was baie duur en net die rykste mense sou dit kon koop. Die kleursel
wat gebruik was om materiaal te kleur, is van ‘n spesifieke tipe skulpvis
gekry. Die kleursel is wit solank dit in die vis se are is, maar sodra dit
aan die son blootgestel word, verkleur dit in helder pers en rooi kleure.
Dit is vreeslik baie werk om genoeg van daardie skulpvis te vang om net
een stuk materiaal te kleur. Daarom was die materiaal baie, baie duur.
Daar was ‘n vrou wat pers materiaal verkoop het. Ja, dit is vreemd, want
vrouens was in daardie tyd nie toegelaat om goed te maak en te verkoop
nie. Haar naam was Lidia. Behalwe dat sy hierdie ongelooflike werk gedoen het, was daar nog iets spesiaal wat met haar gebeur het.
Lidia kom kuier vandag by ons, maar ek wil vir julle die kans gee om vir
haar ‘n paar vragies te vra. Wie wil my kom help?(Kies 9 kinders. Deel

Welkom
Kies een of twee van die speletjies:
 Laat die kinders 2 – 2 staan of in een groot groep of selfs net in
kleiner groepies (kan ouderdomsgerigte groepe wees) en vir mekaar
die ballon saggies slaan. Elke keer as jy die ballon slaan, moet jy een
goeie ding van Jesus noem, bv. “Hy is goed vir my”, “Hy is lief vir
my”, “Hy het vir my aan die kruis gesterf”… Kinders kan ook in
parallelle rye staan en die ballon op ‘n “zig-zag” manier vir mekaar
“aangee”/slaan….
 Laat kinders self papier of stukkies lap kleur met gewone voedselkleursel. Koffiefilter sakkies werk goed. (Jy moet egter tuis genoeg
stukkies kleur dat kinders dit aan die einde van die les in hulle aktiwiteit kan gebruik.) Die sakkie moet egter ‘n paar keer, vir ‘n rukkie
op ‘n slag, in die kleursel gedoop en daarin gehou word om die
gewenste resultaat te kry. Die kinders moet besef dat dit nogal tyd
neem om papier te kleur. Dit moet versigtig hanteer word anders
skeur die papier. Net so is dit nie maklik om materiaal te kleur nie;
dit was baie duur in die Bybel se tyd.
 Maak vooraf ‘n “rivier” in jou lokaal deur bloot ‘n lyn te trek met
blou tou, wol of “masking tape”. Plaas die vissies daarin. Gee die
kinders kans om met die “visstokkies” elkeen ‘n vis te vang. Gee die
volgende opdragte terwyl elkeen met sy vis langs die rivier sit:
 Almal met rooi visse: staan op en kies een maatjie wat jy nog
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aan elke kind ‘n vraag uit. Lidia stap in en die aanbieder vra die kinders
om haar te verwelkom. Sy dra pers klere of sommer net ‘n pers band om
haar kop, en het ook paar stukke pers lap by haar.)

Lidia: Ek kon natuurlik nie uitgepraat raak oor alles wat ek geleer het
nie. Oral waar ek gekom het en almal met wie ek te doen gekry het,
moes hierdie Goeie Nuus hoor.
Aanbieder: Lidia, baie dankie dat jy ons soveel vertel het. Ek kan sien
dat jy iemand is wat sommer oorborrel van God se liefde. Jy is iemand
wat so maklik kan dink jy is beter as ander mense omdat jy so suksesvol
en ryk is, maar ek sien jy is steeds ‘n nederige mens wat graag ander
help en wat altyd vir Jesus die belangrikste in jou lewe stel. Totsiens.
Lidia: Tot siens! Dis altyd lekker om met mense oor Jesus te praat.
Aanbieder: Is dit nie vreemd dat hierdie suksesvolle besigheidsvrou
bereid was om Christene haar vriende te maak nie? En dat sy haar huis
oopgestel het om almal gasvry en welkom te laat voel nie?

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1.
2.
3.
4.

Ek wonder wat dink jy van Lidia.
Ek wonder wat is vir jou die beste deel van hierdie verhaal.
Ek wonder hoe jy mense kan laat welkom/spesiaal voel.
Ek wonder of jy iemand ken wat soos Lidia is.

Werskaf
 Inkleurprent: Gebruik die prent van Lidia wat lap kleur: die kinders
kan die pers lap of papier wat hulle aan die begin van die ontmoeting
gekleur het, gebruik om op die wasgoedlyn te plak. Hulle kan die res
van die prent inkleur.
 Soek die verskille tussen die twee prente.
 Kleur die Bybelmerk in. Maak ‘n gaatjie onder in die middel en ryg ‘n
pers lint of wol daardeur.
Sluit af met die seënbede.

Handelinge 16:14:
Een van dié wat geluister het, was ' n vrou

Aanbieder:
Welkom, Lidia! Ek is (aanbieder se naam). Die maats wil graag meer oor
jou uitvind. Hulle gaan vir jou ‘n paar vragies vra terwyl jy vandag hier
by ons kuier. Ek hoor jy is ‘n baie bekwame en spesiale vrou. Daar is
baie meisies en jong vroue wat jou bewonder.
Lidia: Dankie! Julle is welkom om vrae te vra.
Vraag 1: Kan jy asseblief vir ons vertel waar jy vandaan kom en wat jy
doen?
Lidia: My naam is Lidia en ek het op die dorp Tiatira grootgeword. Maar
later het ek Fillippi toe getrek. (Fillippi is vandag in Griekeland). Ek is ‘n
besigheidsvrou. Ek maak, koop en verkoop duur purper / pers materiaal,
soos julle sien.
Vraag 2: Nou, as dit so duur is, wie koop dit dan?
Lidia: Net die koning se familie en die romeinse senatore wat ‘n pers
band om die soom van hul klere moet dra.
Vraag 3: Sjoe, dan is al die mense met wie jy werk, ryk en belangrike
mense, nè!
Lidia: Ja, dit is so, maar jy moet onthou dat alles nie sommer net gebeur
nie. Ek gee om en sorg goed vir almal wat vir my werk en hulle doen
hulle heel beste werk wat hulle kan. Dit maak dat die werk wat ons vir
ander mense doen, die heel beste in Tiatira is. En dan vertrou ek natuurlik op God om my te help.
Vraag 4: Van wanneer af ken jy vir God en waar het jy van Hom gehoor?
Lidia: Ek het nog altyd van God geweet en vir Hom gebid, maar ek het
nooit van Sy Seun Jesus Christus geweet nie. Tot op daardie een spesifieke dag wat baie spesiaa l was. Daardie dag het my lewe verander.
Vraag 5: Sal jy vir ons vertel hoe dit gebeur het?
Lidia: Dis eintlik ‘n langerige storie, maar ek vertel jou baie graag. Ek en
‘n paar vriendinne het een Sabbatdag buite die stad by die rivier gesit en
gebid. Terwyl ons besig was, kom daar vier mans aan. Toe ek hoor die
een man se naam is Paulus, was ek baie op my senuwees. Almal het
geweet dat Paulus almal wat in ‘n man met die naam Jesus geglo het,
laat doodmaak het. Saam met hom was sy vriende Silas, Timoteus en
Lukas. Ek het hulle eers baie mooi bekyk, want hulle was vreemde mense
en mans het nie gewoonlik by ‘n groep vroue gaan sit en met hulle gesels
nie. Maar toe sien ek dat daar liefde en ‘n soort vrede in Paulus se oë
is. Hulle het vir ons begin vertel van die Goeie Nuus oor Jesus.
Vraag 7: Maar wat was die Goeie Nuus ?
Lidia: Die Goeie Nuus wat hy vertel het, was dat God die hele wêreld so
lief het, dat Hy Sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur het om vir ons
sonde te kom sterf. Dit was die eerste keer dat ek gehoor het hoe
vreeslik lief God my het en ek wou nog meer en meer weet. Toe vertel
Paulus vir my dat Jesus nie dood gebly het nie. Na 3 dae het Hy weer
lewendig geword en dat Hy nou by God in die hemel is. En dat almal wat
glo dat Jesus vir hulle sonde gesterf het, eendag saam met Hom in die
hemel gaan wees.
Vraag 8: En het jy hom sommer net so geglo?
Lidia: Aan die begin het ek self gewonder of die storie waar is, maar hoe
meer hy my vertel het, hoe meer het ek agtergekom dat Jesus regtig die
Verlosser is wat die profete voorspel het. Ek kon nie ophou om te luister
hoe hulle vertel van God se liefde nie en net daar het Jesus die belangrikste persoon in my lewe geword. Ek en my hele gesin is sommer
net daar gedoop.
Vraag 9: Wat het daarna gebeur ?
Lidia: Man, ek het nog sooooo baie vrae gehad wat ek hulle nog wou vra.
Toe nooi ek sommer die manne uit om die nag in my huis te slaap sodat
ek vir hulle alles kan vra wat ek nog wou weet. Ek dink hulle ore het
later getuit van al die vrae!
Aanbieder: Ja maats, Lidia is daarvoor bekend dat sy baie gasvry is en
graag ander mense help. In Handelinge 16:40 lees ons dat Paulus en
Silas kort daarna in die tronk gegooi was en toe hulle uit die tronk uit
kom, het hulle direk na haar huis toe gegaan waar hulle nog gelowiges
ontmoet het. Wat het jy gedoen dat daar so gou ander gelowiges bymekaar gekom het?
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Vraag 1: Kan jy asseblief vir ons vertel waar jy vandaan kom
en wat jy doen?
Vraag 2: Nou, as dit so duur is, wie koop dit dan?
Vraag 3: Sjoe, dan is al die mense met wie jy werk, ryk en
belangrike mense, nè!
Vraag 4: Van wanneer af ken jy vir God en waar het jy van
Hom gehoor?
Vraag 5: Sal jy vir ons vertel hoe dit gebeur het?
Vraag 7: Maar wat was die Goeie Nuus ?
Vraag 8: En het jy hom sommer net so geglo?
Vraag 9: Wat het daarna gebeur ?

PAASFEES

Wyding
Sing “Houtkruis”
Stilword: Maak jou ogies toe. Raak stil en fokus op jou asemhaling. Haal
drie keer lekker diep asem en blaas stadig uit. (Die leier laat die kinders

Teks: Gedeeltes uit Matteus 27 en 28
Hulpmiddels:
 PowerPoint Presentation wat op die webtuiste beskikbaar is of wys
prente uit ‘n Kinderbybel van die stories waarvan Milla Muis skryf
 Vere, sand, sade, stokkies/takkies, klip
 Pottebakkersklei of kleigrond of speelklei (bruin)

rustig “wakker” word deur te noem watter dele van die liggaam hulle
moet wakker maak.) “Wikkel eers jou tone, wikkel jou regterduim, dan
jou linkerduim. Rol jou skouer drie keer vorentoe en drie keer agtertoe.
Maak jou linkeroog oop; maak jou regteroog oop. Sit gemaklik en wikkel
al die wikkels uit.”

Welkom

Woord

“Ek soek met my klein ogies”: Vorm groepies van twee buite. Sê: “Ek
sien met my klein ogies iets wat begin met ‘n ‘A’ en eekhorings eet
dit.” (Akker) Herhaal met enigiets wat sigbaar is.

(Lees die brief van Milla Muis. Gebruik die PowerPoint of ‘n Kinderbybel
om die volgorde van die belangrike gebeure in die Bybel by die kinders
tuis te bring: Die pad wat God met sy kinders loop.)

Hallo! My naam is Milla Muis. Ek kom uit ‘n baie interessante familie. My oupa is altyd lief om stories te vertel van waar ons familie vandaan kom.
Baie, baie jare gelede het die Here 2 diere van elke soort geroep om te gaan na ‘n ou met ‘n baie groot boot. Hierdie man was Noag. My oupagrootjie se oupagrootjie se
ooroupagrootjie van baie, baie lank terug was een van daardie diere wat geroep was om in die ark te gaan bly terwyl dit so baie gereën het. Eers ‘n rukkie nadat Noag ‘n duif
uitgestuur het wat nie teruggekom het nie, kon ons weer op droë grond bly.
Die volgende belangrike storie in ons familiegeskiedenis waarvan my oupa graag vertel, het ‘n paar honderd jaar later gebeur. My oupagrootjie se oupagrootjie se oupa van
baie, baie lank terug moes trek uit Egipte. Hulle het toe al vir ‘n paar honderd jaar in Egipte gebly, maar dinge het daar begin verkeerd loop. Daar het ‘n man van God
opgedaag wie se naam Moses was. Hy het sommer die hele land omgekeer. God het vir Moses gebruik om 10 plae na Egipte te bring. Hierdie 10 plae het my familie oortuig
dat hulle op die volgende wa moet spring wat uit die stad gaan. Dit was nogal Moses wat almal laat wegtrek het. Vir 40 jaar lank het my familie saam met die mense deur
die woestyn getrek. Dit was nie ‘n maklike stryd vir ‘n muis nie, want koelte en kos is maar skaars in die woestyn.
Nog ‘n paar honderd jaar later het een van my groot-grootoupas van baie lank terug gesien hoe ‘n klein seuntjie ‘n reus oorwin met ‘n klippie en ‘n slingervel. Dit was ook ‘n
belangrike oomblik in my familie se geskiedenis, want hierdie klein seuntjie het later ‘n belangrike koning geword!
Die heel grootste dag in my familie se geskiedenis was weer ‘n paar honderd jaar later. My oupagrootjie se oupagrootjie het onder ‘n olyfboom op ‘n berg met die naam
Golgota gesit. Hy het toe daar ‘n Man op ‘n vreemde soort boom vasgespyker gesien. Die boom was regop met net twee takke wat na elke kant toe uitstrek. Hierdie Man het
daar gehang en gesterf. Mense het gehuil en was baie hartseer. My voorgeslagte vertel dat die aarde gebewe het toe die Man sterf. Daardie oor-oupagrootjie van lank gelede
het toe die mense gevolg wat die Man kom haal het om te begrawe. Hy het agter hulle aangeloop na die graf en buite die ingang gewag. Vir drie dae het hy daar naby die
graf gewag, nie seker hoekom nie. Op die oggend van die derde dag het hierdie groot-oupagrootjie gesien hoe ‘n vrou na die graf gaan. Hy het die vrou agtervolg en gesien
dat die klip wat voor die graf was, weggerol was en die graf was leeg. Die Man was nie daar nie. Al wat in die graf oorgebly het, was die doeke waarin die Man toegedraai
was. Die Man wat uit die graf opgestaan het, se naam was Jesus.
Die Sondagaand toe my oor-oupagrootjie van lank gelede stap om slaapplek te soek, het hy stemme uit ‘n gebou daar naby gehoor. Hy het toe vinnig opgeklim by planke wat
buite die huis gelê het en hy het ingeloer. Binne-in die huis was die dissipels vrolik besig om te gesels met ‘n Man. Toe hy nader gaan, sien hy die Man met wie hulle gesels
het, was Jesus. Jesus het tussen die dissipels gestaan en vir hulle gesê: ”Vrede vir julle!” Nadat Hy dit gesê het, het Hy Sy hande en Sy sy vir hulle gewys. Die dissipels was
baie bly toe hulle sien dit is die Here. Jesus het opgestaan; Hy het werklik opgestaan.
Groete,
Milla Muis
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Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

1. Ek wonder hoekom Jesus gesterf het.
2. Ek wonder hoekom Jesus opgestaan het.
3. Ek wonder wat is vir jou die beste deel van hierdie verhaal.

Werskaf
 Storiesakkies met die tydlyn: Maak vooraf vir elke kind ‘n sakkie (kardoes-, plastiek- of
lapsakkie). In elke sakkie kom die volgende items: Veer – Noag; Sand – Woestyn; Sade x 5 –
Dawid; Stokkie/takkie – Kruis; Klip – Leë graf. Die kinders kan dan sommer op die grond al
die items in volgorde uitpak. Andersins kan jy vooraf ‘n kartonnetjie ook in die sakkie sit.
Gee dan vir hulle gom om alles in volgorde op die karton vas te plak.
 Tuin en leë graf: Tel items in die natuur op. Maak ‘n tuin en graf deur gebruik te maak van
soutklei (of regte modderklei) en natuur items. (Gebruik die foto’s as inspirasie.)
 Broodjies: Koop winkeldeeg en rol dit in klein bolletjies. Sit een klein Rolo-sjokoladetjie in die
middel van elke bolletjie en druk die bolletjies toe. Bak 15-20 minute in ‘n oond wat vooraf
verhit is tot 180 C. As die broodjies afgekoel het, laat die kinders dit oopbreek en die
“WOW” ervaar van Jesus wat uit die dood opgestaan het.
Sluit af met die seënbede.

Japannese Papier
Skoentjies
Laat die kinders hul eie skoene
op bruinpapier aftrek en
uitknip. Knip 2 stroke papier uit
die bruinpapier wat om die
voete kan kom. Knip 2 paar
stroke lint ook uit wat kinders
kan versier en op bruinpapier
stroke plak. Nadat die gom
droog
is,
word
die
bruinpapierstroke se kante aan
die onderkant van die
papiervoete vasgegom
sodat dit soos ‘n skoentjie
lyk.

Kersiebloeisel Kunswerke
Inligting oor die
vlag:
Vergroot die vlag
net so groot julle
wil. Onthou net
om die verhouding reg te hou.
Kort sy
10 cm
20 cm
Lang sy
15 cm
30 cm
Rooi sirkel 6 cm
12 cm

40 cm
60 cm
24 cm

60 cm
90 cm
36 cm

Lekkergoed
“sushi”
(Dit kan voor die tyd
gemaak word en vir die
kinders gegee word
wanneer hulle huis toe
g a a n . )
A n d e r
volwassenes in die
gemeenskap/gemeente
kan ook hiermee help.
Gee dan “sushi take
aways” vir die kinders
saam huis toe. Die resep
is op ons webwerf
beskikbaar.

Kopieer die prent van takkies op wit
A4/A3 papier/karton. Laat dit droog
word. Gooi nou ‘n bietjie pienk verf
in ’n papierbord en druk die
onderkant van ’n 2-liter
koeldrankbottel daarin. Druk die
onderkant van die bottel op die wit
papier teenaan die takkies. Herhaal
dit totdat al die takkies bloeisels op
het. Laat dit droog word.

Oulike Inspirasie
Vir Ons Projek!
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