
1 

Welkom 

Wyding 

Johannes die Doper  
Teks: Lukas 1:16-17 / Matteus 3:1,3-6 / Lukas 3:19-20 

Hulpmiddels: 

 Spaghetti 
 Jellielekkers wat in water gestaan het 

 Heuning/stroop 

 Poeierkoffie 

 Bakkies om die kos in te sit 
 ‘n Plastieksprinkaan of jellielekker vir die sensoriese bottel 

 Groot kartonsirkel met ‘n prent van Johannes in die middel 

 Prente van Johannes se lewensiklus om op die sirkel te plak soos die storie vertel word 

 Kopieë van die kubus met prente van Johannes se lewe 
 Kopieë van “Soek die verskille” 

 Kopieë van die toneel waar Johannes vir Jesus doop 

 Sosatiestokkies of roomysstokkies 

 Wasgoedpennetjies, groen pypskoonmakers, plastiek wikkelogies 

Sing: 

“Ek hef my hande op” van Luidkidz 

“Jesus, You’re my Superhero” (Hillsongs Kidz) 
“U Naam is ons kreet” van Luidkidz 

“Jesus be the center” met bewegings (Liedjie en beweging is op die webwerf beskikbaar.) 

Stilgebed: Gee kans vir “popcorn”-gebede. Staan bymekaar in ‘n groepie en gee kans vir enigeen in die groep om een sinnetjie 

te bid. Dit kan ‘n dankie wees, ietsie vra of net die Here loof. Wanneer dit stil raak, sluit die leier af. 
Sing die temalied en doen die stilword-ritueel soos by ontmoeting 1. 

Sprinkane en Spaghetti: (Hierdie speletjie werk beter met ‘n groter groep en benodig geen voorbereiding nie.) Speel ‘n variasie 

op die speletjie “Krappe en Krewe”. Kinders word in 2 groepe ingedeel wat in 2 rye regoor mekaar staan met 2 meter spasie 

tussen in. Die een groep is die Sprinkane en die ander groep Spaghetti. Wanneer jy “Sprinkane” roep, moet die Sprinkane 
groep probeer om die Spaghetti groep te vang en anders om. 

Proe en raai: (Hierdie speletjie werk beter met ‘n kleiner groep en benodig voorbereiding en hulpbronne.) In hierdie speletjie 

kry die kinders kans om verskillende goed te proe en dan te raai wat dit is. In vandag se storie gaan ons lees van Johannes die 

doper wat ‘n vreemde man was, vreemde dinge gedra het, vreemde dinge geëet het en vreemde dinge gedoen het. Jy kan 
vrywilligers kry om vorentoe te kom en dan kan hulle geblinddoek word. Laat hulle aan die verskillende items proe, maar voor 

hulle proe, probeer hulle eers oortuig dat dit wat hulle nou gaan eet iets grillerigs is, bv. 

· Lang Spaghetti (Sprinkaanpote) 

· Jellielekkers wat in water gestaan het (Slakke) 
· Heuning/stroop (Krokkediltrane) 

· Poeierkoffie (Grond) 



2 

Woord 

(Gebruik die prent van Johannes die Doper, en soos julle by elke moment in sy verhaal kom, rangskik of plak die ander 6 
prente om Johannes. Die verhaal kan op een van die volgende manier vertel word: 
 Die groepleier kan die verhaal vertel, die verse lees en die prente opplak, of 
 Elke kind kan ’n beurt kry om die vers te lees en die prent op te plak, of 
 Die kinders kan in 6 groepies opgedeel word, en elke groep kry ‘n kans op hul vers(e) te lees en die prent op te plak. 
Ons gaan vandag hoor van die profeet Johannes die Doper. Hy was ’n baie spesiale persoon wat gepreek het oor Jesus, en hy 

het mense gedoop in die Jordaanrivier! 
Prent 1 – Die prent van die ouers en baba 
Johannes se ouers, Sagaria en Elisabet, kon nie kinders kry nie, maar hulle was baie lief vir die Here. Toe kom daar ’n engel en 

vertel vir hulle dat hulle ’n baie spesiale kind sal kry, wat Johannes was! Die engel het hulle ook vertel dat hy ’n baie belangrike 

werk sal kry! (Lees Lukas 1:14–17, en plak die prent van die ma, pa, en baba op.) ”Hy sal 'n bron van blydskap en 

vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die 

Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees 

vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die 

Here uit gaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om 

ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te 

berei.” 

Prent 2 – Pad in die woestyn 
Toe Johannes groot was, het hy in die woestyn naby die Jordaanrivier gaan preek! Dit is net soos daar in die boek Jesaja 

geskryf was, honderde jare voor sy geboorte, dat daar iemand in die woestyn die pad vir die Here sou gelyk maak. (Lees 

Matteus 3:3, en plak die prent van die pad in die woestyn op.) “Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het 

toe hy gesê het: ‘Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir 

Hom reguit.’” 

Prent 3 – Johannes se kos en klere 
Johannes was nie net spesiaal omdat hy gekies was om oor Jesus te preek nie, maar hy het ook anders gelyk en anders opge-

tree! Hy het in die woestyn gebly, en hy het sprinkane en heuning geëet, en klere gedra wat uit kameelhare gemaak was! (Lees 

Matteus 3:4, en plak die prent van Johannes se klere en kos op.) “Hierdie Johannes het klere van kameelhaar 

gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe.” 

Prent 4 – Die Jordaanrivier 
Toe Johannes in die woestyn gepreek het, het baie mense na hom kom luister. Hierdie mense het hulle harte weer vir die Here 

gegee, en toe het Johannes hulle gedoop in die Jordaanrivier. (Lees Matteus 3:6, en plak die prent van die rivier op.) “Hulle 

het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop.” 

Prent 5 – Johannes doop Jesus 
Jesus het ook na Johannes toe gekom om gedoop te word, maar Johannes wou Hom eers nie doop nie, omdat hy gedink het hy 

is nie goed genoeg om Jesus te doop nie. Jesus het toe gesê dat hy goed genoeg is, en Johannes het Hom gedoop! (Lees 

Matteus 3:13, en plak die prent op van Johannes wat Jesus doop.) “In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Jo-

hannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word.” 
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Werskaf 

Prent 6 – In die tronk 
Johannes het nie net oor Jesus gepreek nie. Hy het ook gepreek oor die dinge in die wêreld wat mense nie reg doen nie. Die 

goewerneur Herodus (wat amper soos ’n president was) het vir Johannes in die tronk toegesluit omdat hy nie daarvan gehou 

het nie! (Lees Lukas 3:19-20, en plak die prent van die tronksel.) “Hy het ook vir Herodes, die heerser, 

tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes ge-

doen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit.” 

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 waarom God wou hê dat hierdie verhaal in die Bybel moet wees. 
3. Ek wonder hoe sou jy voel as jy Johannes was. 

4. Ek wonder of jy ‘n storie kan vertel van ‘n keer toe jy besef het dat God jou ook vir ‘n spesiale taak gemaak het. 

 “Johannes doop vir Jesus”-aktiwiteit: Neem die prente van Johannes en Jesus. Knip die Jesusprent en Johannesprent uit. 

(Die kinders kan dit inkleur as hulle wil.) Gom ‘n sosatie- of roomysstokkie agter op die Jesus- en Johannesprente vas. 

Neem nou die prent van die rivier (dit kan op blou papier of gewone wit papier gekopieër word) en sny ‘n gat met ‘n lem-
metjie in die papier waar Jesus in die water gedoop word asook waar Johannes in die water staan. Die kinders kan nou die 

twee sosatie-/roomysstokkies in die papier druk en Jesus word onder die water gedompel deurdat die prentjie afgetrek 

word met die stokkie. (Sien die aangehegte prente). 

 Maak ‘n sprinkaan met ‘n wasgoedpennetjie, pypskoonmakers en wikkelogies. 
 Soek die 7 verskille in die twee prentjies. 

 Johannes se lewensmomente in ‘n kubus: Knip die kubus met prente uit op die soliede lyne. Vou die stippellyne en plak dit 

vas sodat dit ‘n kubus vorm. Die kinders kan ‘n speletjie speel en kyk waarop die kubus land en daardie deel van Johannes 

se verhaal aan mekaar vertel. 
Sluit af met die seënbede. 
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Johannes se lewensirkel 

(Die prente om op te plak is op bl. 9.) 
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Die prente om op Johannes se  

lewensirkel  te plak. 
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Inkleurprente 






