Kursusgangers kan elke dag twee van die
volgende werkswinkels bywoon:











Onderwerpe van die hoofsprekers:



 Hoe kan ons ons kinders toerus vir die toekoms?



 Die binnewerking van kinders met uitdagings
 Kinders in vandag se skolekonteks

Jy mag dit nie misloop nie! Skryf sommer dadelik in
om verseker te wees van ‘n plek!

 Die impak van tegnologie op kinders

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

JESUS VIR JAPAN

LW: Algemene navrae oor Kix, Kix.Kom intekenings en Kinderkonferensie
inskrywings moet gerig word aan die
jeugkantoor (links). Enige nuus en ander
bydraes vir Kix.Kom kan gerig word
aan Pauline, die redaktrise (regs).

JESUS

Tekentegnieke
Leer buikspraak met handpoppe
Hoe begin ons ŉ Kix-groep?
Kreatiewe gebed met kinders
Fasilitering van ŉ groepie
Hantering van boelie-gedrag
Depressie onder kinders
Gewoontes in die huis
Kinders en musiek
Aanbiedingstegnieke
Bediening in skole
Gebruik tegnologie in kinderbediening

VIR

Redaktrise: Pauline Matthee

JAPAN

044 272 3356
084 593 0700
paulinematthee@webmail.co.za
JESUS VIR JAPAN

Ons sendinggesin in Japan: Carina en Stéphan, met Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan (links) en kersiebloeisels (regs).

UIT DIE JEUGKANTOOR
“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” (Jimmy Dean)
Die wêreld verander so vinnig en soms voel ‘n mens oorweldig deur al die uitdagings wanneer jy kinders begelei. Die
Kix-Konferensie “Toegerus vir die Toekoms” is ‘n ideale geleentheid vir jou en ander Kix-leiers, kategete, jeugleiers,
ouers, jeugwerkers en predikante om oor die geleenthede van die toekoms na te dink. Kom luister na relevante
sprekers, woon praktiese werkswinkels by, ontdek nuwe hulpbronne en netwerk met ander kinderbedieningsleiers.
Nooi jou mede-Kix-leiers en ander belangstellendes om saam te ry en skryf dadelik in vir dié geleentheid op 11 en 12
September 2018. Die inskrywingsfooi van R300 per persoon sluit al die sessies deur die hoofsprekers, ‘n aantal
werksessies (met benodigdhede), koffie, tee en middagetes vir albei dae in. (Kontak gerus die kantoor vir ‘n borg as jul
hulp benodig.) Inskrywings kan gedoen word deur die losstaande vorm te voltooi (en saam met die bewys van betaling
te epos) of aanlyn by https://goo.gl/forms/sDipMigRwOnZzrsj1 te registreer.
Kom span jou seile sodat jy op die winde van verandering kan vaar! Ons sien daarna uit om jou daar te verwelkom.
Vriendelike groete,
Anriëtte de Ridder
ONS IS JAMMER!
Die Jeugkantoor vra om verskoning vir versendingsprobleme wat met die tweede kwartaal se Kix.Koms gepaard gegaan
het. Indien jy enige probleme ondervind het wat nog nie aangespreek is nie, kontak ons asseblief per e-pos by
jeug@sun.ac.za of telefonies by 021 808 9050.

JESUS VIR JAPAN

UIT ‘n
ander
hoek

JESUS

VIR

JAPAN

JESUS VIR JAPAN

‘N BRIEF VAN ONS SENDELINGE IN JAPAN!
Liewe vriende in Suid-Afrika,
Gegroet uit Kobe! Soos laas keer belowe, deel ek dié keer bietjie meer oor ons werk en lewe. Ons as gesin
is sedert April 2009 in Japan – destyds via Missie Japan na Shikoku-eiland gestuur. Ons rol was om 19
klein gemeentes te ondersteun en toe te rus – en op ‘n manier om op te volg op die pionierswerk van Carina se ouers, (ds.) Tobie en Annalie de Wet.

In Shikoku het ons baie geleer oor die uitdagings en vreugdes van die liggaam van Christus in plattelandse Japan. Ons
bedieningsfokus was op RCJ (Reformed Church in Japan) Tokushima gemeente. Carina en nog ‘n kerkleier het ‘n baie
suksesvolle bediening met kleuters begin, genaamd Happy Kids. Deur God se genade het die bediening wonderlik
gegroei, en dit brei steeds uit. Ons is nog van tyd tot tyd betrokke by die ondersteuning daarvan, maar intussen het ons
aan die einde van 2015 na die hawestad Kobe (met 1.5 miljoen inwoners) verhuis, na ses en ‘n half jaar in Tokushima.
Hierdie nuwe omgewing het met ‘n nuwe fokus in ons roeping gepaard gegaan, wat nou gerig is op die onderrig van
leraars vir kerklike bediening. Ek doseer pastorale teologie en sorg by Kobe Gereformeerde Teologiese Kweekskool
(KRTS). As gesin is ons plaaslik betrokke by RCJ Kita Kobe gemeente. Ons bou nog aan vertrouensverhoudinge, en veral
Carina probeer tree vir tree ‘n kinderbediening opbou. Sy is ook voltyds verantwoordelik vir die tuisskool onderrig van ons
vier kinders, sowel as vir die aanbied van Engelse lesse vir sommige KRTS-studente. Hierdie opset gee ons ook die
geleentheid om ons huis oop te stel vir veelvuldige interaksies met studente en ander Japannese vriende. Carina se inisiatief en gasvryheid – met maaltye, ontvangs van baie gaste, ens. - open deure vir die oordra van die evangelie van hoop
en vreugde na vele.
Vir my (Stéphan) bly die dag-tot-dag ritme van voorbereiding en aanbieding van lesings - in Japannees - ‘n groot uitdaging. Boonop is daar baie geleenthede vir bedieninge in die wyer kerk d.m.v. preke, die aanbied van seminare oor temas
soos huweliksverryking, of die lei van werkswinkels oor pastorale sorg, individuele berading, ens. Ek is ook verder
landswyd betrokke by RCJ gemeentes op verskeie maniere, is lid van die RCJ Sinode se Diakonale Aksie komitee en dien
ook op die bestuursraad van ‘n kerklike sorgsentrum vir gestremdes. Die uitdaging om voortdurend en voldoende
voorbereid te wees vir al die verpligtinge, is ‘n uitdaging wat my en Carina baie afhanklik hou van God se genade en van
medewerkers en ondersteuners, soos julle, se gebede.
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Om mee af te sluit, ‘n getuienis. Twee jaar gelede was ek en studente van ons Kobe kweekskool betrokke by die ondersteuning van mense wie se lewens ontwrig is deur ‘n groot aardbewing by Kumamoto (Suid-Wes Japan). Een van die
mense wat ek daar ontmoet het, was Hiromi (skuilnaam), ‘n ma van drie kleuters. Sy het die afgelope tyd tot bekering
gekom – ‘n groot vreugde en seën vir ons! As jy iets van haar storie wil hoor, besoek gerus https://youtu.be/
wdoV0RJYbZQ
Vir meer inligting, besoek ook www.missiejapan.co.za of kontak my by jsvdwatt@gmail.com
Vrede en Vreugde in Christus.
Stéphan, Carina, Annlie (10), Cornelius, (8), Lodewyk (6) en Stephan (4)

Wat leer die dood ons?
(vanuit Japan)
Die Japannese het ’n fassinerende verhouding met die dood. In die lente stroom ‘n magdom Japannese om na die ragfyn pienk kersiebloeisels (genaamd Sakura) te gaan kyk. Hulle bring hul obento’s (pragtige versierde rysballetjies, vis en
groente), en speel, gesels en staar na hierdie weerlose bloeisels wat ’n skrale drie, miskien vier dae lank blom. Dit is
juis die verganklikheid van die Sakura bloeisels wat die waarde van dié ervaring verdiep.
Al die seisoene wat kom en gaan, word op unieke maniere in hierdie misterieuse kultuur gevier. In die somer is daar in
elke stad en dorp ’n somerfees met vuurwerke en tradisionele yukata’s (somerklere). Busse vol mense gaan kyk na die
pragtige herfskleure van Esdoring, Ginkgo en talle ander inheemse bome. Daar is groot feesvieringe om die winter se
doodsheid, wat saam met die nuwe jaar val, te vier. Want ’n nuwe begin is om die draai. Die seisoene se dood én herlewing is diep deel van die Japannese psige en ervaringswêreld.
Aan die ander kant is daar hoogs gesofistikeerde geboue, sonder ‘n vierde vloer. Die rede hiervoor is dat die getal vier
(shi) heeltemal te veel klink soos shinu, wat dood beteken. Terwyl die Japannese die verganklikheid van die lewe in die
natuur vier, en groot waarde heg aan die natuur se wentelbestaan, blyk dit tog of hulle ’n bygelowige verhouding met
die dood self het.
Vanuit ’n Westerse perspektief mag dit as vreemd beskou word, maar dis tog interessant hoe ons in hierdie eeu van
goeie gesondheidsorg, langer lewens en ongelooflike menslike prestasies, ons Westerse self ook bluf met ons eie,
klaarblyklike onsterflikheid. Soos in die Griekse mitologie waar helde se trots saam met vele oorwinnings gegroei het,
ignoreer ons ons eie verganglikheid en menslikheid. Ons vlieg hoog op ons eie Pegasus, en is werklik waar verbaas as
ons vlerke brand.
Die dood bly ons vyand. Dit is pynlik. Dit skeur lewens, families en vriendskappe onnatuurlik uitmekaar en los ons soms
met ’n wanhopige gevoel van vlietentheid en verlies. Tog moedig die Bybel ons aan om die dood reguit in die oë te kyk.
Dat ons ons eie sterflikheid moet raaksien. “Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die
mens, sy lewensduur is soos dié van gras…” (Psalm 103). As ons ons kinders en jongmense kan leer om van kleins af
met moed en oortuiging te lewe, met die dood voor oë, maar deur die hoopvolle oë van ons oorwinning deur Christus,
sal dit hulle nie met vreugde en vrede, en bowenal wysheid vul nie? “Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid
bekom." (Psalm 90)
Die paradoks van Jesus, wat in sy grootste weerloosheid sy krag bewys het, en vir ons die ewige losgekoop het al verdien ons dit nie, bly die rots waarop ons ons lewens moet bou. As ons ons eie dood, en dus ook Jesus s’n ignoreer, verloor ons die vrede, rus en vreugde wat ons in Jesus kan vind te midde van ons omstandighede.
Net soos met die kersiebloeisels in Japan is dit in ons weerloosheid, in ons verganklikheid, waar ons ware krag skuil.
"En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word: 'Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood,
waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?’" (1 Korintiërs 15)
Geskryf deur Carina van der Watt.
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Spioenwenk: W = A
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoe Christus werk.
Geheime kode: K J Z A N O P A Q J (ONDERSTEUN)
Inligting in die koevert: Twee jaar gelede (op 16 April 2016) was daar ‘n groot aardbewing in Japan. Die
sendelinge van Missie Japan en hulle studente het besluit om die mense van Kumamaoto te gaan ondersteun in die moeilike tyd. Die plaaslike gemeente het dit baie waardeer. Twee jaar later kontak ‘n predikant vir Ds. Stéphan
met die volgende nuus: Hulle as gemeente bid die afgelope maande vir die gemeentes in Suid-Afrika wat onder die droogte
ly. Hulle finaliseer tans ‘n spesiale dankoffer-insameling vir droogte-hulp aan Wes-Kaap gemeentes. Hulle is ongeveer 20
mense in die gemeente, maar hulle probeer om meer as R20 000 teen volgende maand oor te betaal. Ds. Nishibori skryf:
“Twee jaar gelede, terwyl ons regtig swaar gekry het, het die ondersteuning vanuit Suid-Afrika ons geleer van die reikwydte

van die kerk van die Here, regoor die wêreld.
Bid vir Japan: Dank die Here dat ons, al woon ons ver van mekaar af, nog steeds vir mekaar kan ondersteun op een of
ander manier.

‘n Donkie wat kan praat!?!
God kan enigiets doen… Luister net na Sy stem.

prente van die diere en vra vir die kinders hoe ons hierdie diere

Teks: Numeri 22:22-35

verstaan. Hoe weet ons ‘n hond is bly? (Hy swaai sy stert of

Hulpmiddels:

spring op en af.) Hoe weet ons dat daar gevaar is? (Hy blaf.)

 Prente van goed wat kan praat en goed wat nie kan praat nie

Doen dieselfde met nog ‘n paar diere. Vra of die kinders weet

 Prente van verskillende diere

wat ‘n honde- of perdefluisteraar is? Kan die mense regtig met

 Geluide van diere en van die natuur

die diere praat en hulle taal verstaan? Nee, hulle gebruik lig-

 Plastiek speelgoeddonkie om in die sensoriese bottel te sit

gaamstaal. Wat is liggaamstaal? Dit is die manier wat die dier na

 Handpop van ‘n donkie of ‘n donkiemasker of net donkie-ore

jou kyk, sy stert swaai, sy ore spits, ens. (Jy kan self kreatief

 Verf, kryte of inkleurpotlode om die donkiemasker mee te

wees en ‘n paar gesigte trek of bewegings maak sonder woorde.

versier

Laat die kinders raai wat jy vir hulle probeer sê.) Vandag gaan

 Wit en swart papier (of net wit papier)

julle ‘n ander storie hoor van ‘n donkie en hoe God hom gebruik

 Gom, kleeflint

het.

 Permanente swart koki
 Vir elke kind:

Wyding

papierbord
kopieë van die donkie

Temalied: Kinders sit met toe oë en sing die lied “Trust in the

wasgoedpennetjie

Lord” (https://www.youtube.com/watch?v=XPZJtZzQBB0).

bruinpapiersakkie

Stilword-ritueel:
Stuur die sensoriese bottel in die rondte om terwyl die kinders

 Op Youtube is video’s van diere wat praat. Gebruik dit as jy

die volgende verse sê: “Die Here is my herder, ek kom niks kort

kan.

nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters

Welkom

waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte

Speel “Rooi liggie, groen liggie”: Kinders maak een lang ry aan

paaie tot die eer van sy Naam.” (Ps 23:1-3)

die een kant van die vertrek. Die aanbieder draai sy rug op die

Die kinders bly rustig sit met hulle oë toe en luister na die ge-

groep en skree: “Groen liggie!” Almal loop of spring vinnig (enige

luide. Hulle moet probeer om die geluide uit te ken. (Daar is baie

kreatiewe vorm) na die ander kant van die vertrek. Dan skree

by https://www.youtube.com/watch?v=8myYyMg1fFE.)

die aanbieder: “Rooi liggie!” Almal moet onmiddelik vries. Dit hou

Woord

so aan tot almal aan die anderkant is. Hierdie speletjie leer ons
vries, wag en eers na Sy stem luister.

(Die verteller kan donkie-ore of ‘n donkiemasker opsit of ‘n
donkiehandpop gebruik.)

Wys vir die kinders prente (diere, verskillende mense, klippe,

Ek weet julle het al flieks gesien waar diere kastig kan praat.

dat ons nie oorhaastig ‘n besluit moet neem nie: soms moet ons

ens.) en vra of hierdie items kan praat of nie. Gebruik die
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Maar weet julle wat? ’n Snaakse ding het met my gebeur en

daarom is ek ‘n crazy donkie wat regtig mensetaal kan praat.

en die twee boodskappers het ook op hulle donkies geklim. Ons

Julle sien, my baas se naam is Bileam en almal weet hy kan pro-

het al agter hulle aangery. Toe, skielik sien ek iets wat ek nog

feteer.

nooit gesien het nie: In die middel van die pad het die engel van

Ek wonder of julle vir my kan sê wat dit beteken as iemand kan

die Here gestaan en hy het ‘n swaard in sy hand gehad. Glo my,

profeteer? (Wag vir reaksie.) Ja, dit beteken God sê vir hom

ek het so gou as wat ek kon uit die pad gedraai. Meneer Bileam

iets wat gaan gebeur, en hy moet dan vir die mense gaan vertel

het gedink ek is moedswillig en het my baie hard en seer geslaan

wat God gesê het.

en my gedwing om weer op die pad te loop.

Ons het naby die Eufraatrivier gebly en eendag het daar mense

Ons het nie baie ver geloop nie, toe ons by ‘n baie smal gedeelte

kom kuier. Ek het gehoor hoe hulle vertel dat Koning Balak hulle

van die pad kom. Dit was tussen twee wingerde en daar was ‘n

gestuur het. Een van hulle het gesê: “’n Groot klomp mense wat

muur aan altwee kante van die pad. En daar staan die engel weer

die volk Israel genoem word, kamp in ons land. Die koning is

in die middel van die pad! Ek het so ver as moontlik van hom af

bang vir hulle. Die Israeliete het al teen mense geveg en hulle het

probeer verbyloop en toe druk ek Meneer Bileam se voet per

daardie mense gewen. Daardie mense is baie sterk, want hulle

ongeluk teen die muur vas. Nou was hy regtig baie kwaad! Hy

het al teen ons oorlog gemaak en gewen. As die Israeliete nou

het my nog harder as die vorige keer geslaan en geskree.

teen ons gaan oorlog maak, gaan hulle ons baie ver wen en hulle

Ek het maar versigtig verder geloop, maar kort daarna het die

gaan ons almal doodmaak!”

engel weer voor my gestaan. Hierdie keer was daar geen manier

“Wat kan ek nou daaraan doen?” het Meneer Bileam gevra.

om by hom verby te kom nie en ek het net voor hom neergeval.

Toe antwoord die ander boodskapper: “Koning Balak wil hê jy

Toe het Meneer Bileam my met sy staf begin slaan. En toe

moet kom en ‘n vloek oor die Israeliete uitspreek. Ons weet dat

skielik kon ek mensetaal praat!

wanneer jý ‘n vloek oor iemand uitspreek, word dit waar, en

Ek het hom gevra: “Hoekom slaan jy my? Jy het my nou al drie

wanneer jý iemand seën, word dit ook waar.”

keer geslaan.”

Maar my meneer is nie iemand wat sommer net sulke goed doen

Hy was so kwaad dat hy gesê het dat hy my sommer net daar

as die Here dit nie vir hom gesê het nie. Toe nooi hy die

met sy swaard wil doodmaak. Ek kon nie verstaan dat hy so lelik

boodskappers om die nag daar by ons te bly sodat hy eers in die

was met my nie, want ek was nog altyd ‘n baie gehoorsame don-

nag vir God kan vra wat Hy wil hê Meneer Bileam moet doen.

kie. Skielik het hy ook gesien wat ek sien: Die engel van die

Die volgende oggend het ek gehoor hoe Meneer Bileam vir die

Here wat met sy swaard in sy hand staan. Hy het so groot

boodskappers sê dat hy nie saam met hulle kon gaan nie, want

geskrik dat hy sommer ook neergeval het. Hy het gesê dat hy

die Israeliete is God se mense vir wie Hy geseën het.

sou teruggaan huis toe as die Here wil hê hy moet teruggaan.

Die manne het weggegaan, maar kort daarna het daar ander

Maar toe sê die Here vir hom: “Gaan saam met hierdie manne,

manne aangekom.

maar jy mag nét sê wat Ek vir jou sê.”

“Ons het vir jou baie presente van Koning Balak af gebring as jy

Ek dink die hele “trip” was eintlik maar ‘n mors van tyd, want

net sal saamkom en ‘n vloek oor Israel uitspreek. Wanneer jy dit

Bileam het toe vir Israel geseën soos die Here vir hom gesê het,

gedoen het, sal die koning jou nog baie meer presente gee.”

en Koning Balak was glad nie tevrede nie. Daarom het die koning

Meneer Bileam het na die mooi presente gekyk en gesê dit maak

niks van die presente wat hy belowe het, vir Meneer Bileam

nie saak wat hulle hom gee nie. Hy kan net doen wat God vir hom

gegee nie. Nou weet ek dat Israel God se mense is. Solank as

gesê het om te doen. Maar ek het gesien hoe skitter sy ogies –

wat hulle aan God gehoorsaam is, sal Hy vir hulle sorg en hulle

hy wou darem baie graag daardie presente gehad het. Toe het hy

seën.

hulle weer genooi om die nag daar te slaap, sodat hy met God

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

kon praat.

1. Ek wonder hoe jy gaan voel as jou troeteldier skielik met jou

Ek het gedink dis ‘n vreeslike dom ding om te doen, want hy het

begin praat.

dan al klaar met God gepraat en God het mos klaar vir hom gesê

2. Ek wonder hoe die donkie gevoel het toe Bileam hom so

hy moenie gaan nie. Maar dalk het hy gedink God het intussen

geslaan het.

van plan verander.

3. Ek wonder hoe Koning Balak gevoel het toe Bileam die Is-

Toe praat hy weer met God. Hierdie keer het God vir hom gesê

raeliete geseën het, nadat hy so baie moeite gedoen het om

dat hy maar saam met hulle kan gaan, maar dat hy niks mag sê

‘n profeet te kry om hulle te vervloek.

wat God nie vir hom sê nie.
Die volgende oggend het Meneer Bileam ‘n saal op my rug gesit
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4. Ek wonder hoe praat God met ons.

Werskaf
 Laat elke kind donkie-ore maak.
 Maak die wasgoedpennetjie-donkie en gebruik dit in jou vertelling. Dan kan die

Donkie-ore
(vergroot soos
nodig)

kinders dit maak en die storie gaan oorvertel vir hul ouers.
 Maak ‘n donkie-handpop uit ‘n bruinpapiersak.

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”:
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;

Bruinpapiersak-handpop:
Plak die kop bo-op
die flap vas.

Die Here is BOKANT jou om jou te seën;
En die Here is BINNE jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

Bruinpapiersak-handpop:
Plak die bek onder die flap vas.

Wasgoedpennetjie-donkie:
Sny die donkie se bek op die
stippellyne oop en plak ’n wasgoedpennetjie agterop vas.
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Spioenwenk: R = Y
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Luister wat ná die aardbewing gebeur het.
Geheime kode: U X D X K B G Z (BEKERING )
Inligting in die koevert:
Kyk die “video clip” van Missie Japan se Pinkster Getuienis 2018. (Op ons webwerf beskikbaar.)
Bid vir Japan: Dank die Here vir Hiromi wat haar hart vir die Here gegee het en bid vir Sy sorg en genade in haar lewe as
Christen.

Teks: Spreuke 30:24-28

Lord” (https://www.youtube.com/watch?v=XPZJtZzQBB0).

Hulpmiddels:

Stilword-ritueel:

 Papier om dierename op te skryf/prente van diere

Stuur die sensoriese bottel in die rondte om terwyl die kinders

uitgedruk

die volgende verse sê: “Die Here is my herder, ek kom niks kort

 Pen/potlood

nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters

 Afgerolde insek-/dierelegkaart per kind of groep (legkaart

waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte

moet klaar in stukke geknip wees)

paaie tot die eer van sy Naam.” (Ps 23:1-3)

 Inkleurkryte vir die inkleur van die klaargeboude legkaart

Woord

 Plastiek goggatjie om in die sensoriese bottle te sit
 Sandboks
 Plastiekdiertjies

(Begrawe voor die tyd 4 diertjies of prente van diertjies in
die sandboks: mier, sprinkaan, geitjie, dassie)

of prente daarvan: mier, dassie,

sprinkaan, geitjie

Ons het netnou ‘n lekker speletjie gespeel waar julle moes

 Takkies en blare

raai watter dier julle maats nagemaak het. Ek wonder watter

 Plastieklepels (2 per kind)

dier sou jy wou wees as jy self kon kies? (Gee vir die kinders

 Pypskoonmakers (3 per kind)

kans om te reageer en vra hoekom hulle daardie spesifieke
dier gekies het. Indien dit ‘n groot groep is, vra net ‘n paar
kinders watter dier hulle sou kies.)

 Ogies/kraletjies vir ogies (2 per kind)
 Wit papier
 Pypskoonmakers

Noem ‘n paar diere as ‘n voorbeeld:

 Inkkussing

Leeu – magtigste van al die diere

 Wit papier

Olifant - baie sterk
Seekoei – gevaarlikste soogdier

Welkom

Die Bybelboek Spreuke is ‘n versameling van baie gedagtes en

Stomstreke: Verdeel die kinders in 5 groepe. Skryf vyf diere-

gesegdes wat ons help om wysheid te hê. Weet julle wat

name/diereprente op ‘n stukkie papier neer, vou dit toe en sit

wysheid is of wat dit beteken om wys te wees? Om wysheid te

dit in ‘n hoed of sak. Roep ‘n vrywilliger uit elke groep voren-

hê, is om te verstaan hoe dinge werk, om goeie besluite te

toe. Elkeen trek ‘n papiertjie uit die hoed. Hulle moet nou

neem en om dinge te sien vir wat dit werklik is.

elkeen vir hulle groep die dier op die papiertjie verduidelik

In Spreuke 30 lees ons van vier baie klein diertjies wat ons

sonder om te praat. Die groep moet raai watter dier hulle

help verstaan wat wysheid is. Dit is vier diertjies wat ons dalk

voorstel. (Indien jul kleiner groepe het, kan elke kind ‘n beurt

sou miskyk. Miskien wil ons op hulle trap omdat ons vir hulle

kry.)

gril of omdat hulle vir ons niks werd is nie, maar hier sien ons
dat ons iets by hulle kan leer.

Wyding

Watter vier diertjies dink julle het die meeste wysheid? (Gee

Lied: Nothing’s too big, big, big – Doug Horley

die kinders kans om te reageer.) Ons kan al vier hierdie

http://www.youtube.com/watch?v=8bsEgggn344 (lied)

diertjies tussen sand en klippe kry. Ek het die diertjies hier in

http://www.youtube.com/watch?v=Yobo6DvV9Z8 (bewegings)
Temalied: Kinders sit met toe oë en sing die lied “Trust in the

die sandboks begrawe. Julle sal my moet help om hulle te soek.
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Roep 4 kinders vorentoe om na die diertjies in die sand te

kom soek. (Indien jy nie ‘n sandboks het nie, kan jy net die

proteïen. Soldate word dikwels aangeraai om sprinkane te vang

prente van die diere uitdruk en dit vir die kinders wys. Wys die
diertjies vir die groep soos wat die kinders die diere uit die
sand haal.)

en te eet indien hulle sou verdwaal en die voedsel opraak.

Lees Spreuke 30:24-28 vir die kinders:

jou huis gooi, maar hy sal altyd weer terugkom. Geitjies bly tot

Daar is vier goed in die wêreld wat klein is maar buitengewone

in paleise. As jy in ‘n paleis wil bly, moet jy baie ryk wees of

wysheid het:

familie wees van die koning, maar nie ‘n geitjie nie. ‘n Geitjie

miere is nie sterk nie en tog sit hulle in die somer vir hulle kos

wat so klein is en eintlik niks beteken nie, bly in ‘n paleis.

weg;

Geitjies is vandag die enigste soort akkedis wat geluide maak.

dassies het nie veel krag nie en tog maak hulle hulle tuis teen

Party soorte tjirp en blaf selfs, maar die tropiese huisgeitjie

die kranse;

maak net so ’n tik-tik-geluid. Geitjies kan uitstekend sien. Hulle

sprinkane het nie 'n koning nie en tog trek die hele swerm in

is nagdiertjies wat aktief raak wanneer dit skemer word. Hulle

formasie;

gee nie om vir ’n elektriese lig nie, want dié lok die motte en

'n geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in konink-

muskiete wat hulle vreet.

like paleise.

Ons het so baie wat ons by hierdie klein diertjies kan leer. Ek

Hier is nog ‘n paar ander feite oor die vier diere:

dink die belangrikste is wat in Spreuke 1:7 staan: “Kennis begin

Mier:

met die dien van die Here.” God het hierdie klein diertjies so

Die Bybel sê dat ‘n mier nie sterk is nie, maar hy is slim genoeg

slim gemaak, want hulle almal weet hulle is klein. Ons is ook net

om te weet dat hy in die somer kos moet wegsit om in die winter

klein mensies, maar God sal vir ons wysheid gee, net soos Hy vir

te eet, want in die winter is daar nie baie kos om te eet nie.

hierdie klein diertjies wysheid gegee het. Ons moet Hom net leer

Miere is merkwaardig georden, hulle maak staat op mekaar en is

ken en vir Hom vra vir wysheid. Dit beteken nou nie dat jy nie

baie sosiaal. Wyfies of koninginne is die grootste. Die

hoef te leer vir jou toetse nie! Jy kan nie net voor jou toets vir

mannetjies is die kleinste. Party werkers het ’n voorkeur vir ’n

God vra om vir jou wysheid te gee om te weet wat om te skryf

sekere soort werk. Hulle raak dan spesialiste op daardie gebied.

nie. Nee, jy sal moet hard werk en leer om daardie kennis te hê.

Ander verander gereeld van werk.

Wysheid is om te weet wat, hoe en wanneer om iets te doen wat

Dassie:

vir God goed en reg is. Soos bv. om te weet om jou toebroodjies

Die Bybel sê dat ‘n dassie nie baie sterk is nie en ‘n baie klein

met ‘n maatjie te deel wat nie kos het om te eet nie. Wanneer ‘n

diertjie is, maar hy maak sy nes teen die kranse waar dit eintlik

maat hartseer is, weet jy om daardie maat te troos.

baie gevaarlik is. Eintlik is hy baie slim, want daar is hy baie

Jy mag dalk klein of jonk wees, maar God kan jou net soos die

veilig, omdat daar min gevaarlike diere is wat hom sal kan vang.

miertjies, die springkane, dassies en geitjies gebruik.

Daar is baie wegkruipplek tussen die kranse en klippe. Dassies

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

het kort pote, dik pelse en hulle is rond met baie kort

1. Ek wonder watter een van die 4 klein diertjies sou jy graag

Geitjie:
Die Bybel sê jy kan ‘n geitjie met die hand vang. Jy kan hom uit

wou wees.

stompiesterte. ‘n Dassie is omtrent so groot soos 'n huiskat. Van
ver af kan hulle soos vetgevoerde konyne lyk. Dassies kan nie

2. Ek wonder wat het jy by die vier klein diertjies geleer.

hul liggaamstemperatuur goed reguleer nie. Dis die rede is

3. Ek wonder wat het jy al vir iemand anders gedoen waarmee
God jou gehelp het.

waarom hulle in die son sit en bak en bymekaar saamdrom.
Sprinkaan:

Werskaf

Die Bybel sê dat ‘n sprinkaan nie ‘n koning het nie. Hulle het nie
‘n leier om vir hulle te sê wat om te doen of hoe om te trek nie

 Dierelegkaart: Die aktiwiteit kan in groepe of individueel

en tog bly hulle almal mooi bymekaar in een groep. Hulle is klein

gespeel word. Gee vir elke groep ‘n dier- of insekprent

en swak, maar weet as hulle by mekaar bly, kan hulle baie meer

(verkieslik verskillende prente) wat in stukke geknip is.

saam doen.

Die groep moet die legkaart voltooi en sê watter dier/

Sprinkane wat in swerms vlieg, word treksprinkane genoem.

insek die legkaart voorstel. Na afloop van die aktiwiteit kan

Hulle kan verskriklik baie skade aan oeste aanrig. Sommige

die legkaart ingekleur word.

sprinkane het helder kleure om roofdiere te waarsku dat hulle

 Gee vir kinders die geleentheid om in die sandboks te

giftig of onsmaaklik is. Op baie plekke in die wêreld word

speel met die verskillende insekte en diere. Gebruik die

sprinkane (wat nie giftig is nie) geëet. Hulle is 'n goeie bron van
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stokkies en blare en bou huisies (‘n habitat) vir die insekte

en diere.
 Plastiekmiere: Gee vir elke kind 2 plastieklepels. Draai die

lepels kop-aan-voet met mekaar. Draai die pypskoonmakers
om die lepel se handvatsel. Los ‘n gedeelte oop vir die pote.
 Kartonmiere: Kopieer die patroon van die mier op karton en

pons gaatjies waar die sirkeltjies is. Druk pypskoonmakers
deur die gaatjies om die pote te vorm. Skryf die teksvers op
die insek se kop of stert. Plak 2 ogies op die ‘voorkant’ van
die insek.
 Vingerkuns: Gee vir elke kind die geleentheid om sy vingers

in die inkkussing te druk en dan op papier te druk. Hulle kan
dan die vingerafdrukke gebruik om hul eie insekte te ontwerp.
Sluit af met die seënbede.
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Spioenwenk: A = G
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoeveel kinders Oom Stéphan en Tannie Carina het en
wat hul name is.
Geheime kode: P C Y L (VIER)
Inligting in die koevert: Kyk na die “video clip” waar die Van der Watt-kinders hulself voorstel.
Bid vir Japan: Bid vir die Van der Watt-kinders, Annlie (10), Cornelius, (8), Lodewyk (6) en Stephan (4), waar die Here hulle
elkeen gebruik onder hul Japannese vriende en waar hulle saam met hul ouers in Japan dissipels vir Jesus Christus is.

Teks: Matteus 17: 24-27

Wyding

Hulpmiddels:

Doug Horley: “Nothing’s too big big big for His power” soos by

 Vissies uit karton geknip, elkeen met ‘n skuifspeld in die

ontmoeting 15.

mond

Sing die temalied en doen die stilword-ritueel soos by die

 Skuifspelde

vorige ontmoetings.

 ‘n Stok wat as visstok gebruik kan word met ‘n tou en

magneet wat dien as visvanghoek aan die onderpunt

Woord

 ‘n Paar muntstukke

Wie van julle hou van visvang? (Laat die kinders reageer.)

 ‘n Vissie of geldstukkie om in die sensoriese bottel te sit

Wat kort ‘n mens alles vir visvang? (Laat die kinders

 Kopieë van die werksvel

reageer.) Kan ‘n mens kies watter vis jy wil vang? ‘n Groot
geelstert of miskien ‘n haai? (Die kinders reageer en sê nee.)

 Inkleurkryte
 Vissies op karton gekopieer

Kom ons speel ‘n vinnige waar en onwaar speletjie. Indien jy

 Kopieë van 6 vissies vir elke kind op papier gefotostateer

dink die stelling is waar, steek jou duime op. Indien jy dink

 Krammasjien

die stelling is onwaar, hou jou duime af.

 Versierings vir die vis (plakkers, inkleurkryte ens.)

‘n Goudvis kan ‘n luislang eet. (Onwaar)

 Opsioneel: Ogies (1 per kind)

‘n Seeperdjie hou van sjokolade. (Onwaar)

 Opsioneel: Vissieplakkers

‘n Mens kry wit walvisse. (Waar)

 Skêre

‘n Seekat kan deur ‘n strooitjie drink. (Onwaar)

Welkom

‘n Dolfyn het vyf vinne. (Onwaar)
Wie van julle sal my glo as ek sê ek ken ‘n Bybelstorie waar ‘n

Visvang: Kopieer ‘n klomp verskillende vissies op karton, knip

vis ‘n silwer muntstuk in sy bek gehad het. (Die kinders

hulle uit en sit ‘n skuifspeld in elke vissie se mond. (Een van

reageer.)

die vissies moet ‘n prent van ‘n goue muntstuk aan die agter-

Vroeër jare moes Joodse mans namens hul families

kant vasgeplak hê.) Maak twee visstokke met stokke en tou

tempelbelasting betaal. Hierdie geld is gebruik om die tempel

en maak magnete aan die voorpunt van die toue vas. Gee die

in stand te hou, om daaglikse offers, hout, meel en wierook te

kinders kans om “vis te vang”. Die kind wat die vissie met die

koop.

goue muntstuk vang, word beloon met ‘n lekker. Die speletjie

Op ‘n dag het Jesus en Petrus na die dorpie Kapernaum ge-

kan ‘n paar keer gespeel word.

gaan. Die mense wat die tempel-belasting kollekteer, kom toe

Soek die muntstuk: Steek ‘n paar muntstukke weg in die ver-

na Petrus toe en vra vir hom: “Betaal julle meneer tempel-

trek. Vra vir kinders om dit te gaan soek.

belasting of nie?” Petrus sê toe: “Ja, Hy betaal.”
Toe Petrus in die huis inkom, het Jesus met Petrus gepraat
voordat Petrus kon praat. Jesus het vir hom gesê: “Simon,
wat dink jy? Wie moet vir die konings op die aarde tol en
belasting betaal? Moet hulle kinders belasting betaal, of moet
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die ander mense die belasting betaal?”

Petrus het gesê: “Die ander mense moet belasting betaal.” Toe

te versier met “stickers” en enige “craft”-goedjies wat jy

sê Jesus: “Dan is die konings se kinders vry, dan moet hulle nie

het om te gebruik vir die vissie. Indien moontlik kan jy vir

belasting betaal nie.

elke kind ook ‘n wikkelogie gee om op die vissie se gesiggie

Maar ons wil nie hierdie mense wat die belasting kollekteer,

te plak. Hulle kan nou die prente inkleur, uitknip en die ster-

kwaad maak nie. Gaan see toe, en vang die eerste vis wat byt. As

te van die vissies aanmekaar vaskram sodat die vissie prent-

jy sy bek oopmaak, dan sal jy ’n silwer geldstuk in sy bek kry.

jies ‘n storieboekie vorm. Laat die kinders die teksgedeeltes

Dit is genoeg om ons altwee se belasting te betaal, neem dit en

plak op die linkerkant se bladsy van elke vis. Indien jy vissie

betaal ons tempelbelasting.”

“stickers” kan kry, kan jy vir elke kind ‘n paar gee om op

Petrus was gehoorsaam aan Jesus en het dadelik na die see ge-

die bladsy te plak waar Petrus die vis gaan vang.

gaan en sy hoek gaan ingooi. Die eerste vis wat hy gevang het,

Sluit af met die seënbede.

het (net soos Jesus gesê het) ‘n silwermuntstuk in sy bek gehad,
net genoeg vir die tempelbelasting!

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder van watter deel van die storie het jy die meeste
gehou.
2. Ek wonder wat sou jy doen as jy gaan visvang en die eerste
vis wat jy uittrek, het ‘n silwermunstuk in sy bek.
3. Ek wonder wat Petrus gedink het toe hy die vis met die silwermuntstuk uit die water getrek het.
4. Ek wonder hoe sou jy gevoel het as Jesus iets so vreemds
van jou gevra het.

Werskaf
 Gee vir elke kind ‘n prentjie van Petrus wat visvang. Hulle

moet ‘n pen of potlood gebruik en die vislyn van die vistok
af volg om uit te kom by die vissie wat die munstuk in sy
bek gehad het.
 Stel die visvangspeletjie (by Welkom) weer op en laat ‘n

leier die kinders help om weer die visvangspeletjie te
speel. Speel todat elke kind ‘n beurt gehad het of todat
die tyd op is.
 Gee vir elke kind ‘n papier met die 7 vissies op gefoto-

stateer. (Een is die voorblad en die ander 6 het prente
van die verhaal op.) Kopieer ook die teksgedeeltes vir elke
kind. Gee vir elke kind kans om die voorkant van sy vissie

Voorblad van
vissie-boekie
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Agterblad: plak die prentjie op
die agterste vis vas.
1.
Alle Joodse mans moes elke jaar geld vir die tempel

2.
“Ja, jy’s reg,” sê Jesus. “Dan

3.
In die eerste vis wat jy vang, se bek sal daar

in Jerusalem betaal. Spesiale werkers van die

is dit ook mos waar van My.

genoeg geld wees om ons altwee se geld vir die

tempel het daardie geld oral gaan insamel. Toe hulle

Ek is God se Seun. Daarom

tempel te betaal. Vat dit na die mense toe.”

by Petrus in Kapernaum kom, vra hulle hom: “Betaal

hoef ek nie geld aan die tempel

jou leermeester ook hierdie geld aan die tempel?”

te betaal waar die mense my

“Ja!” antwoord Petrus. Toe Petrus hierna in die

Vader aanbid nie. Maar wat,

huis kom, vra Jesus hom: “Simon, sê my, van wie

netnou sê die mense lelike

kry ‘n koning sy geld? Van sy kinders, of van die

dinge oor My. Daarom sal Ek

ander mense wat in die sy land woon?” “Van die

dit maar betaal. Petrus, gaan

ander mense in sy land,” antwoord Petrus. “‘n Kon-

gou-gou see toe met jou vis-

ing se eie kinders betaal tog nie geld aan hulle pa

stok.

nie.”
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4.
Petrus het Jesus gehoorsaam.
5.
Hy het die eerste vis wat hy gevang het,
se bek oopgemaak.
6.
Daar was die geld wat hy nodig gehad
het om die belasting te betaal!

Spioenwenk: O = S
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit waarmee Tannie Carina haarself besig hou in Japan.
Geheime kode: G E J Z A N X A Z E A J E J C (KINDERBEDIENING)
Inligting in die koevert: Tannie Carina, die mamma van ons sendinggesin, is ook baie betrokke by Kinderbediening. Sy het in 2009 saam met ‘n ander leier by Tokushima gemeente, op een van die eilande in Japan,’n kinderbediening met die naam, Happy Kids, begin. Daardie bediening gaan nog steeds aan. Nou, in die hawestad Kobe, waar hulle
woon, is hulle voltyds besig om verhoudinge te bou. Sy is omtrént besig op verskillende plekke: Sy probeer om ‘n Kinderbediening op te bou; sy is ook voltyds verantwoordelik vir die tuisskool onderrig van hul vier kinders, sowel as vir die aanbied
van Engelse lesse vir sommige KRTS studente. Dan staan sy nooit terug om vir die studente en Japannese vriende met ‘n
maaltyd en liefdevolle gasvryheid te bedien nie.
Bid vir Japan: Bid vir Tannie Carina met al haar werk as mamma, onderwyseres en bedienaar. Bid ook dat die Here haar
wysheid, krag en hulp sal gee om die kinderbediening verder op te bou.

God gee vir ons krag soos… ‘n Ribbok en ‘n Arend
Die kinders leer dat God vir ons krag gee. Hy gebruik diere

die diere se bewegings maak op die derde telling en die wenners

wat ons ken, om dit te verduidelik.

jaag die verloorders. Hou aan met die speletjie solank die tyd

Teks: Hab 3:19; Jes 40:31

toelaat.

Hulpmiddels:

Kompetisie: Wie is die sterktste? Kry 2 dik telefoonboeke en

 2 Telefoongidse

vra dat die sterkste kinders kom probeer om die telefoon boeke

 Plastiekbokkie of –arend om in die sensoriese bottle te sit

deur te skeur. (Baie jare gelede was daar kompetisies gehou

 Papier

waar groot sterk manne gewys het hoe sterk hulle was deur ‘n

 Verf en kwaste

vliegtuig of ‘n vragmotor rond te sleep en dan het hulle altyd ‘n

 Plastiekbakkie waarin ‘n voet en ‘n hand sal pas

dik telefoon boek probeer deurskeur.)

 Dun spons wat in die bakkie sal pas

Vra die volgende vraag: Wie sou julle sê is eintlik die heel sterk-

 PowerPoint met foto’s van bokkies en arende (laai van die

ste? Natuurlik is God sterker as enige dier en mens; Hy het ons

webtuiste af)

mos gemaak! Kom ons sing ‘n paar liedjies wat vertel hoe groot
God se krag is.

Welkom
Wyding

Speel ‘n krag kompetisie (‘n variasie van “rock/paper/
scissors”) waar die kragte afgespeel word tussen ‘n beer, ‘n

Sing “Great Big God”, “My God is so groot”, “Super hero”,

vis en ‘n muskiet:

ens.

Verdeel die groep gelyk in twee spanne. Elke span begin aan

Sing daarna die temalied en doen die stilword-ritueel.

sy kant van die vertrek. In die middel is nog ‘n lyn. Laat elke

Woord

groep saggies (in die geheim) besluit op ‘n dier: Beer (hou jou
arms bo jou kop en brul); Vis (maak visbekkies en gebruik jou

Onthou julle hoe God met die profete gepraat het soos ons

hande en arms om swembewegings voor jou lyf te maak);

verlede kwartaal gesels het? God het met hulle gepraat deur

Muskiet (arms langs die sye, hande na buite en maak zoem-

boodskappe te gee. Van die boodskappe was bedoel om God se

geluide). As albei spanne op ‘n dier besluit het, kom staan

kinders hoop te gee. Op 2 plekke staan daar hoe God vir ons

almal by die middellyn, rug teen rug. Tel tot by drie. Dan draai

krag gee. Kom ons lees dit.

almal om en begin hul dier se bewegings doen. Die beer eet die

Vat jou Bybel en lees Habakuk 3:19 en Jesaja 40:31.

vis, die vis eet die muskiet en die muskiet steek die beer. Nou

“Die Here my God gee vir my krag, Hy maak my voete soos die

jaag die wenners die verloorders na hulle kantlyn toe. Almal

van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

wat gevang word, sluit by die wenspan aan. Nou kies elke span

“Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag, hulle vlieg

weer saggies ‘n nuwe dier, gaan staan by die middellyn, begin
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met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle

loop en raak nie afgemat nie. “

daarin en dan op die papier om handafdrukke te maak.

Skryf op ‘n blaaibord die woord “Ribbok” op ‘n skoon bladsy. Vra

(Gebruik die foto’s as riglyn.) Skryf Jesaja 40:31 op die

nou die kinders wat weet hulle alles van ‘n ribbok. Maak ‘n lysie.

papier met die arend.

(‘n Ribbok is baie atleties gebou en kan goed hardloop en spring.
Sommige van hulle het baie goeie balans en kan goed klim soos
ons al op foto’s gesien het.)

 Gebruik ‘n stempelkussinkie om die kinders te laat duim-

Skryf op ‘n volgende skoon bladsy die woord “Arend”. Vra nou

 Terwyl die verf droog raak, sing die Habakuk-liedjie (die

die kinders wat weet hulle alles van ‘n arend. Maak weer ‘n lysie.

1983 vertaling van Hab 3:19). Kyk of julle as ‘n groep jul eie

(Arende is groter as die ander roofvoëls. Hulle vlerkspan is die

(bekende) wysie kan bysit by Jesaja 40:31. Oefen dit ‘n paar

grootste. Dit maak dat hulle lekker kan sweef, vinniger van
rigting kan verander en sterk vlieg.)
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

keer.

afdrukke maak waarmee hulle bokkies kan teken (sien voorbeeld).

 Neem ‘n A4 badsy en gee kans dat elke kind ‘n gebed

neerskryf of teken om te vra dat God vir hulle krag sal gee
vir die uitdagings wat hulle beleef.

1. Ek wonder hoekom God juis ‘n ribbok en ‘n arend gekies het

Sluit af met die seënbede.

as voorbeelde van krag.
2. Ek wonder hoe jy dinge anders sou doen as jy die krag van ‘n
ribbok het.
3. Ek wonder hoe jy dinge anders sou doen as jy die krag van ‘n
arend het.
4. Ek wonder of jy aan ander voorbeelde kan dink hoe God vir
ons krag gee.
5. Ek wonder of jy kan vertel van ‘n keer toe jy God se krag
nodig gehad het.

Werskaf
 Laat die kinders arende met hul hande maak vir die vol-

gende “craft”: Sny ‘n stukkie dun spons wat net so groot
soos die boom van die plastiekbak is. Gebruik ‘n kwas om
verf daarop te verf. Gebruik nou die sponsie in die bak as
‘n groot “stempelkussing”. Die kinders druk hul hande
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Spioenwenk: A = F
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit wat Oom Stéphan alles moet doen.
Geheime kode: F M V B (KRAG)
Inligting in die koevert: Oom Stéphan, die pappa van ons sendinggesin, is ‘n sending-predikant en baie
besig in Japan, deurdat hy baie moet voorberei en klas moet gee vir studente, EN dit moet in JAPANNEES wees. Dan bedien hy nog op baie plekke in Japan deur seminare aan te bied, te preek by gemeentes, en nog baie meer. Dit vat baie tyd
en energie om altyd voorbereid te wees vir al hierdie dinge.
Bid vir Japan: Bid vir Oom Stéphan en vir al sy werk wat hy doen. Bid dat die Here hom sal krag gee om nooit moeg en
moedeloos te word nie, maar dat hy sal weet hy is tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee.

Wurmpie en mossies
Kinders besef dat hulle waardevol is vir God.

liepitte met die stokkies uit die bak te haal. Kyk watter span die

Teks: Matt 10:29-31 en Jesaja 41:14

meeste uitgehaal het na ‘n sekere tyd.

Hulpmiddels:

Speel ‘n variasie van “fire on the mountain”. Die aanbieder roep

 Plastiekbak

4 basiese opdragte uit waarvan die kinders die bewegings moet

 Halfgekookte Spaghetti

uitvoer. Die 4 opdragte is: “Voëls vlieg vlieg vlieg” (Maak vlieg-

 Mieliepitte

beweging met jou arms en draai in die rondte.); “Voëls pik pik

 Chinese Stokkies (“chop sticks”)

pik” (Gebruik jou hand en buk af grond toe om ‘n pik-beweging

 Suurwurm-lekker om in die sensoriese bottel te sit

te maak.); “Wurms seil seil seil” (Lê met jou hele lyf op die

 Hout- of polistireenletter “W”

grond en maak ‘n seil beweging) en “Wurms krul krul krul” (Krul

 Groterige tak

op in ’n bondeltjie soos ‘n duisendpoot.). Herhaal die bewegings

 Toiletpapierrolletjies

‘n paar keer. Dit moet nie in volgorde wees nie. Eindig die laaste

 Pypskoonmakers

beweging met die opkrul beweging en gaan oor na die Wyding-

 Kopieë van die werkkaarte

gedeelte.

Maak ‘n Groot letter W (so groot soos jy wil) wat omgedraai

Wyding

‘n M is. (Hout of polistireen letters kan baie goed werk hiervoor.) Gebruik die prent van die wurm om op die W-kant te

Doen eers die stilword-ritueel terwyl almal op die grond opgekrul lê.

plak en die prent van die mossie (se beentjies) vir die M-kant.

Laat die “wurmpies” nou stadig oopkrul, lewendig word en sing dan

Maak ook ‘n bruin boomtak om die wurm en voëltjie op te sit

die temalied.

of kry ‘n regte boomtak.

Woord
Welkom

Ons is hierdie kwartaal besig met Snaakse Diere. Ons het al

Berei ‘n plastiekbak voor met halfgekookte spaghetti gemeng

gesels oor ‘n donkie, oor miere, sprinkane, en verlede keer

met droë mieliepitte. Sit 2 borde weerskante van die plas-

oor die ribbok en arend. Kan iemand onthou wat ons van God

tiekbak neer asook 2 stelle Chinese stokkies. Laat die groep in

geleer het verlede keer? God gee vir ons die krag soos dié

2 spanne verdeel. Die een span moet kyk hoeveel wurmpies

van ‘n ribbok en dié van ‘n arend. Vandag gaan ons oor nog 2
diere gesels. Ek gaan vir julle ‘n leidraad gee... (Hou die W

hulle kan red uit die bak, terwyl die ander groep voëltjiekos
moet uithaal (die mieliepitte). Gee vir die eerste vrywilligers

regop vir die kinders om te sien. Luister na al die raaiskote.)

uit elke groep saam kans om vir bv. 20 sekondes uit te haal.

Jy kan vir hulle leidrade gee soos: “Ek is ‘n insek; ek hou van

Gee dan vir die volgende twee vrywilligers (een uit elke groep)

appels; jy kry my soms onder deurmatjies en ek kan my lyfie
in verskillende vorms draai. (Plak nou die Wurmpie-prentjie

kans vir 20 sekondes. Die toeskouers moet hulle spanne

op die “W”-kant van die letter.)

aanmoedig om soveel as moontlik spaghetti-stukkies of mie-
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Haal die Bybel uit en blaai na Jesaja 41:14. Laat een van die

kinders dit voorlees:

Die diere op die aarde, die visse in die see,

“Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie,

die mossie en die arend, die blomme, veld en vee,

Jakob, al is jy klein, Israel. Ék help jou, sê die Here jou Ver-

met al sy ander werke, verkondig dag en nag

losser, die Heilige van Israel.”

sy goedheid sonder perke; die grootheid van sy mag.”

Gesels nou oor die volgende stellings:

Werskaf

Ek wonder of jy gehoor het wat die Bybel oor ‘n wurm sê.
Ek wonder of jy kan dink wanneer ‘n mens maklik soos ‘n wurm

 Gebruik toiletpapierrolletjies en pypskoonmakers om ‘n

kan voel.

wurmpie of ‘n voëltjie te maak. Kinders kan hul voëltjie of

Ek wonder hoe dit jou laat voel om te weet dat selfs die kleinste

wurmpie aan die boomtak kom vasmaak.

wurm waardevol is vir God.

 Laat die kinders die werkkaarte voltooi (verskillendes vir

Draai nou die Groot W om. Dit word dan ‘n “M”.

gr 1-3 en graad 4-6).

Ons tweede dier waarvan ons vandag leer, se leidraad lyk nou

 Vir graad 4 – 6: Voltooi die sinne en kies watter een van

so... Wat sou julle raai kan dit wees? (Leidrade kan wees: “Ek

die veelvuldige keusevrae by jou pas.

hou van saadjies; ek krap graag in die grond rond; ek hou van
sing en ek was al op ‘n geldstukkie.) Nooi iemand om Matteus

 Vir graad 1 – 3: Teken in die groot ovaal in die middel ‘n

prentjie hoe jy vir jouself lyk. Teken in die 4 buitenste

10:29-31 te lees:

ovale prentjies van dinge waarvan jy baie hou. Na die tyd

“’n Mens kan twee mossies verkoop vir een sent. Hulle is baie

kry die groepie kans om hul prentjies te deel en mekaar

goedkoop. Maar nie een van hulle val dood op die grond as julle

se andersheid raak te sien.

Vader dit nie wil hê nie. Julle is vir God baie belangriker as baie

 Gebruik houtblokkies of harde karton en die verkleinde

mossies. God weet presies hoeveel hare op elke mens se kop is.

patroon van die wurmpies en mossiebene om vir elke kind

Daarom moet julle nie bang wees vir mense nie.”

‘n “W” te maak wat hulle huis toe kan neem as herinne-

Gesels nou oor die volgende stellings:

ring dat hulle waardevol is. ‘n Ander opsie is om ‘n

Ek wonder of jy gehoor het wat die Bybel oor ‘n mossie sê.

“skoon” W te gebruik en elke kind kan self “Ek is waar-

Ek wonder of jy kan dink wanneer ‘n mens maklik soos ‘n klein

devol” daarin skryf.

mossie kan voel.

 Kinders maak ‘n W “badge” wat met ‘n speldjie vasge-

Ek wonder hoe dit jou laat voel om te weet dat selfs die kleinste

steek kan word teen hul klere om hulle te herinner dat

mossie waardevol is vir God.

hulle waardevol is.

Draai nou die M weer om sodat dit ‘n W vorm. Altwee die diere

Sluit af met die seënbede.

leer ons iets van wie ons is in God se oë – Waardevol. Wat dink
jy beteken die woord “waardevol”?

EK IS WAARDEVOL IN GOD SE OË:

Ons kan sê die woord waardevol beteken: “Ek is kosbaar.”
Hierdie Bybelvers sê vir ons dat ons waardevol/kosbaar is in

My naam is ____________________ .

God se oë. Ons is so waardevol dat Hy vir elkeen van ons

Ek is goed met ________________________ .

spesiaal en uniek gemaak het. Daar is net een soos jy!

Ek wil eendag ‘n ________________ word.

Sing nou Liedboek 509:2,3: (“Op berge en in dale” se tweede
en derde verse)

Ek hou daarvan om tussen baie mense te wees. / Ek

“Sy troue vaderoë sien alles van naby;

hou daarvan om meer by myself te wees.

ons leef uit sy vermoë - word deur sy Gees gelei.

Ek kies:

Die swaeltjies behoed Hy, beklee met gras die dal;

Soet of sout
Buite of binne

die kleinste wurmpie voed Hy, sorg vir die groot heelal.

Geel of Groen
Swem of Bergklim
Popcorn of Smarties
Niemand weet dat ek eintlik ______________ is nie.
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DAAR IS NET EEN SOOS EK!

Spioenwenk: B = Y
Spioentyd: Wat is ons taak vir vandag? Vind uit waar die Van der Watt-gesin woon.
Geheime kode: N R E H (KOBE)
Inligting in die koevert: Die gesin bly in ‘n hawestad, Kobe. ‘n Hawestad is ‘n stad waar skepe hul vragte
oplaai of aflaai. Wanneer die see te sterk is vir skepe om uit te vaar, skuil die skepe ook in die hawe. Kobe is die sesde
grootste stad in Japan.
Bid vir Japan: Bid dat die mense van Kobe die Here se liefde en genade sal ontdek en dat hulle Hom as Redder sal aanneem.

Job, God en die seekoei en krokodil
Teks: Job 40 en 41

Monsterdiere: (Speel in groepe; geen voorbereiding is nodig nie.)

Hulpmiddels:

Verdeel in groepe. Elke groep kry 3 dierename wat hulle moet

 Dierename of -prentjies op papiertjies

saamvoeg tot een dier wat hulle dan as groep moet uitbeeld, bv.

 Kombinasies van 3 dierename op papiertjies vir elke groep

volstruis, walvis en leeu. Die ander kan dan raai watter “monsterdier”

 “Memory” of “Snap” dierekaarte

dit is.

 Die vrae in “Woord” uitgedruk om opgeplak te word

“Snap” of ‘n geheuespeletjie: (Speel in groepe, geen voorbereiding

 1 wasgoedpennetjie

nie.) Speel “snap” of ‘n geheuespeletjie met dierekaarte of -name.

 1 klein stukkie groen karton
 2 wikkelogies

Wyding

 1 groen pypskoonmaker

Sing:

 Groen verf

“My God is so groot”
“Die hane kraai” - Jan de wet

 Skêr en gom

Gebruik die “snap”-kaarte of prente van diere uit tydskrifte om oor te
dink of om te verbind aan eienskappe van God. Gebruik lam, leeu, bok,

Welkom

arend, olifant, hen en duif.
Sing die temalied en doen die stilword-ritueel.

Raai watter dier is ek: (Hierdie speletjie werk beter met ‘n groter
groep en benodig min voorbereiding.) Skryf dierename op kaartjies

Woord

sodat daar 4 van elke naam is. Deel die kaartjies uit. Niemand mag sê
wat op hul kaartjies staan nie. Hulle mag net soos die dier loop of

Job het lank gelede gelewe. In die Ou Testament word daar van hom

geluide maak totdat al die verskillende diere hul families gevind het.

vertel. Dit het baie sleg gegaan met Job. Sy familie is dood. Al die diere

Moenie ‘n seekoei of krokodil gebruik nie.
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op sy plaas is dood. Hy het self ook siek geword. Ai, dit was regtig baie

swaar. Job het baie vrae gehad.

nie al die antwoorde op sy vrae nie, belowe God dat Hy alles weet en Hy

(Laat verskillende kinders die vrae kom opplak.)

verstaan hoe Job voel. Hy hou alles in Sy hand. God belowe... “alles op

 Hoekom gebeur daar slegte dinge met my?

aarde behoort aan My!” (Job 41:2b) Ook Job behoort aan Hom en God

 Hoekom is alles so swaar?

hou hom styf vas. God sal hom help met sy probleme en vir hom sorg.

 Waar is God?

Elke keer as Job dink aan hierdie twee diere - die krokodil en seekoei

 Gee God vir my om?

- moet Hy onthou hoe sterk en groot God is. God is groter en sterker

 Kan God my help?

as die krokodil en seekoei. Daarom kan ons op God vertrou. Hy sal

 Is God lief vir my?

sorg.

God herinner Job wie Hy is deur te vertel van 2 snaakse diere wat Hy

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:

gemaak het.

1. Ek wonder watter dier sou jy graag wou wees – ‘n krokodil of ‘n
seekoei.

Die eerste snaakse dier woon in die water en word só beskryf: (Job

2. Ek wonder wat Job gedink het toe God vir hom die storie van die

40: 10 - 19 aangepas uit “Die Bybel@kinders.co.za en 1983-vertaling)

krokodil en seekoei vertel.

Hy vreet gras soos ‘n bees en hy is baie sterk. Die spiere in sy lyf is
sterk. Hy het sterk bene wat soos koperpale lyk. Dit lyk of hy van yster

3. Ek wonder of jy ook al van Job se vrae gevra het.

gemaak is. Hy is een van die sterkste diere wat God gemaak het. Net

4. Ek wonder hoe jy voel as jy onthou dat God sterker en groter is as
die krokodil en die seekoei.

God kan hom beheer. Hy gaan eet tussen die berge. Hy lê onder die
waterplante, hy kruip weg tussen die riete in die vlei. Hy skrik nie as

Werskaf

die rivier afkom of vol word nie. Niemand kan sommer na hom toe loop
en hom vang nie. Jy kan nie ‘n ring deur sy neus sit soos met ‘n bees

 Seekoei uit papierborde (Instruksies op bl. 19.)

nie.

 Krokodil uit wasgoedpennetjie (Gebruik die foto’s as inspirasie.)

Wie kan raai watter snaakse dier is dit...? ‘n Seekoei!

Sluit af met die seënbede.

Die tweede snaakse dier woon ook in die water. (Job 40: 20 - 28 en
Job 41:1 - 23 aangepas uit “Die Bybel@kinders.co.za en 1983vertaling)
“Jy kan nie hierdie dier soos ‘n vis met ‘n hoek vang nie. Jy kan ook
nie sy bek toebind met ’n tou nie. Hy sal jou nie mooi vra om hom nie
seer te maak nie. Jy kan hom nie vir jou laat werk nie. Hy sal nooit so
mak soos ‘n voëltjie word en met jou dogtertjies speel nie.
Vissermanne kan hom nie opsny en verkoop nie. Jy kan nie ‘n spies
deur sy vel steek nie. As jy aan hom probeer vat, sal jy dit nooit weer
doen nie en jy sal die geveg nie gou vergeet nie. As ‘n mens hom net
sien, is jy al klaar bang.
Niemand kan sy kakebene oopmaak nie; almal is bang vir sy tande. Op
sy rug is daar skubbe, hulle lê styf teen mekaar. Nie eers lug kan
tussen hulle deurkom nie. As hy nies, spat daar vonke. Sy oë gloei soos
die son wat opkom. Hy blaas vuur uit sy mond. Sy neusgate rook. Sy
nek is dik en sterk, ‘n mens word bang as jy na hom kyk. Sy vleis is so
taai, jy kan dit nie afkry nie. Sy hart is hard soos ‘n klip. As hy
opstaan, word die sterkste mens bang. ‘n Mens kan hom nie aanval met
‘n swaard of spies of enigiets ie. Hy breek yster soos droë gras. Hy
breek koper soos vrot hout. Hy skrik nie vir pyle of klippe wat mense
gooi nie. Kieries doen niks aan hom nie. Sy onderste skubbe is skerp.
Dit krap vore in die modder. Hy laat die water kook as hy draai. Hy
maak ‘n blink streep as hy swem. Hy laat die water skuim. Daar is geen
dier so sterk soos hy nie. Hy is baas van al die roofdiere.”
Raai raai watter snaakse dier is dit...? ‘n Krokodil!
God herinner Job hoe sterk en groot hierdie 2 diere is. Hoekom vertel
hy dit vir Job? God troos vir Job dat Hy wat God is, nóg groter en nóg
sterker is as die krokodil en die seekoei, want Hy het daardie diere
gemaak. Hy is die sterk en groot Skepper wat alles weet. En al voel Job
klein, behoort hy aan God. En al verstaan Job nie alles nie, en al het hy
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Instruksies om papierbord-seekoei te maak:
Teken die kop (bo) en die bek (regs onder) oor op
papierborde en knip uit op die buitelyns. Vou die bek dubbeld
en plak dit op die kop vas. Gebruik die insetsel regs bo om te
sien waar die neusgate aan die buitekant van die bek
geteken moet word.
Knip 4 tande uit (patroon links onder die seekeoi se kop).
Rol dit op, plak die kort sye aan mekaar vas en vou die los
flappie agtertoe om in die bek vas te plak.
Gebruik die foto’s om te sien hoe die seekoei moet lyk.

Teks: Genesis 6 - 8

Woord

Welkom

Genesis 6:9 - 8:22. (Lees die verhaal van Noag uit ‘n Kinder-

Natuur skattejag: Stap buite rond. As jy ‘n blom sien, doen die

bybel of vertel die belangrikste momente uit die Bybel.)

“happy dans”; as jy ‘n boom sien, vries; as jy ‘n dier hoor, skree

Die Here het nie net die mense gered nie, maar Hy het ook die

“whoo whoo”.

diere gered. Na die vloed stuur Noag ‘n duif om ‘n blaar te gaan
soek. Die natuur is oral deel van die geskiedenis en van die Bybel. God het ons oppassers van die aarde gemaak. Hoe kan ons

Wyding

die natuur oppas? Ons kan oppassers wees deur water te be-

Geniet ‘n oomblik buite en raak bewus van al jou sintuie: Voel

spaar. Dink aan ‘n paar maniere om dit reg te kry. Ons kan op-

die son wat skyn, die wind wat waai. Hoor die voëltjies wat tjirp,

passers wees deur rommel op te tel en nie plante te breek nie.

die honde wat blaf, goggas wat zoem. Ruik die blomme (bv. jas-

Ons kan oppassers wees deur na alle diere te kyk en hulle nie

myn). Kyk na al die veranderinge vanaf herfs tot nou. Wat het
gebeur?
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seer te maak nie.

Werskaf
Hulpmiddels:
 Knope
 “Cupcake

holders”

of

eierhouers

geknip in individuele bakkies
 Koekkleursel om eierhouers te verf
 Regte blare of blare geknip uit karton
 Papier om op te werk
 Gom

1. As jy eierhouers gebruik, verf dit

 Pypskoonmakers, tou, lint of wol

vooraf en laat dit droog word.

2. Pak jou blomme tydelik uit op die papier sonder om dit vas te plak.
Besluit waar die blare moet kom en plak dit vas. Haal eers weer die
blomme af.
3. Plak die stingels (wol of pypskoonmakers) vas, maar moenie die
onderste deel vasplak nie. Bind nou ‘n strik (lint of wol) om
die onderste deel van die
stingels. Plak daarna die
onderste gedeeltes van die
stingels vas.

4. Plak daarna die blomme (“cupcake”- of eierhouertjies) vas. Plak die knope binne-in die blomme vas.

Sluit af deur vir die natuur te bid na
aanleiding van die lenteprent:
lomme: Sê dankie vir die berge, diere en goggas
wat vlieg.
lare: Sê dankie vir die plante, bome en diere op
die grond.
tingels: Sê dankie vir die plante en diere in die
see, vir die diere wat onder die grond bly en die
grond self.
trik: Ons as mense is verantwoordelik om te sorg
vir die natuur.

