Jesus se spesiale span
Inleidende ontmoeting oor die dissipels
Teks: Lukas 19:10: “Ek, die Seun van die mens, het gekom om almal wat verlore is, te soek en te red.”
Markus 1:15 (ABA): “Jesus het gesê: ‘God het besluit dit is nou die regte tyd. God wat in die hemel is, is Koning oor
almal, en van nou af sal almal dit weet. Julle moet begin lewe soos God wil hê en julle moet die goeie boodskap glo.’”
Hulpmiddels:


Kopieë van die teksverse



Kopieë van die dissipelkaarte in kleur (Indien jy ‘n grootgroep-byeenkoms lei, gebruik die Powerpoint-aanbieding sodat die prentjies groter is.)



Toiletrolle (7 gehalveer) om die kaartjies in te laat regop staan



Ekstra kopieë van die dissipelkaarte (net die voorkante) om “Snap” mee te speel (4 stelle behoort genoeg te wees.)



‘n Boksie wat toegedraai is en bo-op staan: “Die Goeie Nuus”. Binne-in die boksie is die 2 teksverse op ‘n papiertjie
geskryf.



Visvangspeletjie,
skuifstukkies

dobbelsteentjie

en

Sny versigtig bl. 6 en 7 aan weerskante van ’n
bladsy en lamineer dit. Sny die dissipels uit
op die lyne. Nou het jy kaartjies van Jesus en
die 12 dissipels (asook ‘n skrifgeleerde wat in
volgende lesse gebruik gaan word). Die kaartjies pas nou net mooi in ‘n toiletrolletjie se
binnekant.

Welkom
❖

Stuur die boodskap aan: Laat die kinders in ‘n ry staan en voor hulle kyk. Tik op die agterste kind se skouer, wag tot
hy/sy omdraai en trek ‘n gesig. Dit kan ‘n knipoog wees, ‘n wenkbrou wat lig of ‘n kombinasie van gebare. Die kind
moet dan die kind voor hom/haar op die skouer tik, wag tot hy/sy omdraai, en die gesigtrek aanstuur.

❖

Stuur die pakkie aan: Stel aan die groep ‘n uitdaging om ‘n pakkie op die vinnigste manier aan te stuur van punt A na
punt B in die lokaal. Begin met 2 persone wat langs mekaar stil staan. Hulle mag nie beweeg wanneer hulle die pakkie
in hul hande het nie en die pakkie mag nie gegooi word nie. Persoon 1 moet die pakkie aangee vir persoon 2, dan om
persoon 2 loop om weer die pakkie aan te vat by persoon 2. Persoon 2 loop dan weer om persoon 1 om die ry langer
te maak en so vervoer hulle die pakkie. Stel ‘n tydhouer aan om te kyk hoe lank dit neem. Maak die ry nou langer met
nog 2 persone. Elke keer as jy die pakkie aangee, kan jy hardloop na die voorpunt van die ry om die ry langer te maak.
Kyk hoe vinnig die pakkie nou beweeg. Maak die ry nog langer met 6 en later 12 persone. Meer mense maak die aangee makliker.

❖

Buitespel of vir kleiner kinders: Neem bordkryt en teken groterige voetspore buite op ‘n sement- of teerblad. Speel
‘Follow the leader’ deur van die een voetspoor na die volgende te spring.
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Wyding

Temalied: Die Dissipelliedjie (Laai af by http://kix.bybelmedia.org.za/op-pad-met-jesus-2019/ - Kyk by ontmoeting 1.)
Stilword-ritueel:
Ons kom nou in die teenwoordigheid van God. Sit met jou rug teen die stoel se agterkant. Sit jou voete plat op die vloer.
Voel die vloer. Laat jou hande rustig in jou skoot of op jou knieë rus. Maak jou oë toe. Luister na die klanke buite. (15s)
Luister na die klanke in die vertrek. (15s) Luister na jou asem-haling. “Dankie, Here, vir asem. Amen.”

DIE DISSIPELLIEDJIE
Jesus roep hul een vir een:

Jesus roep die tollenaar

Andreas en ook Petrus, sy broer.

Levi word ook Matteus genoem.

Daarna kom Johannes by

Saam met Judas Iskariot

En sy broer Jakobus ook.

Is die span van 12 nou vol.

Ja, Jesus roep hul (3X)

Ja, Jesus roep hul (3X)

Hy roep hul as sy span.

Hy roep hul as sy span.

Jesus roep Filippus ook

Net soos Jesus die dissipels roep,

En Filippus roep sy vriend:

roep Hy ons ook vir sy span.

Hy word genoem Nataneal

Ons moet oral gaan vertel

of Bartolomeus onder ‘n vyeboom.

Van sy liefde ook vir ons.

Ja, Jesus roep hul (3X)

Ja, Jesus roep ons (3X)

Hy roep hul as sy span.

Hy roep ons almal saam!

Judas Taddeus word geroep.
Later kom ook Tomas by.
Nog ‘n Simon, die Seloot;
En Klein Jakobus is nie groot.

Ja, Jesus roep hul (3X)
Hy roep hul as sy span.

Woord
Jesus het gekom om die Goeie Nuus vir die wêreld te kom vertel. (Hou die pakkie omhoog wat gebruik is in die “Welkom”speletjie.) Wat sou die Goeie Nuus wees? Laat iemand die pakkie oopmaak. Binne-in is die volgende 2 teksverse: Lukas
19:10 en Markus 1:15. Lees die teksverse.
God is so lief vir ons dat Hy Jesus gestuur het om op die aarde vir ons te kom wys hoe om te leef en om ons te red van
ons sonde sodat ons vir altyd saam met God in die hemel sal kan leef. Maar om dit te doen, het Jesus mense op aarde
nodig gehad vir wie Hy kon leer hoe om reg te leef en vir wie Hy alles kon vertel waarvoor God Hom gestuur het. Hy het ‘n
span nodig gehad wat Hom sou volg en sou aanhou om sy werk te doen, selfs wanneer Hy nie meer daar sou wees nie.
Ons noem hierdie span toegewyde mense “dissipels”.
Jesus het 12 dissipels gekies om Hom te volg. Hy het hulle op verskillende plekke gekry en saam in ‘n span gesit. Hulle
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was nie ewe oud nie en het nie dieselfde werk gehad nie. Kom ons kyk na Jesus se span.

Gebruik die stel kaartjies om die dissipels bekend te stel. Gee elke keer die ekstra inligting agterop die kaartjie om die dissipel bekend te stel en gee aandag aan hoe sy klere of voorkoms ‘n leidraad is tot sy naam. Sodra jy klaar is met ‘n dissipel, kan jy sy kaartjie met die prentjie na voor in die gleufie in die toiletrolletjie sit. (Groter kinders kan elke keer ‘n kaartjie
kom trek, die detail agterop vir die groep lees, die prentjie aan die voorkant wys en dit dan insteek.)
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:
1. Ek wonder hoe dit sou voel om deel van so ‘n spesiale groep mense te wees.
2. Ek wonder van watter een van die dissipels hou jy die meeste.
3. Ek wonder hoe jy ook ‘n dissipel van Jesus kan wees.
4. Ek wonder watter prentjie sou op jou klere gewees het.

Werskaf


Vir kleiner kinders: Kopieer vir elke kind ‘n stel van die dissipels in swart en wit. (bl. 7.) Laat hulle die prente inkleur sodat hulle soos die dissipels teen die plakkaat lyk.



Gee die ekstra stelle van die dissipels (sonder die beskrywing agterop) vir die kinders en laat hulle “Snap” speel. Jy
mag net die pakkie kaarte neem as jy die dissipel se naam kan onthou en iets van wie hy was, kan sê. (Alternatief vir
groter kinders – Gee vir elke 2 kinders ‘n stel kaarte met prente en ‘n stelletjie van die beskrywings. Hulle moet dan die
regte beskrywing by die regte dissipel plaas.)



Visvangspeletjie (soos “Slangetjies en leertjies”)

Sluit af met ‘n seënbede wat die kinders vir mekaar sê:
“Jesus het jou baie lief.
Hy het jou genooi.
Jy is baie welkom by sy tafel.
Hy vergewe jou. Hy maak jou hart gesond.
Sy Gees woon in jou. Amen.”
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leier

Godsdienstige

Skrifgeleerde /

Jesus

Bartolomeus beteken
“seun van ‘n saaier of
boer”.

Hy het van Kana in
Galilea gekom.

Hy was onder ‘n vyeboom toe Filippus
hom kom roep het.

Jesus was beïndruk
met sy geloof en
eerlikheid.

Hy word Natanael of
Bartolomeus genoem.

Bartolomeus /
Natanael

genoem word.

Daar is nog ‘n dissipel
wat ook Jakobus

Mark 15:40

Dalk was hy jonk of
skaam of klein.

Hy word soms
Jakobus die minste
genoem.

Klein-Jakobus

Toe Jesus sê: “Volg
My”, het Hy Jesus
gevolg en toe vir
Natanael ook gaan
roep.
Hy kom van Betsaida.
Sy naam beteken “hy
is lief vir perde”.
Hy het gedink dis
onmoontlik duur om
5000 mense kos te
gee.
Hy het by die laaste
avondmaal gevra dat
Jesus vir hulle die
Vader wys.

Filippus

Daar is ‘n Evangelie
met sy naam.

Jesus het by sy huis
kom eet.

Sy pa se naam is
Alfeus.

Hy was ‘n belastinggaarder (tollenaar).

Matteus / Levi

Johannes is sy broer.
Hulle is bekend as die
“Seuns van die
donder”.
Sy pa is Sebedeus.
Hy en sy broer was
vissermanne saam
met hulle pa voordat
Jesus hulle geroep
het.
Hy wou graag aan
Jesus se regterkant
sit.
Hy was een van die
vier dissipels wat die
naaste aan Jesus
was.

Jakobus

Hy is Andreas se broer.
Hulle was die eerste 2
mans vir wie Jesus
geroep het om sy
dissipels te wees.
Sy naam beteken “rots”.
Jesus het hom ook
Sefas genoem.
Hy was een van die vier
dissipels wat die naaste
aan Jesus was.
Sy pa se naam was
Johannes.
Hy het op water geloop.
Hy het Jesus drie keer
verloën.
Hy het Malgus se oor
afgekap in Getsemane.

Simon Petrus

Hy is Jakobus se broer.
Hulle is bekend as die
“Seuns van die donder”.
Sy pa is Sebedeus.
Hy en sy broer was
vissermanne saam met
hulle pa voordat Jesus
hulle geroep het.
Hy wou graag aan Jesus
se regterkant sit.
Hy was een van die vier
dissipels wat die naaste
aan Jesus was.
Hy was Jesus se
geliefde dissipel.
Hy het baie oud geword
en briewe aan die vroeë
kerk geskryf.

Johannes

Hy was die mees
aggressiewe dissipel.

Hy is bekend as
Simon die Seloot:
hy was ‘n politieke
kampvegter teen die
Romeine.

Hy het van Galilea af
gekom. Hy is ook
Simon die Kananeër
genoem.

Simon die Seloot

(Hy het getwyfel of
Jesus self uit die dood
opgestaan het en wou
self die merke aan sy
hande en voete sien.)

Hy het gesê dat Hy
nie sal glo dat Jesus
leef voordat hy nie sy
vingers in die merke
van die spykers kan
sit nie.

Tomas / Didimus

Hy het Jesus verraai
vir 30 silwer
muntstukke en homself toe opgehang.

Hy het nie daarvan
gehou toe Maria duur
olie op Jesus se voete
gegooi het nie.

Hy het die geldsakkie
van die dissipels
gedra.

Judas Iskariot

Hy was een van die
vier dissipels wat die
naaste aan Jesus
was.

Dis hy wat die
seuntjie met 5
broodjies en 2 vissies
na Jesus toe
gebring het.

Simon Petrus was sy
broer.

Sy naam Taddeus
beteken “dapper hart”.
Sommige noem hom
Judas seun van
Jakobus.

Hy was ‘n visserman.

(Judas) Taddeus

Andreas was ‘n volgeling van Johannes
die Doper.

Andreas

