Vadersdag
God se Vaderhart
Ons wil by die kinders tuisbring wie God is. So kan ons verstaan wat ‘n liefdevolle vader is.
Teks: Lukas 15
Hulpmiddels:


Genoeg Smarties/enige klein goedkoop lekkertjies dat elke kind darem so 3 kry



Stukkie papier vir elke kind om die Smarties op te sit



Kopieë van die vertellingsprent



Karton vir elke kind om ‘n kaartjie te maak



Kryte/koki’s/potlode

Welkom
Smartie-speletjie: Laat die kinders in ‘n sirkel sit. Sit vir elkeen ‘n stuk papier neer indien die grond
baie vuil is. Loop nou al in die rondte en gee vir elkeen ‘n Smartie. Staan stil en kyk na hul gesiggies. Indien hulle dit eet, gee jy nie vir hulle die volgende rondte nog een nie. Stap ‘n tweede rondte
sonder om enigiets te sê en gee die tweede Smartie. Staan weer en hou die kinders se gesiggies
dop. Probeer om geen vrae te antwoord nie. Stap om en gee vir elke kind wat niks geëet het nie, ‘n
derde en laaste Smartie.
Vra: “Vir wie is dit maklik om so te wag?”

Wyding
Laat die kinders rustig hulle oë toemaak en net na die lied luister: “Someday” – Majozi
(https://www.youtube.com/watch?v=wMIsCo-9F2A)

Woord
Wie ken die gelykenis van die verlore seun? Ek wonder op wie fokus ons gewoonlik. Ons fokus gewoonlik op die seun, maar eintlik moet dit die gelykenis van die liefdevolle vader genoem word. As
ons dan op die vader fokus, is dit vir ons makliker om God te verstaan. Hy is soos geen vader wat
ons ooit sal ken nie. Juis op vadersdag is dit belangrik dat ons bietjie daarna sal kyk.
Onthou, ons gaan vandag net fokus op die vader. (Haal hier jou papier uit met die prente van die
seuns aan weerskante en die pa in die middel. Die flappe met die seuns is teruggevou na agter. Die

kinders sien net die pa in die middel.)
Daar was twee seuns. (Vou albei flappe om vorentoe.) Hulle het albei in hulle pa se huis gewoon,
maar nie besef hoe lief hulle pa vir hulle was nie. Die oudste seun het sy pa net gesien soos ‘n
kwaai baas of slawedrywer wat hom die hele tyd laat werk het. (Vou die oudste seun se deur om na
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agter.) Die jongste seun het sy pa gesien as bron van sy plesiertjies. Dit beteken hy het sy pa
gesien as ‘n spaarvarkie. Die seun het net na hom gegaan wanneer hy geld wou hê.
Die jongste seun het sy pa gevra vir al sy geld. Dit was eintlik bedoel vir hom wanneer sy pa sterf.
Maar die pa laat hierdie seun gaan met vrede en hy seën hom met sy deel van die geld. (Vou die
jongste seun se deur na agtertoe om.)
Hierdie pa het net geduldig gewag vir sy seuns se liefde. Elke oggend en aand het hy gaan loer of
die jongste nog nie terug-keer nie. Ons versorgers is ook so met ons; hulle het ons só lief. Hulle gee
ons die ruimte om foute te maak. Hulle ontvang ons ook terug wanneer ons besef ons het hulle
liefde nodig.
God is ons Vader. (Wys na die agterkant van die papier.) Ons lees in Open. 3:20 dat God by die

deur staan en klop! Hy forseer Hom nie in jou lewe in nie.
(Draai weer die papier om.)
Na die jongste seun al sy geld verkwis het, het hy teruggekeer na sy pa en sy pa het hom met ope
arms verwelkom. (Vou die seun terug vorentoe.)
Die oudste seun het ook gekom, maar in woede. Hy was baie kwaad oor hierdie onregverdigheid.
(Vou die oudste seun se prent vorentoe.)
God het ook almal van ons ewe lief en dit maak nie altyd vir ons sin nie. (Draai weer die papier om
en wys na die teks op die agterkant - Joh. 3:16.)
Hierdie pa wou net hê dat sy seuns moet weet dat hy albei ewe lief het. Hy wou nie nét hulle gehoorsaamheid gehad het nie. Hy wou eerstens hulle liefde ontvang het.
God voel presies dieselfde oor ons. Hy stel nie eerstens belang hoe jy Hom dien of opofferings
maak nie. Hy wil hê jy moet weet hoe lief Hy jou het, en dan hoop Hy jy het Hom ook so lief.
Kom ons lees Joh. 3:16 saam: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in
Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Werskaf


Trek elke kind se handjie op ‘n papier/karton af. Jy kan ook ‘n kopie van ‘n prent van ‘n hand vir
elke kind gee. Groter kinders kan nou self ‘n mooi boodskappie vir hulle vaderfiguur skryf van
dankbaarheid. Kleiner kinders kan vir hulle vaderfiguur ‘n mooi prentjie teken. Plak dan agterop
die kopie van die mooi gediggie.



Elke kind kan ‘n kopie van die hulpmiddel wat met die vertelling gebruik is, huis toe neem om die
gelykenis vir hul families te vertel.

Sluit af met die seënbede.
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Vader-figuur gedig

Hier is ogies wat jou volg dag en nag.
Hier is oortjies wat luister na elke woord wat jy sê.
Hier is twee klein handjies wat met liefde wil help,
‘n klein kindjie wat droom om jou voorbeeld te volg.
So, loop langs my en hou my handjie vas.
Daar is so baie dinge wat ek nie mooi verstaan nie.
Leer my lesse om my veilig te hou en
wys my hoe om op jou te vertrou.
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