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Wyding 

Welkom 

‘

Die kinders leer die waarde van omgee vir ander en van vriendskap. Hulle leer ook van Jesus wat genees en 

vergeef. 

Teks: Mark 2:1-12 

Hulpmiddels: 

 A3-prent van die 4 vriende 

 Prent van die verlamde man om op te plak 

 Wondergom 

 Serp/strook lap om die kinders te blinddoek 

 Stoele en bokse 

 Handdoeke/kussingslope 

 Sagte speelgoed 

 Serpe of stroke lap om bene mee vas te bind 

 Harde karton en “split pins” 

 Sosatiestokkies 

 Koerantpapier, gom en inkleurkryte 

 Kopieë van die strokiesprent 

 Kopieë van “Verbind die kolletjies” 

“Sit hom op die draagbaar”: (Geskik vir jonger kinders.) (Hierdie speletjie werk soos “Pin the tail on the 

donkey”). Plak ‘n A3-prent van die vier vriende wat die verlamde man se mat vashou teen ‘n muur of plat op-

pervlak, laag genoeg dat die kinders kan bykom. Een kind kry dan ‘n uitknipsel van die verlamde man en 

gaan staan dan voor die prent. Hy/sy word geblinddoek en draai ‘n paar keer in die rondte. Hy/sy moet dan, 

steeds met toe oë, probeer om die verlamde man op die prent te plak. Herhaal die aktiwiteit totdat almal ‘n 

beurt gehad het. 

Hindernisbaan (“Obstacle course”): Stel versperrings (soos stoele en bokse) op in ‘n saal. Maak spanne van 

4 kinders. Gee vir elke span ‘n handdoek/kussingsloop en ‘n sagte speelding. Elke kind hou ‘n hoek van die 

handdoek/kussingsloop vas. Hulle moet dan die speelding op die handdoek/kussingsloop deur die hin-

dernisbaan dra tot by die ander kant van die saal. Indien die speelding afval, moet hulle weer van voor af 

begin. 

Drie-beentjie-resies (goed vir ouer kinders): Maak kinders se bene aan mekaar vas: een se linkerbeen aan 

die ander een se regterbeen. Elke span druk ‘n sagte speelding vas tussen hulle skouers. Nou moet die 

spanne teen mekaar resies hardloop sonder om die speelding te laat val. 

Maak groepies van 4 en bid vir ‘n maatjie wat nie daar is nie of probleme het of hartseer is oor iets. 

Doen die stilword-ritueel en sing die temalied waarop julle besluit het in ontmoeting 21. 
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Woord 

Werskaf 

Gebruik hierdie hulpmiddel om die storie te vertel: Sny 4 stroke harde karton dieselfde lengte (ongeveer 30 

cm). Gebruik 3 “split pins” om die stroke aan mekaar vas te sit om een lang strook te vorm wat op 3 punte 

kan buig. (Kyk na die video op ons webtuiste onder hierdie ontmoeting of gebruik die prente op bl. 3 om te 

sien hoe om te maak.) 

Eendag was daar ‘n verlamde man wie se bene nie kon loop nie (prent - beweeg die bene heen en weer). Hy 

het net heeldag op sy mat gelê (prent). Hy het 4 (prent) vriende gehad wat hom graag wou help. Hulle het 

hom op ‘n draagbaar-bed getel (prent) en hom na Jesus toe gevat. Toe hulle naby die huis kom waar Jesus 

was, het hulle gesien dat die mense tot in die straat staan. Hulle het by die venster (prent) ingekyk, maar 

daar was nie plek in die huis om hulle vriend tot by Jesus te dra nie. Toe maak hulle ‘n plan. Hulle dra hulle 

vriend teen die trappe (prent) op tot op die huis se dak. In Jesus se tyd het die huis se dakke nie gelyk soos 

ons dit ken nie (prent), maar dit was plat dakke (prent). Hulle maak toe ‘n gat in die dak (prent), bind toue aan 

die draagbaar vas (prent) en laat sak dit deur die gat tot voor Jesus. 

Toe Jesus sien hulle glo dat Hy die verlamde man gesond kan maak, sê Hy vir die man: “My vriend, Ek 

vergewe jou sondes.” 

Daar het skrifgeleerdes gesit, en hulle het gewonder: “Waarom sê hy so? Wie kan sondes vergewe behalwe 

God alleen?” 

Jesus het dadelik geweet dat hulle so dink. Toe sê Hy vir hulle: “Hoekom wonder (prent) julle oor hierdie 

dinge? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: ‘Jou sondes word vergewe’, of om te sê: ‘Staan op, 

vat jou draagbaar en loop’?” Hy sê toe vir die verlamde man: “Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en 

gaan huis toe.” 

Hy het opgestaan (prent), dadelik sy draagbaar opgevou (prent) en huis toe gestap. Hy het aangehou om die 

Here te prys. 

(LW: Gestremdhede mag ‘n sensitiewe onderwerp wees aangesien persone wat daardeur geraak word, direk 

of indirek, dalk mag wonder hoekom God nie altyd iemand genees nie. Wees sensitief daarvoor en (indien 

nodig) verduidelik dat gestremdhede nie as gevolg van sonde en ook nie ‘n straf is nie en dat ons mense met 

gestremdhede altyd met respek, liefde en omgee moet behandel.) 

Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het die man gevoel toe hy verlam was. 

2. Ek wonder hoekom sy vriende besluit het om hom te help. 

3. Ek wonder hoe die man gevoel het toe sy vriende gekom het om hom te help. 

4. Ek wonder hoe die man gevoel het nadat hy weer kon loop. 

5. Ek wonder of jy dieselfde vir ‘n vriend sal doen. 

 Die kinders maak elkeen ook ‘n hulpmiddel, net kleiner, om die storie by die huis te gaan vertel. Daarna 

oefen hulle die storie deur dit vir mekaar te vertel. 

 Gebruik sosatiestokkies en (koerant) papier om ‘n draagbaar te maak. Maak ‘n mannetjie met 

pypskoonmakers om op die draagbaar te laat lê. 

 Verbind die kolletjies m.b.v. die syfers en kleur die prent in. 

 Inkleurprente van die hele storie. 

 “Strokiesprent” op bl. 5. 

Seënbede: 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 21. 
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Volgorde om die hulpmiddel te 
gebruik: 
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Inkleurprente van die storie 
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“Strokiesprent”: Kleur die prente in, knip dit uit, sny die gleu-
we op die dik lyne uit en ryg die strook deur die 4 gleuwe om 

die storie te vertel. 



Ryg strook papier deur gleuwe 

Prent van verlamde man 
om op die draagbaar (op 

bl. 7)) te sit (eerste  
speletjie) 

Instruksies vir “strokiesprent” op bl. 5: 




