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Ontmoeting 1 
   
Iets uit niks: Die Skepping 
Kinders kry die geleentheid om te besef hoe ongelooflik God alles gemaak het. 

Teks: Genesis 1:1-31 

Hulpmiddels:  

• Kopieë van skepping aktiwiteit 

• Klaargemaakte aktiwiteit vir vertel van die storie 

 Welkom  

Neem ŉ kussingsloop en plaas verskillende items daarin wat dinge verteenwoordig wat God geskep het, bv: ŉ appel, 

plastiekdiertjies, boomtak, ens. Gee ŉ paar kinders geleentheid om sy/haar hand in die sak te steek en te raai wat 

hulle voel. (Hierdie is ŉ speletjie wat die kinders huis toe kan neem en saam met hulle ouers gaan speel. So maak 

hulle hul ouers ook bewus van wat God gemaak het.) 

 

  Wyding  

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

In die begin van die Bybel (Die Bybel@kinders - Gen 1:1,2) lees ons: “Heel aan die begin was net God daar. Toe het 

Hy die hemel en die aarde gemaak. Sommer net so, uit niks! Maar niemand kon nog op die aarde bly nie. Daar was 

net water op die aarde. Dit was baie donker. Nogtans was God daar, al het die aarde ook hoe woes gelyk! Toe het 

God alles begin maak.” Kinders sit regop en kyk vir die groepleier. 

(Haal jou skeppingsblokkie uit wat reeds gemaak is en gebruik dit om die storie verder te vertel). Kom ons kyk 

watter geskenk het God vir ons gemaak. Dit het so gebeur: 

 

God het gesê: “Daar moet lig wees!” En die oomblik toe God dit gesê het, was daar lig. God het van die lig gehou. 

Daarom het Hy die lig en die donker van mekaar geskei. Die lig het Hy dag genoem en die donker het Hy nag genoem. 

Tweede dag (Genesis 1:6-8) 

God het gesê: “Ek wil die hemel en die aarde van mekaar skei.” Partykeer kom daar mos water van bo af, dan reën 

dit.  

Partykeer borrel die water sommer so uit die grond uit. Dan is daar ŉ fontein. Dit is God wat hierdie twee soorte 

water van mekaar geskei het. So het God die hemel daarbo en die aarde hieronder gemaak. 

Derde dag (Genesis 1:9-13) 

Op die aarde was daar nog steeds net water. Daar was geen droë grond nie. Toe het God gesê: “Ek wil hê al die 

water op aarde moet op een plek bymekaar kom sodat daar ook droë grond kan wees.” Dit het dadelik gebeur. God 

het die droë grond land genoem. Die klomp water het Hy see genoem. Dit was vir God mooi dat daar ŉ see en ŉ 

land was.  
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Toe het God gesê: “Nou kan daar allerhande plante groei. Plante soos gras, bosse wat sade gee en allerhande 

soorte bome.” Dit het toe ook gebeur. Allerhande plante het begin opkom. Die aarde was vir God mooi. 

Vierde dag (Genesis 1:14-19)  
Toe het God gesê: “Daar moet ŉ son, maan en sterre in die hemel wees. Hulle kan lig gee op die aarde. Dan kan ŉ 

mens duidelik sien wanneer is dit dag en nag. Boonop help hulle om te weet wanneer is dit somer en winter.” God 

het toe die son gemaak. Dit gee in die dag lig. God het ook die maan en die sterre gemaak. Hulle gee in die nag lig. 

Die hemel was nou ook vir God mooi. 

Vyfde dag (Genesis 1:20-23) 

Daarna het God gesê: “In die see moet daar baie soorte visse wees. Voëls moet oor die aarde vlieg.” God het groot 

seediere gemaak en sommer baie soorte visse. Hy het ook verskillende soorte voëls gemaak. Alles wat Hy gemaak 

het, was vir Hom mooi. Hy het vir die voëls en die visse gesê: “Julle moet kleintjies kry en baie word. Daar moet 

sommer baie visse in die see wees en baie soorte voëls op die land.” Hulle was vir Hom mooi en goed. 

Sesde dag (Genesis 1:24-25) 

God het gesê: “Daar moet diere op die aarde wees, sommer baie soorte. Diere soos insekte en mak diere en wilde 

diere.” God het al hierdie soorte diere gemaak. Hulle was vir Hom mooi. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe dit voel om alleen in die donker, waar niks is nie, te wees.

2. Ek wonder hoe jy voel oor wat God gemaak het.

3. Ek wonder wat jy anders sou gedoen het as jy alles moes maak.

4. Ek wonder hoe ons die aarde kan bewaar.

 Werskaf 

• Skeppingsblokkie: Kopieer die patroon op karton. Kleur die prente in. Knip die vorm op die buitelyne uit.

Gebruik ŉ liniaal en agterkant van ŉ stomp mes om die vou-lyne te keep. Vou die vorm sodat ŉ blokkie

gevorm word. Gom die flappies aan die binnekant vas. Gebruik hierdie blokkie om die kinders te help om te

onthou wat God op watter dag geskep het.

Gebed vir kleiner kinders: 

Leier sê: Kinders antwoord en doen: 

Mag ons weet waar om te loop Stap-stap-stap 

Mag ons weet wat om te doen Klap-klap-klap 

Mag ons weet waar om te kyk Knip-knip-knip 

Mag ons weet wat om te praat Loof die Heer! 

Almal saam: Amen 

Sluit af met die seënbede: Sluit af met ŉ ABC-gebed. Deel vir die kinders letters van die alfabet uit, totdat die hele 

alfabet uitgedeel is. Die kind wat dan die letter A het, begin eerste en sê vir God dankie vir iets wat met A begin 

bv. “God, dankie vir appels.” Die tweede kind sê dankie vir iets wat met ŉ B begin, bv. “God, dankie vir bobbejane”, 

ens. (Hou die gebed lig en prettig – die kinders mag lag in die gebed.) 
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Ontmoeting 2 
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Ontmoeting 2 
 
Geskep na God se beeld 
Die kinders moet beleef dat God hulle elkeen spesiaal gemaak het. Hy het ons elkeen na Sy beeld gemaak. 

Ons is die kroon van Sy skepping. 
 
Teks: Genesis 2:6-25 

Hulpmiddels:  

• Verlede keer se skeppingsblokkie 

• Sandboks 

• Spieëltjie om in die sandboks te sit (by werskaf) 

• Kopieer die patroon vir die kroon op karton 

• Versierings vir die krone 

 Welkom  

Deel die kinders in groepies van nie meer as 5 lede elk nie. Die eerste kind begin met: “My naam is ... (kind noem 

sy eie naam). God het my spesiaal gemaak. Ek kan goed ... (kind noem iets wat hy kan doen soos teken, sing, somme 

doen, sport, ens).” Die groep herhaal: “Jou naam is ... God het jou spesiaal gemaak. Jy kan goed ...” Dan kry die 

tweede kind ŉ beurt om te sê: “My naam is ...” 

 

   Wyding  

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

Opsioneel: Gebruik weer die skeppingsblokkie.  

Kom ons kyk weer na alles wat God gemaak het: 

Dag en nag  

Hemel en water onder die aarde (Sit ŉ bak met water ook in/langs die sandbak.) 
Land (Tel ŉ hand vol sand op en laat dit deur jou vingers terugloop in die bak.) en see (Skep van die water met jou 
hand op en laat dit terugdrup in die waterbak.) 
Son, maan en sterre 

Visse (Sit plastiekvissies in die waterbak) en voëls (Plak ŉ prentjie van ŉ voël op ŉ stokkie en steek dit in die sand.) 
Plante (Steek vars planttakkies in die sand.) en diere (Plak prentjies van diere op stokkies of gebruik plastiekdiertjies 
en steek in die sand.) 
Plaas bogenoemde strategies aan die kante van die bak sodat die middel kan oop bly vir vandag se ontmoeting. 
Toe het God iets baie spesiaals gedoen. (Neem ŉ stukkie klei en vorm ŉ mannetjie terwyl die res van die storie 
vertel word.) Hy het gesê: “Ek wil mense maak. Ek wil hê hulle moet die aarde oppas. Hulle moet sorg vir die visse 

en die voëls en die diere.” God het uit die modder op die aarde ŉ mens gemaak. Die mens het nog nie gelewe nie. 
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Maar die Here het sy eie asem in die mens se neus ingeblaas. Dadelik was die mens lewendig. (Blaas op die mannetjie 
en sit hom in die middel van die sandboks neer.) 
Die Here het vir die mens sommer ŉ baie spesiale tuin gegee om in te woon. Die Here het gesê hy moet die tuin 

omspit en oppas. (Vat ŉ klein tuinvurkie of gewone vurk en spit die sand om of trek patrone op die sand.) Hy het 

ook vir die mens gesê: “Jy mag die vrugte van al die bome in die tuin eet. Net die vrugte van een boom mag jy nooit 

eet nie. Dit is die vrugte van die boom van kennis. Die dag as jy van hierdie boom se vrugte eet, sal jy beslis 

doodgaan!”  

Die Here het die diere voor die mens laat verbykom en hy het vir hulle almal name gegee. (Beweeg van die diere 
voor die mens verby in die sand en sê: “Ek noem jou olifant, sebra, volstruis, ens.”) 
Die Here het ook gesê: “Dit is nie goed dat die arme mens so alleen in die tuin moet bly nie. Ek sal iemand maak 

wat by hom pas en wat hom kan help.” 

Toe het die Here ŉ baie diep slaap oor die mens laat kom. (Sit die mannetjie plat in die sand neer.) Terwyl hy vas 

geslaap het, het die Here een van sy ribbebene gevat en die gat weer met vel toegemaak. Die Here het uit die 

ribbebeen ŉ vrou gemaak en haar na die mens toe gevat. (Haal onder die sand ŉ klei-figuurtjie uit wat jy voor die 
tyd daar weggesteek het en sit haar langs die ander figuurtjie neer.) Die oomblik toe die mens haar sien, het hy 

gesê: “Uiteindelik het ek ŉ maat, iemand wat by my pas! Sy verskil net ŉ klein bietjie van my, sy is ŉ vrou!”  

Hierdie man en vrou se name was Adam en Eva. Hulle was die eerste man en vrou wat God gemaak het. 

Maak nou jul oë toe en luister na die volgende Psalm, Psalm 8, wat Dawid geskryf het. Hy skryf oor die mense wat 

God gemaak het, want Hy het nie net vir Adam en Eva gemaak nie. Hy het ook vir my en vir jou spesiaal gemaak. 

“O, Here, ons Here, almal op aarde kan sien hoe wonderlik U is! As ek na die hemel kyk, kan ek sien hoe groot en 

sterk U is. Selfs klein kindertjies kan U daaroor prys. Selfs mense wat nie van U hou nie, moet erken hoe wonderlik 

U is. 

As ek in die nag opkyk, sien ek die maan en die sterre wat U gemaak het. Dan wonder ek: Hoekom dink U nog aan 

mense? U het niks van mense nodig nie. Tog het U ons so belangrik gemaak. U gebruik ons om alles wat U gemaak 

het, op te pas. Ons kan mak diere soos skape en beeste oppas. Maar ons kan ook die wilde diere oppas. Ons kan 

besluit oor visse en voëls. 

O Here, ons Here, almal op aarde kan sien hoe wonderlik U is!” 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe jy daaroor voel om te weet dat jy die kroon van God se skepping is (die beste wat Hy

gemaak het).

2. Ek wonder waarom het God jou die kroon van Sy skepping gemaak en wat dit beteken om die kroon van

God se skepping te wees.

3. Ek wonder hoe God voel as mense mekaar sleg behandel of slegte goed oor mekaar sê.

 Werskaf 

• Sit ŉ klein spieëltjie in die sand en nooi die kinders uit om een-een in die sandboks te kom kyk na die

wonderwerk wat Hy gemaak het.

• Maak ŉ kroon waarop die woorde staan: “Jy is die kroon van God se skepping”. Laat die kinders dit versier.

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 3 

Die sondeval 
Hierdie les behoort ŉ mens se hart te breek. Nadat ons God as die wonderlike Skepper leer ken het, ontdek 

ons nou die vyand en leer ons dat die mens teen God gekies het. 

Teks: Genesis 3 

Hulpmiddels:  

Vir Woord: (Keuse: Indien jy weer die sandboks wil gebruik, gaan voort met verlede keer se hulpmiddel en voeg net 

by wat nodig is of gebruik ŉ viltbord.) 

Viltbord en prente: 

• Adam en Eva

• Bome

• ŉ knielende Adam en Eva

• ŉ Slang

• ŉ Donker wolk

• ŉ Vrug

• Hartseer gesig

• Donker lap

Vir Werskaf: 

• Papier en kryt

• Klei

• Ou koerante

• Papierborde, verf en skêr
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 Welkom  

Speel - Vir ŉ klein groep in die buitelug: “Ek sien iets met my klein ogies wat in die paradys was ...” (bv. Dis groot 

en groen; of mens kan dit nie tel nie, ens.) Moedig die kinders aan om die speletjie “huis toe te neem”. 

Speel - Vir groot groep: Maak ŉ groot rangskikking. Neem takke, blare, blomme, vrugte en groente saam en roep ŉ 

paar kinders om die beurt vorentoe, bv. een uit elke ouderdomsgroep, om iets in die rangskikking te kom plaas. Laat 

almal uitroep: “En God het gesien dat dit goed was!” 

 

  Wyding  

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

Kinders 4-6 jariges: 

Neem ŉ pop saam en stel die pop aan die kinders voor. Die pop is kamma nuut op julle dorp en wil graag meer weet. 

Vertel vir die pop iets oor die kinders, maar nie die volle waarheid nie. Bv. “In ons skool dra almal blou hemde (waar) 

en rooi sokkies (onwaar).” Die kinders sal waarskynlik heftig reageer op die leuen. 

Kinders 7-12 jariges: 

Vertel vir die kinders van iets wat gebeur het. Gebruik ŉ bekende gebeurtenis, maar verdraai net een van die feite.  

 

Ek sien julle hou nie van halwe waarhede nie. Julle word sommer baie vies as iemand die waarheid verdraai. 

Vandag se verhaal is ŉ groot skok omdat iemand ŉ halwe waarheid geglo het. 

God het alles goed gemaak. Verwys na die vorige twee ontmoetings oor die skepping. 
Maak die Bybel oop by Genesis 3: (Bybel@kinders of Bybel vir Almal) 
God het alles goed gemaak: (Plaas plante, diere en Adam en Eva op die viltbord of in die sandboks.) Maar daar was 

iemand wat nie van goedheid hou nie. (Bring die slang in.) Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die 

Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” 

(Slang kyk na Eva en beweeg nader aan haar.) Kan julle hoor hoe jok die slang? Eva hoor hy jok. (Eva beweeg weg 
van die slang - amper uit die prentjie uit.) Sy het soos julle netnou, vinnig geantwoord met die regte feite. Sy 

verduidelik dat God net gepraat het van een boom. Die slang jok en sy weet dit. Nou begin die slang slimmer jok. Hy 

laat haar wonder oor God. Hy sê God steek iets vir hulle weg. Hy sê vir haar dat hulle soos God sal wees. Lees 

Genesis 3:4-5. Dis baie skelm van hom. Hy begin haar oortuig dat sy leuens die waarheid is. (Eva kom nader.) Eva 

begin twyfel. Sy kyk na die boom (Bring Eva naby die boom.) en sien dat die vrugte goed is en mooi om na te kyk. 

Sy moet besluit na wie sy gaan luister. (Maak die viltbord/sandboks toe met ŉ donker lap en steek ŉ huilende 
gesiggie daarop vas.) Alles begin nou verkeerd loop. Eva besluit om na die slang te luister. (Neem die lap weg.) Eva 

pluk ŉ vrug en eet dit. (Skuif die slang stadig eenkant toe.) (Bring Adam nader.) Adam kom nader. Eva gee vir hom 

ook om te eet. Hy eet. Lees Genesis 3:7 “Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is.” (Sit Adam 
en Eva in knielende posisie. Die slang lê eenkant.) Lees Genesis 3:8-11 of vertel op ŉ eenvoudige manier vir die 

kinders. (Sit ŉ donker wolk bo Adam en Eva. Vir sandboks kan die wolk op ŉ lang stokkie geplak word.) Adam sê nie 

hy is jammer nie. Hy sê dis Eva se skuld. Eva sê nie sy is jammer nie, sy gee die slang die skuld.  

God straf die slang - Gen 3:14-15 
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God straf Eva - Vers 16 

God straf Adam – Vers 17-19 

 

Die tyd in die paradys is nou vir Adam en Eva verby. God se hart was baie seer, want Hy is ongelooflik lief vir die 

mense wat Hy gemaak het. Daarom is vers 15 ŉ belofte van die groot plan wat God het om alles weer reg te stel. 

Hy sê hier eintlik dat die Verlosser, Jesus, sal kom om die slang, wat eintlik die duiwel is, te vermorsel. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat in die storie het jou die meeste geskok. 

2. Ek wonder of jy al ŉ halwe waarheid vertel het. 

3. Ek wonder hoe voel jy as ander vir jou die skuld gee wanneer iets verkeerd loop. 

 

 

 Werskaf  

• Teken wat jy oor die verhaal dink – papier en kryt. 

• Klei – vorm iets uit die verhaal. 

• Papierbordslangetjie – Teken ŉ slang se kop in die middel van die bord. Kleur die res van die bord in met 

kolle of strepe. Die papierbord word in ŉ spiraal geknip en met ŉ toutjie deur die slang se kop opgehang. 

• Groter kinders kan “halwe waarhede” op die slang se lyf skryf. 

• Ook vir groter kinders: “Ek sien met my twee oë iets wat verkeerd loop” – soek in koerante na dinge wat 

verkeerd of onwaar is. Haal dit uit en skeur dit stukkend.  

• Of - Dit kan ook ŉ gebedsaksie word. Kyk na wat in die koerant staan en bid daaroor. Bid dat die waarheid 

sal seëvier, dat mense Jesus sal leer ken, dat die Here sy kinders sal beskerm ens. Dit kan ook rondom die 

Onse Vader gebed gedoen word. Plaas berigte by die dele van die gebed waar dit pas en bid daardie woorde 

van Jesus vir die situasie – bv. as daar iets in die koerant staan wat ons besef ŉ groot gevaar inhou, bid 

dan: “Bewaar ons van die Bose.” 

 

Sluit af met die seënbede  
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Ontmoeting 4   

God is lief vir Noag 
Kinders hoor in die storie van Noag dat God regverdig is. Hy sien mense raak wat aan Hom gehoorsaam 

is en Hy maak ŉ duidelike plan om sy kinders te red. 
 
Teks: Genesis 7 

Hulpmiddels:  

• Hierdie verhaal kan met prente op ŉ viltbord vertel word of met magnete wat teen enige metaal agtergrond 

geplaas word. Prente van Noag en sy gesin is in lynsketse aan die einde van hierdie ontmoeting. 

 Welkom  

Wanneer die kinders aankom, fluister in elke kind se oor die naam van ŉ dier. Wanneer almal daar is, verduidelik dat 

elkeen die geluid moet maak van die dier wat in sy oor gefluister is. Nou moet hulle die ander met dieselfde geluid 

soek sodat die dierefamilies bymekaar kan kom. 

 

Gee aan elkeen ŉ prentjie van ŉ dier. Hulle kry nou 2 minute om hul dieremaatjie te soek (die een met dieselfde 

prentjie). Moenie die prentjie verloor nie en sit langs jou dieremaatjie. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

NOAG SE STORIE: Genesis 6:5-22 

Die Here het gesien dat die mens sleg was. (Plaas die prent van die aardbol met die kruis deur op die bord.) 
Alles waaraan die mens gedink het of beplan het, was deurtrek van boosheid. Toe het die Here spyt gekry dat Hy 

die mens gemaak het. Sy hart was seer. Op ŉ dag het Hy toe gesê: “Ek gaan alles op aarde verwoes, die mense wat 

ek gemaak het, asook die diere, al die wilde diere, alles wat kruip en alles wat in die hemel rondvlieg. (Haal die prent 
van die bord af.) Ek is bitter jammer dat Ek ooit mense en diere gemaak het.” 

Een mens het egter alles vrygespring. Dit was Noag. Die Here was lief vir hom. (Prent van Noag.) 
Van Noag kan ŉ mens net mooi dinge sê. Hy was ŉ goeie man. Hy het die regte dinge gedoen en naby aan die Here 

geleef. Noag het 3 seuns gehad: Sem, Gam en Jafet. (Sit Noag se seuns op die bord.) In die oë van God was die 

aarde vol boosheid. Orals was daar korrupsie en wetteloosheid. (Sit weer die prentjie van die aardbol teen die bord.) 
God het geweet wat op die aarde aangaan. Hy het gesien hoe mens en dier dag vir dag net slegter word. God het 

Noag eenkant toe geroep (Skuif Noag apart) en vir hom gesê: “Ek het besluit om alles en almal op hierdie aarde te 

verwoes. Kyk net hoe besoedel hulle die aarde met hul geweld en wetteloosheid. Ek is op die punt om die hele aarde 

te vernietig. Bou nou vir jou ŉ boot van goferhout. Maak aan die binnekant sommer ŉ klomp kamers. Sorg dat jy 

alles waterdig maak. Smeer dit binne en buite goed met pik. (Sit die prentjie van die ark op.) So moet jy dit bou: die 
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lengte van die ark moet 135m lank wees, sy breedte 22,5m en sy hoogte 13,5m. Maak ook vir die ark ŉ spitsdak. Sit 

ŉ deur aan die kant van die ark in en verdeel die ark in ŉ onderste, middelste en boonste verdieping. 

Ek gaan ŉ groot vloed oor die aarde loslaat. Die water gaan alles vernietig. Alle mense en diere, ja, alles wat lewe 

sal doodgaan. Niemand sal hierdie ramp oorleef nie, maar met jou sal ek ŉ ooreenkoms maak. As die water kom, 

moet jy en jou familie in die ark ingaan. Maar julle moet ŉ klomp diere saamneem. Van alles wat leef, moet julle 

twee-twee die ark invat - ŉ mannetjie en ŉ wyfie. Van al die rein diere en van al die voëls, moet jy 7 pare vat. (Die 
rein diere was diere wat mense geëet het en gebruik het vir offers. Dis waarom Noag meer van hulle moes saamvat.) 
Hulle moet saam met jou in die ark bly. Jy moet ook vir genoeg kos sorg. Jy moet genoeg saamvat en in die ark 

wegpak sodat julle en die diere kos sal hê om te eet.” 

Noag het dit toe gedoen, net soos God vir hom gesê het. (Laat die kinders die diere bring en self twee van ŉ soort 
op die bord plak. Roep die diere uit op hul name.) (Julle kan enige prente van diere uit tydskrifte gebruik, sorg net 
vir 2 van elk.) Toe alles klaar was, het die Here vir Noag gesê: “Gaan in die ark en neem jou gesin saam. Van almal 

op die aarde het jy die naaste aan my geleef. Binne 7 dae stuur Ek reën.” 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het Noag-hulle dit reggekry om die enigste gesin te wees wat reg doen in God se oë. 

2. Ek wonder of dit vir Noag maklik was om presies te doen wat God gevra het. 

3. Ek wonder wat vir jou die belangrikste deel van die verhaal is. 

 

 

 Werskaf  

• Deel die ark uitdeelstukke uit. Dit word ingekleur, uitgeknip en gevou as ŉ mooi herinnering aan vandag se 

verhaal. Hierdie is nog ŉ idee om huis toe te vat. 

• Bou ŉ “boks-ark” deur kartonbokse aanmekaar te plak. Laat die kinders die diertjies wat hulle aan die begin 

van die byeenkoms gekry het, inkleur en op die ark kom plak. 

• Maak ekstra kopieë van Noag, sy gesin en die ark en stel dit beskikbaar vir die kinders om met hul eie 

diertjies weer die verhaal vir mekaar te vertel. 

 

Sluit af met die seënbede  
 

 

 

 

Noag se skoondogters                       Noag se vrou   Noag se seuns: Sem, Gam en Jafet     Noag 
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Ontmoeting 5   

God se spesiale belofte 
Kinders besef dat God sy beloftes nakom 
 
 
Teks: Genesis 7-9 

Hulpmiddels:  

• Vilt of magneet prentjies van die vorige week 

• Nuwe prente (altaar, kraai en duif, windwolk) 

• “Pool Noodles” (wat in ŉ swembad gebruik word) in verskillende kleure (stroke lap, lint of tou kan ook 

gebruik word) 

• ŉ Plastiek- of regte mikrofoon 

• ŉ Groen takkie met blare 

• Gekleurde papier in stroke gesny 

• Kramdrukker 

• Blou organza lap 

 

 Welkom  

Verf 4 verskillende klippe met verskillende kleure. Laat die kinders oor hulle loop in die lokaal. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

5 beloftes van God: 

1. God het jou onvoorwaardelik lief 

2. God het al jou sondes vergewe 

3. God het ŉ goeie plan vir jou lewe 

4. God gee jou krag 

5. Moenie bang wees nie, God is altyd by jou 

 

Wees vreeslik dramaties en neem die mikrofoon (of ŉ ander leier kan hom/haar vermom om ŉ verslaggewer te wees): 
“Goeiedag julle! Ek hoor hier het verlede week iets vreesliks gebeur. Ek het gehoor van ŉ hele familie mense wat 

saam met ŉ hele spul diere op ŉ massiewe boot geklim het en daar was nie eers ŉ see naby nie! Wat weet julle 

hiervan?” (Hou die mikrofoon voor van die kinders se gesigte dat hulle iets kan noem van wat verlede week gebeur 
het.) 
Gee kans vir die kinders om mekaar te herinner aan waar die storie van Noag verlede week gestop het. 
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“Wag, wag, ek sien hier gebeur iets onder hierdie lap. Kom ons kyk wat verder gebeur...” 

(Verteller van die storie neem oor.) 
Begin met jou bord met Noag en sy gesin wat uitsteek agter die ark. Jy kan: 1. ŉ blou organza lap oor die bord gooi 
om die reën uit te beeld, of 2. kinders vra om weerskante van die bord te staan en ŉ blou lap voor die bord te skud 
om die woeste water uit te beeld. 
Gen 7 (Vertel met gevoel): Noag, sy gesin en al die diere en voëls het in die ark ingegaan en Noag het die deur 

gesluit. Dit het begin reën. Dit het 40 dae en 40 nagte aangehou. Geweldige swaar reën het die aarde dag en nag 

geteister. Soos die water meer en meer geword het, het die ark stadig maar seker begin oplig totdat dit naderhand 

gedryf het. Die watervlak het elke dag gestyg. Die ark het op die water begin vaar. Naderhand was daar soveel water 

op die aarde dat die hoogste bergspitse oorstroom was. Die water het meer as 7 m bokant die hoogste pieke gevloei. 

Alles op die aarde is uitgewis. Alles wat op die aarde asemgehaal het, is uitgewis. Alles en almal is deur die water 

van die aarde af weggevee. Net Noag het oorgebly saam met die wat by hom in die ark was. 

Vir 150 dae lank het die watermassa oor die hele aarde gespoel (Gen 8). God het aan Noag en sy mense in die ark 

gedink, ook aan al die diere saam met hom. God het ŉ sterk wind oor die watermassa gestuur en die watervlak het 

stadig begin sak. (Laat sak die blou lap en sit prentjie van windwolk op die bord.) Al die onderaardse fonteine het 

opgehou om te vloei en al die donker reënwolke het begin verdwyn. Die water het so gesak dat die ark op die berg 

Ararat gaan staan het. Die water het aanhou sak totdat ŉ mens weer die bergpieke kon sien. Nog 40 dae later het 

Noag die ark se luik oopgemaak en ŉ kraai laat uitvlieg. (Gee die prentjie van ŉ kraai vir een van kinders om ŉ draai 
deur vertrek te vlieg.) Dit het heen en weer oor die water gevlieg en kon nie ŉ plek vind om te gaan sit nie. Hy het 

ŉ rukkie later ŉ duif uitgestuur. (Gee die duif vir ŉ ander kind om ŉ draai te vlieg.) Die duif kon ook nêrens gaan sit 

nie en het teruggevlieg. ŉ Week later het Noag weer die luik oopgemaak en ŉ duif uitgestuur. Teen die aand se kant 

het die duif teruggekom met ŉ vars geplukte olyfblaartjie in sy mond. (Haal die takkie met vars blare uit en wys vir 
kinders.) Noag het nog ŉ week gewag en weer die duif uitgestuur. Dit het nie weer teruggekom nie en Noag het 

geweet die water het so weggesak dat ŉ mens op die droë grond kon kom. Noag het die ark se deur oopgemaak en 

gesien die aarde is droog. God het toe vir Noag gesê: “Kom maar uit die ark uit. Jy en jou vrou, jou seuns en hulle 

vroue. (Haal Noag en sy gesin agter die ark prentjie uit en plak hulle langs die ark. Bring ook al die diere uit. Haal ŉ 
paar prente van diere agter jou bord uit en plak langs die ark.) 
Noag het toe ŉ altaar vir die Here gebou. (Sit die altaar op.) Hy het van die rein diere en voëls as brandoffer vir die 

Here geslag. Toe die Here die heerlike geur ruik, het Hy gesê: “Ek sal nooit weer die aarde vervloek oor die mense 

nie, want die mens is sleg van kleins af. Ek sal nooit weer so iets verskrikliks doen nie. Nooit weer sal ek die mens 

en diere so totaal uitwis nie. Solank as wat die aarde bestaan, sal saaityd, oestyd, koue en hitte, somer en winter, 

dag en nag nie ophou bestaan nie.” (Gen 9) God het toe vir Noag en sy seuns gesê: “Ek maak ŉ ooreenkoms met 

julle en julle kinders en al die diere wat saam met julle in die ark was. Nooit weer sal ŉ watervloed alle mense en 

diere doodmaak nie. Ek gee vir julle ŉ teken van my ooreenkoms: Kyk, hoog bo in die wolke sit Ek ŉ reënboog. Dit 

is ŉ teken van My ooreenkoms tussen my en die aarde. Elke keer wanneer dit reën en jy die boog in die wolke sien, 

sal Ek aan die ooreenkoms dink tussen my en jou en elke lewende wese, dat hulle nooit weer deur ŉ watermassa 

vernietig sal word nie.” En dit was God se belofte. 

God het vir Noag en sy familie opdrag gegee om van voor af die aarde te bewoon en meer te word. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wanneer laas het jy ŉ reënboog gesien. 

2. Ek wonder hoe Noag en sy gesin gevoel het toe hulle by die ark uitstap. 

3. Ek wonder wat het Noag vir God gesê terwyl hy die offer gebring het. 

4. Ek wonder wat beteken die belofte van die reënboog vir jou. 
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 Werskaf  

• Help die kinders om ŉ reënboog van papier te maak. Ouer kinders kan eers van God se beloftes op die 

reënboogkleure skryf. 

• Verf reënboogkleure in ŉ koekpannetjie wat met foelie uitgevoer is. Spuit skeerroom bo-oor. Laat die kinders 

prentjies in die skeerroom teken met hul vingers. Die reënboogkleure skyn deur. 

 

Sluit af met die seënbede. 
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GOD SE BELOFTES 
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Ontmoeting 6   

Die toring van Babel 
Mense dink hulle is belangriker as ander en selfs belangriker as God. Die ontmoeting wil die kinders help 

om op ’n tasbare manier te sien dat ons almal verskillend is, maar dat daar nie een is wat belangriker is 

as die ander nie. 
 
Teks: Genesis 11:1-9 

Hulpmiddels:  

• 9 houtblokkies waarop daar op die een vlak van die blokkie ŉ groet in ’n spesifieke taal is en op die 

teenoorgestelde vlak van die blokkie die naam van die taal. Bv. olá aan die een kant en Portugees aan die 

ander kant. 

• Hier is die lys van die 9 tale met hulle groetvorme: 

o Chinees - ni hao 

o Frans - bonjour 

o Hebreeus- shalom 

o Italiaans – ciao 

o Japannees – konnichiwa 

o Portugees - olá 

o Xhosa – molo 

o Russies – privet 

o Duits - guten tag 

• Klei 

• Die speletjie “Jenga” (indien beskikbaar) 

 Welkom  

Leer vir 9 kinders elkeen een van die groetvorme in ŉ ander taal en laat die ander kinders raai watter taal hulle 

gepraat het. Kyk wie is reg en leer vir hulle die verskillende groetvorme. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

Kies 10 kinders en gee aan 9 van die kinders elkeen ’n blokkie of kartonboks met die verskillende groetvorme op. 

Vir die 10de een kan jy ’n staf of stok gee. 

Neem die Bybel (Bybel@kinders) in die hand en lees Genesis 11:1-9 vers vir vers voor. 

Elke keer as jy ’n vers klaar gelees het, moet ’n kind ŉ blokkie kom neersit. Stapel vers vir vers die blokkies bo-

op mekaar sodat daar stelselmatig ’n toring gevorm word. 
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Lees die hele gedeelte sodat al 9 blokkies op mekaar gestapel staan. Los egter die laaste sin van vers 9 uit: “Van 

daar het Hy die mense oor die hele aarde versprei.” 

Vra nou vir die kinders watter taal is bo in die toring. Is dit die belangrikste taal? Is die taal wat heel onder is die 

onbelangrikste taal? 

Lees nou die laaste sin van vers 9 en laat die 10de kind die hele toring omkap sodat daar nie een blokkie op die 

ander oor is nie. 

Vra nou weer vir die kinders watter taal is die belangrikste? 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder waarom die mense gedink het hulle kan net so belangrik soos God wees as hulle ’n toring tot in 

die hemel kan bou. 

2. Ek wonder of mense vandag nog dink hulle is belangriker as ander. 

3. Ek wonder hoe laat dit jou voel as ander dink hulle is belangriker as jy. 

4. Ek wonder of jy ook soms dink dat jy belangriker is as ander en hoe laat dit die ander dan voel. 

 

 

 Werskaf  

• Gee vir die kinders blokkies, Lego of bokse om mee te speel om te kyk of hulle ’n toring kan bou. Jy kan 

ook vir hulle klippe of kaarte gee en hulle uitdaag om soveel moontlik van die klippe opmekaar te stapel. 

• Gee vir die kinders papier en kryte sodat hulle die toring van Babel kan teken. 

 

Sluit af met die seënbede  
 

 

Vou ŉ reghoekige papier 

in die helfte. Sny die 

kepies in soos aangedui 

op die patroon. Terwyl die 

papier gevou bly, vou elke 

“trappie” in die 

teenoorgestelde rigting. 

Vou die papier oop en vou 

elke trappie sodat dit 

soos op die foto lyk. 
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