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Ontmoeting 1  
 
Abram 
’n Bekendstelling van die aartsvader Abram 
 
Teks: Genesis 12-15 

Hulpmiddels:  

• Sandboks of viltbord 

• Karakters: Abram, Sarai, Lot en Farao 

• 2 karakters wat slawe / veewagters kan wees 

• Skape 

• Kamele 

• ’n Tent 

• Rivier 

• Bome (groen takkies) 

• Houtblokkies wat ’n stad kan voorstel 

• ŉ Sak goedkoop lekkertjies 

• ŉ Glas koeldrank vir elke kind 

 Welkom  

Speel met die kinders ’n kies-speletjie. (In ons verhaal vandag moet Lot en Abram ook kies.) Deel die groep in twee 

en laat hulle telkens een kies. 

1 of 2   Agterop 1 staan: Hou julle vingers op julle monde. 

  Agterop 2 staan: Staan op een been. 

A of B   Agterop A staan: Sing ’n liedjie vir die ander groep. 

  Agterop B staan: Lê lekker op die grond. 

Baie of min  Agterop Min staan: Doen 1 push up. 

  Agterop Baie staan: Doen 5 push ups! 

Nat of droog  Agterop Nat staan: Kry eerste koeldrank aan die einde van die ontmoeting. 

  Agterop Droog staan: Wag eers vir die ander groep voordat julle iets mag kry. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy gelowiges 

aan mekaar vas en ook aan ons aartsvader Abram.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en staan op/sit regop. 

Woord 

Sandboks of viltbord: 

 

Beweging 1:  

Plaas in die sand ’n paar blokkies in die linker, agterste hoek wat Haran kan voorstel en ’n paar blokkies in die 
regter, voorste hoek wat Kanaän kan voorstel. Gebruik prente hiervoor op die viltbord. 
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In Haran het Abram en sy familie met hulle slawe, diere en besittings gebly. (Plaas die karakters een vir een langs 
die blokkies wat Haran voorstel.) 
Die Here het toe vir Abram gesê om alles te los en na ’n nuwe land toe te trek. Hy sal die land uitwys. Hy het vir 

Abram geseën en gesê hy sal ’n seën vir al die nasies wees. Abram en sy mense het toe na Kanaän getrek. (Loop 
nou met al die karakters en diere oor die sand na die regterkant.) 
Beweging 2:  

(Skuif nou die blokkies wat Haran moes voorstel na die linker, voorste hoek om die land Egipte voor te stel. Sit die 
Farao daar neer.) 
Na ’n paar jaar in Kanaän was daar ’n droogte wat ’n groot hongersnood veroorsaak het. (Neem van die skape en 
kamele weg.) Abram het sy vrou, Sarai, en slawe geneem en na Egipte getrek. (Loop nou met alles na die linker, 
voorste hoek.) Net buite die stad het Abram besef sy vrou is baie mooi en omdat hy bang was dat hulle hom gaan 

doodmaak, het hy gesê Sarai is sy suster. (Skuif nou vir Abram en Sarai uitmekaar.) 
Na ’n tyd het die Farao agtergekom Sarai en Abram is eintlik getroud en hy het vir Abram geroep en met hom 

geraas. (Laat die karakters met mekaar praat. Abram het besef hy het ’n fout gemaak en was ongehoorsaam aan 
God.) 
Beweging 3:  

(Maak reg voor jou twee plekke: een met ’n rivier en bome en een met niks op nie.) 
Nadat dit weer goed gereën het in Kanaän, het Abram teruggetrek. (Laat almal nou terugtrek en sit die skape en 
kamele ook weer terug.) Terwyl die veewagters van Lot en Abram skape in die veld opgepas het, het hulle begin 

stry. (Laat die twee veewagters met mekaar stry.) Abram en Lot het besef hulle sal van mekaar moet wegtrek. Hulle 

het op ’n heuwel gaan staan. (Maak ’n heuwel met die sand, of ’n prentjie op die viltbord.) Hulle het gesien dat die 

Jordaanrivier in een streek vloei. Daar is baie gras en bome, maar in die ander streek is daar niks nie. Abram was 

so gaaf dat hy vir Lot eerste laat kies het. Lot kies toe die groen deel met die rivier in en Abram moes toe tevrede 

wees met die droë deel. (Plaas nou vir Lot tussen die bome.) Die Here was steeds by Abram en het hom geseën. 

Dit het baie goed met hom gegaan, al was hy in ŉ droë gebied. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder of Abram bang was om na ’n vreemde plek te trek. Hoe sal jy voel om te trek? 

2. Ek wonder hoekom God so geduldig was met Abram. 

3. Ek wonder of jy ook baie keer ongehoorsaam is soos Abram. 

4. Ek wonder of jy weet dat God ook met jou geduldig sal bly en jou vergewe. 

 

 Werskaf  

• Laat die kinders in die sand of met die viltbord speel en weer die verhaal vir mekaar vertel. 

• Gee vir die kinders ’n stukkie papier en laat hulle hul gunsteling deel van die verhaal teken. 

• Gee ’n klomp lappe en doeke en laat die kinders hulself “aantrek” as Bybelse karakters. Laat hulle 

verskillende dele van die verhaal vir mekaar opvoer en self kies wie is skape, wie is kamele en wie is Lot, 

Abram en Sarai. 

 

Sluit af met die seënbede: 

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. 
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Ontmoeting 2  
  
Abram pleit vir ander  
Kinders leer van die verhaal hoe Abram by God gepleit het om sondaars te red. 

 
Teks: Genesis 15-17 en 19 

Hulpmiddels:  

• Sandboks  

• Karakters: Abram, Lot se vrou, Hagar en ’n kleiner poppie wat Ismael kan wees 

• Soutklei (resep aan einde van ontmoeting) 

 Welkom  

Speel met die kinders “Abram says” 

Die speletjie werk so dat jy die kinders om die bos probeer lei deur iets anders te doen as wat jy sê. Kyk dan of die 

kinders doen wat jy doen of doen wat jy sê. Bv. “Abram says... bow down!” (Jy buig ook.) “Abram says... lift your 

arm!” (Jy lig ook jou arm.) “Abram says... sit down!” (Maar jy buig net en sit nie.) Almal wat net gebuig het, val nou 

uit. (Dit sal help om die kinders voor te berei op Abram se ongehoorsaamheid toe hy sy eie plannetjie gemaak het 

om ’n nageslag te kry.) 

 

S-T-O-P speletjie 

Een persoon staan voor teen die muur met sy rug na die groep gedraai. Die ander staan teen die oorkantste muur 

almal in ’n ry en kyk na die persoon voor. Hy roep hard: “S-T-O-P... stop!” Die kinders beweeg so vinnig moontlik 

vorentoe om by die muur uit te kom. Hulle mag net beweeg totdat die voorste persoon “Stop!” sê. Sodra die kind 

“Stop!” gesê het, kyk hy so vinnig moontlik om en as hy iemand sien beweeg, is daardie persoon uit. Die een wat 

eerste aan die muur raak, kan volgende keer weer voor staan. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy kinders aan 

mekaar vas en ook aan ons aartsvader Abram.” Gee mekaar ’n handdruk om dit te erken en staan op/sit regop. 

Woord 

Beweging 1 (Die Here sluit ’n verbond met Abram) 

Abram het begin twyfel of die Here regtig vir hom sal seën en vir hom en Sarai ’n kind sal gee. Die Here het geweet 

Hy moet vir Abram ’n teken gee wat hom sal help om beter te glo. Hy sluit toe ’n verbond met Abram. Die manier 

hoe hulle ’n verbond gesluit het, was om ’n skaap of ander dier te slag en ’n belofte op die skaap se lewe te maak. 

(Neem nou ’n skapie en laat dit voor Abram lê.) Die wonderlike van dié verbond was dat Abram die hele tyd niks 

belowe of gesê het nie, maar God het alles gedoen. Om die waarheid te sê: Abram het die hele tyd geslaap. (Sit 
Abram ook nou langs die skapie plat neer.) 
Beweging 2 (Abram is ongehoorsaam en kry ’n kind by sy slavin) (Hier moet jy die tent opsit en vir Ismael voor die 
tyd in die tent sit.) 
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Alhoewel Abram die spesiale verbond gehad het, het hy steeds getwyfel. Hy en Sarai maak toe hulle eie plan en vra 

die vrou wat by hom werk om vir hom ’n kind te gee. (Laat Abram en Hagar in die tent ingaan.) Abram het toe ’n 

seun met die naam Ismael by Hagar gehad. (Laat Abram met Ismael uit die tent kom.) Dit was verkeerd in die oë 

van die Here. Abram het sleg gevoel en toe vir Hagar en Ismael weggejaag na die woestyn toe. (Neem nou vir Ismael 
en Hagar en sit hulle ver weg, eenkant in die sandboks.) Maar die Here het steeds beloof om by Hagar en Ismael 

ook te wees. (Sit nou ’n takkie langs hulle neer wat vir hulle skadu kan gee.) 
Beweging 3 (Die Here gee die besnydenis as verbondsteken) 

Die Here het ook by Abram gebly. (Sit ook nou ’n takkie langs Abram neer wat ’n simbool raak van God se skuiling.) 
Hy het besef dat Hy vir Abram ’n sigbare teken van sy verbond moet gee wat hy heeltyd kan sien. Die Here het 

toe beveel dat Abram en al die mans se voorhuide afgesny moet word as teken van sy verbond. Daarna was al die 

seuntjies op 8 dae oud besny. 

Van toe af het Abram geglo dat God vir hom ’n God is. God sou van hom ’n volk maak wat ’n seën vir al die nasies 

sou wees. 

Beweging 4 (Sodom en Gomorra se lot) 

(Bou nou weer die mooi deel wat Lot gekies het soos met verlede keer se ontmoeting.) 
By Lot se streek het die mense al hoe slegter geword en later vir hulle die stede Sodom en Gomorra gebou. (Neem 
die blokkies en bou dit langs die rivier en bome sodat dit soos stede lyk wat Sodom en Gomorra voorstel. Plaas 
twee naambordjies langs die blokkies.) 
Daar het hulle slegter en slegter geword totdat die Here dit nie meer kon uithou nie. Die Here het vir Abram gesê 

dat hy die stede gaan verwoes. Abram het by die Here gepleit om nie die stede te verwoes nie en gevra of Hy die 

stede sal spaar as daar 50 regverdiges is. Die Here het gesê dat Hy dit sal spaar vir 50 regverdiges. Toe pleit Abram 

vir 45 mense en die Here het ook gesê hy sal niks doen as daar 45 goeie mense is nie. Toe pleit Abram vir 40 en 

later vir 30 mense en later vir 20 mense en elke keer het God gesê dis reg. Hy sal vir 20 goeie mense ook nie die 

stede verwoes nie. Abram het ’n laaste keer probeer en gevra: “Wat van 10 mense?” Ook vir 10 mense sou die 

Here die stede gespaar het. Maar die stede was so sleg dat daar nie eers 10 goeie mense was nie. Die Here het toe 

twee engele gestuur en vir Lot gaan waarsku. Hulle het Lot en sy gesin na die buitekant van die stad geneem en 

gesê hulle moet weghardloop sonder om een keer om te kyk, anders sal hulle doodgaan. Lot en sy gesin het gevlug. 

(Laat Lot en sy vrou nou vinnig weghardloop.) God het die stede verwoes. (Vee nou met jou hand oor die gebied en 
haal die blokkies en die bome weg.) Lot en sy gesin het aanhou hardloop, maar sy vrou het gaan staan. (Laat Lot 
aanhou hardloop en hou sy vrou op een plek.) Toe doen Lot se vrou ’n vreeslike ding. Sy draai om en kyk na die 

stede. (Draai nou die poppie om.) Dadelik het sy in ’n soutpilaar verander en gesterf. (Plaas nou die soutpilaar oor 
die poppie.) 
Die Here het steeds by Lot gebly al was die plek wat hy gekies het toe al die tyd nie die beter plek nie. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoekom het Abram sy eie plan gemaak om ’n kind te kry. 

2. Ek wonder of dit vir jou ook lekker sal wees om ’n teken te hê van God se liefde vir jou. 

3. Ek wonder watter tekens van liefde alles rondom ons is wat ons nie raaksien nie. 

4. Ek wonder hoekom het Lot se vrou omgekyk. 

5. Ek wonder hoekom daar so min goeie mense in die stede was. Is dit vandag ook so? 
 

 Werskaf  
• Kopieer die prent van Lot se vrou op karton. Laat die kinders die prent inkleur (behalwe waar die kolletjies 

is). Laat hulle gom smeer op die kolletjies en sout daaroor strooi. 

• Inkleurprent 

• Maak soutklei en laat elke kind iets van die storie uitbeeld:  

 

o 2 ½ k koekmeel 
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o 1k sout (fyn) 

o 1k water 

o 2E olie 

o Meng deeglik 

 

Sluit af met die seënbede  
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Ontmoeting 3  
 
Abraham en die besoekers 
Ons beleef saam met Abraham en Sara dat God sy belofte om vir hulle ŉ seun te gee, nakom. 
 
Teks: Genesis 18 

Hulpmiddels:  

• Split pins vir elke kind 

• Vierkantige stukkie papier vir elke kind 

• Roomysstokkie vir elke kind 

 

 Welkom  

Die leiers heet die kinders welkom met ŉ handdruk en ŉ groet: “Ons is so bly jy’s hier. Wees welkom.” (Buig af na 

kleiner kinders om oogkontak te maak.)  

Vir ŉ bietjie bederf: Reël vir leiers (of groter kinders) om eenkant te wag en die kinders te help hande was. Daarvoor 

is nodig: bakke water, seep, handdoekies en lekker handeroom. (Ons hoor later hoe gasvry Abraham was.) 

 

“Praatjies” 

Verdeel die kinders in twee groepe as jy ŉ klein groep het. (As die groep groter is, verdeel in ouderdomsgroepe en 

halveer die kleingroepe.) Die een helfte gaan die “teepotte” wees. Hulle staan in ŉ ry, een hand op die heup. (Plaas 

om die beurt ŉ hand op die linker- of regterheup. So is daar dan “handvatsels” aan beide kante van die ry.) Die 

ander deel van die groep staan ook in ŉ ry en beweeg in ŉ sirkel om die “teepotte” terwyl musiek speel (enige 

musiek). Sodra die musiek stop, haak hulle in by die naaste kind in die ry. Die leier vra ŉ vraag wat elkeen met sy 

ingehaakte maatjie moet bespreek, bv. “Watter kleur is jou kamergordyne?” of “Wat het jy vir ontbyt geëet?” Sodra 

die musiek begin, word die beweging herhaal. Herhaal so drie maal met verskillende vrae. 

 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy kinders aan 

mekaar vas en ook aan ons aartsvader Abraham.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en staan op/sit regop. 

Woord 

Vertel-lees die storie 
Abraham ontvang besoekers 

 

Die Here het vir Abraham gesê: “Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof 

van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek uit jou land uit, weg van jou mense af na die land 

toe wat ek vir jou sal aanwys.” 

Dit was moeilik om te glo, maar omdat die Here so gesê het, het Abraham dit geglo. 
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Abraham het toe weggetrek. Hy het sy vrou, Sara, en al sy besittings, slawe en vee geneem en weggetrek na Kanaän 

toe. Hy het rondgetrek tot by die groot bome van Mamre en daar gaan woon. Abraham en Sara het oud geword en 

Sara het nog nie ŉ baba gehad nie. Abraham was nou al 99 jaar oud en Sara 89. Die Here het weer aan Abraham 

verskyn en gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! Ek sal My verbond met jou sluit en baie, 

baie mense uit jou laat voortkom.” 

 

Abraham het op sy knieë geval. 

God sê toe ook: “Ek gaan vir Sara seën en vir jou ŉ seun uit haar gee.” 

Abraham het gelag en gedink: “Kan ŉ man van amper 100 en ŉ vrou van amper 90 ŉ kind hê?” Dit was moeilik om 

te glo. God het weer vir Abraham gesê dat Isak, die seun wat Sara gaan kry, sy erfgenaam gaan wees. Abraham het 

geglo omdat God dit gesê het. 

 

Terwyl Abraham op die warmste van die dag voor sy tentdeur sit, kyk hy op en sien 3 manne daar naby staan. Hy 

het na hulle toe gedraf. “Menere, moenie verbygaan nie. Laat ek eers water kry dat u u voete kan was. Kom rus 

hier onder die groot bome. Ek sal ook vir u kos gee.” Hulle het gesê dis reg. 

 

Sara was in die tent en Abraham het haar gevra: “Knie vir ons 16kg meel en bak roosterkoeke vir ons gaste.” Hy 

draf toe na die beeste en vra dat die slaaf ŉ kalf se vleis sal voorberei. Abraham het gesorg dat die mans vleis, 

roosterkoek, botter en melk kry om te eet en drink. 

“Waar is jou vrou?” vra hulle. “Hier in die tent,” antwoord Abraham. Toe sê een: “Ek sal volgende jaar weer hierheen 

kom en dan sal Sara ŉ seun hê.” Sara het staan en afluister. Sy lag en dink: “Ons twee is heeltemal te oud om ŉ 

kind te hê.” Die Here vra toe vir Abraham: “Hoekom lag Sara? Is iets te moeilik vir die Here?” 

 

Sara het geskrik. Dit was moeilik om te glo. 

Die manne het weggegaan en Abraham het geweet dat dit engele was wat hom besoek het. 

Abraham het weggetrek van Mamre af. 

ŉ Jaar later is Isak gebore. 

Om te glo, is moeilik, maar niks is vir die Here onmoontlik nie. 

Alles wat die Here belowe het, het waar geword. Abraham se nageslag is vandag so baie soos die stof van die aarde. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat was vir julle mooi in die verhaal. 

2. Ek wonder hoe sal julle vreemde besoekers ontvang. 

3. Ek wonder of jy al iets gehoor het wat moeilik is om te glo. Wat was dit? 

 

 

 Werskaf  

• Sara se baba beweegbare aktiwiteit: Die kinders kleur die prente in. Knip baba Isak versigtig uit. Steek die 

split pin deur waar die         gemerk is. Maak baba Isak in Sara se arms vas. Hy kan nou heen en weer 

“wieg”.  

• Roomysstokkie baba 
 

Sluit af met die seënbede  
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Ontmoeting 4 
 
Isak en Rebekka 
Kinders vind uit hoe Isak met Rebekka getrou het. 

 
Teks: Genesis 23-24 

Hulpmiddels:  

• Blomme vir verwelkoming 

• Ou klere, lappe, serpe en goedkoop juwele 

• 2 handpoppe 

• Papiersakkies, ou sokkies, knope, krale, lappies, ens. om handpoppe mee te maak 

• Krale en koord om juwele te maak 

• Klere vir Rebekka 

 Welkom  

Ontvang die kinders by die deur met blomme (papier of eg). Sê vir elkeen: “Die Here sien jou raak.” 

 

Skattejag: 

Versteek ou klere, lappe, serpe en juwele (goedkoop juwele). Gee die kinders 5 minute om dit te vind. Sit alles 

bymekaar. Laat die kinders gaan sit. Hou die items een vir een op en laat hulle kies of dit op die “Wow!”- hopie of 

“Oh no!”- hopie moet kom. Hulle kan “wow!” skree en duime op wys of “oh no!” skree met duime af. Roep ŉ dogter 

vorentoe, verkieslik een van die ouer meisies. (Ons gaan haar later in die rol van Rebekka gebruik.) Sy kan dan uit 

die “wow”- hopie klere en juwele kies waarmee sy haar mooi kan aantrek. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy kinders aan 

mekaar vas en ook aan ons aartsvaders Abraham en Isak.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en staan op/sit 

regop. 

Woord 

 

Gebruik 2 handpoppe. Twee verskillende sokkies met ogies van knope of gekoopte ogies en wol vir hare sal reg 

wees. Of gebruik wat julle het. Dit kan ook as ŉ poppekas aangebied word. Die een is die verteller – hy sal oulik lyk 

met ŉ bril (sommer van draad of pypskoonmaker). Maak die ander een meer kleurvol. Hy of sy gaan die verteller 

onderbreek met vragies. Gee self vir hulle name of as jy lus het, noem die verteller Karel en sy maat Sarel. 

 

ŉ Bybelse liefdesverhaal 

Karel: Ek is Karel. Ek was so nuuskierig om te weet wat van Isak geword het. Ek het gehoor julle weet wie Isak is. 

Sarel: O, ek weet, ek weet. My oupa se naam is Isak. 
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Karel: Nee man, Sarel. Kom ons vra die kinders. Hulle het geleer wie Isak is. Kinders, kan julle vir Sarel van die 

Bybelse Isak vertel? 

(Gee die kinders ŉ kans.) 
Sarel: Ag moeder!! Dis so ŉ mooi storie... Isak, die wonderbaba. 

Karel: Ja, Sarel... dis soos jy daar sê. Maar babas word groot en ek het Isak se storie gisteraand in my Bybel 

gelees. 3 maal. 

Sarel: Ai, jy’s darem so slim. 

Karel: Ek is baie bly dat die Here my gehelp het om goed te kan lees, want nou kan ek vir julle die verhaal verder 

vertel. Isak het grootgeword. Hy was nou ŉ jongman. Sy ma, Sara, is oorlede en nadat hy en sy pa, Abraham, 

haar begrawe het, was hy baie hartseer en alleen. 

Sarel: Dit sal help as ons vir hom ŉ hond gee... 

Karel: Sjuut, jy maak ons deurmekaar. Abraham het geweet dat dit nou tyd is dat sy seun ŉ vrou moet kry. Hy 

roep toe sy slaaf en sê: “Belowe my jy sal sorg dat my seun met ŉ goeie vrou trou. Gaan soek vir Isak ŉ 

vrou in die land waar ek gebore is.” 

Sarel: Wat was fout met die meisies in sy land? 

Karel: Hulle het afgode aanbid. Die slaaf het verstaan dat Isak ŉ goeie vrou, wat lief is vir die Here, moes kry. Maar 

hoe sal hy die regte vrou vind? 

Sarel: Boer soek ŉ vrou? 

Karel: Gelukkig was die slaaf baie slimmer as jy, Sareltjie. Hy het gebid. Nie geraai nie, nie geadverteer nie, hy het 

net op God vertrou. Hy het gereis na die land waarvan Abraham gepraat het en daar by ŉ fontein gaan sit 

en bid. (Leier se naam), lees asseblief vir ons die mooi gebed in Gen 24:12-14. 

(Leier lees gedeelte) 
Karel: Die slaaf het die Here vertrou dat die regte meisie met hom sal praat. Dit gebeur toe so: Terwyl hy nog bid, 

kom Rebekka daar aan. Sy was baie mooi, gaaf, goed, vriendelik en hulpvaardig... 

Sarel: ... en ken sy die Here? 

Karel: Ja, haar pa was familie van Abraham en hulle hele gesin het die Here gedien. Maar onthou, die slaaf het 

haar nie geken nie. Daarom moes hy eers vra dat sy vir hom water gee sodat die Here vir hom kon wys of 

sy die regte meisie is. 

Sarel: ... en sê nou sy was die verkeerde meisie? 

Karel: Nee man, Sarel, jy maak ons nou net deurmekaar. Luister na die storie. Die slaaf vra toe vir Rebekka water 

en sy is so vriendelik dat sy dadelik vir hom water gee en sommer self sê dat sy vir die kamele ook sal 

water gee. Die slaaf het stil sit en kyk hoe Rebekka water aandra en gedink aan sy gebed. Hy was so verbaas 

dat die Here dit alles so perfek laat uitwerk. Toe die kamele klaar gedrink het, het die man opgestaan en vir 

Rebekka ŉ klomp goue ringe en armband gegee. Hy vra toe vir Rebekka wie haar pa is en toe hy hoor dis 

die familie van Abraham na wie hy soek, het hy ...hoor nou net... het hy gekniel en die Here geloof. 

Sarel: Kan ek iets sê? 

Karel: Ja, Sarel? 

Sarel: Ek het gewonder: Rebekka moes al lankal op pad gewees het na die fontein toe nog voor die man gaan sit 

en bid het. 

Karel: Jy is reg. Die Here weet alles en niks is vir Hom te moeilik nie. Ek het netnou ŉ mooi meisie hier gesien. 

Een wat amper soos Rebekka lyk.  

(Laat die dogter wat opgemaak is soos Rebekka, nader staan.) 
Sarel: Ek sien haar... ek sien haar!! Daar is sy. 

Karel: Sal jy asb. hier kom staan, dan help jy ons met die storie? Rebekka het huis toe gehardloop. Haar broer, 

Laban, wou weet waar kry sy al die goue juwele. Laban hardloop toe na die fontein om die slaaf te ontmoet. 

Sarel: Het hulle Red Bull gedrink dat hulle so rondhardloop? 

Karel: Nooit nie, Sarel! Die Here was besig om spesiale dinge te laat gebeur en dit het hulle so opgewonde gemaak. 

Sarel: Ek wil ook hardloop... maar dis my geheim. Jy sal nie kan raai waarheen nie. 

Karel: Jy wil net nader aan die kinders wees. Ek weet. Rebekka was ŉ baie goeie meisie en sy wou graag doen wat 

die Here wil hê. Sy het mooi geluister na alles wat die slaaf vertel het. Sy het gehoor dat hy gebid het en 

dat alles gebeur het soos hy vir die Here gevra het. Haar broer het gesê sy moet kies of sy saam met die 

slaaf wil gaan. Sy het “Ja” gesê. 
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Sarel: Ooooh, gaan sy gaan? Gaan sy gaan?? 

Karel: Sarel, jy moet hoor wat het haar broer gedoen. 

Sarel: Wat? 

Karel: Hy het haar geseën en haar net die beste toegewens. Rebekka het saam met die slaaf vertrek... 

Sarel: ... seker op ŉ kameel se rug. Op en af, op en af oor die duin. (Laat Sarel oordrewe bewegings maak om dit 
te illustreer.) 

Karel: Dis reg. Hulle het gereis en toe hul naby Isak se blyplek kom, kom Isak na hulle toe aan. Rebekka het van 

die kameel afgespring en gevra: “Wie is daardie man?” Sy het ŉ sluier oor haar gesig getrek toe sy hoor dis 

Isak. 

Sarel: ŉ Slui... wat? 

Karel: ŉ Sluier... dis ŉ sagte lap wat sy oor haar gesig trek. 

Sarel: ... Siestoggies. 

Karel: Nee, niks van siestog nie. Dis wat goeie meisies in daardie tyd gedoen het!! Isak het dadelik van Rebekka 

gehou. Hulle is kort daarna getroud en Isak was baie lief vir haar. 

Sarel: Staan dit in die Bybel? 

Karel: Ja... net so. Isak het haar liefgehad. 

Sarel: So hulle het lank en gelukkig saamgewoon... 

Karel: Happily ever after... 

Sarel: (Gee ŉ diep, harde sug.) 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat was die mooiste deel van die verhaal vir jou. 

2. Ek wonder wat beteken die woord “liefde” vir jou. 

3. Ek wonder watter deel van die verhaal was vir jou die vreemdste. 

 

 Werskaf  

• Teken wat jy graag wil uit die verhaal. 

• Maak jou eie sokkie- of papiersakpoppe om die verhaal mee uit te speel. 

• Maak juwele. Kry koord en plastiek krale. 
 

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 5  
 
Jakob en Esau 
Kinders leer meer oor die verhaal van Jakob en Esau. 

 
Teks: Genesis 25:19-34, 27:1-42 

Hulpmiddels:  

• Items met ŉ kenmerkende reuk vir die speletjie 

• Blinddoeke 

• Versierings vir maskers 

• Rekkieslint vir maskers 

 Welkom  

Speel ’n reuk-speletjie. Die kinders word geblinddoek en moet aan die verskillende items kom ruik. Gebruik geure 

soos suurlemoen, lemoen, pietersielie, seldery, kaneel, naeltjies, ens. (Isak het ook met reuke tussen sy seuns 
onderskei.) 
 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as medegelowiges 

aan mekaar vas en ook aan ons aartsvaders Abraham, Isak en Jakob.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en 

staan op/sit regop. 

Woord 

Wys vir die kinders die volgende 3 saamdoen aktiwiteite: 

Elke keer as daar gepraat word van loop of stap, moet die kinders met hulle hande op hulle bene klap (stap-stap-
stap) en vinnig klap as daar gepraat word van hardloop. 

As daar gepraat word van kos of eet, moet hulle “njam-njam” sê. As daar gepraat word van skiet of jag, moet hulle 

“poing” sê en maak asof hulle met ŉ pyl en boog skiet. 

(Kry 4 besempoppe operateurs, nl. Isak, Rebekka, Jakob en Esau.) 
 

Vertelling: 

Isak was 40 jaar oud toe hy met Rebekka getrou het. Hulle kon eers nie kinders hê nie. Maar God het Isak se gebede 

verhoor en vir hulle ŉ tweeling gegee. Esau is eerste gebore. Hy was rooi en hy het baie hare op sy lyf gehad. Sy 

bynaam, Edom, beteken rooi. Toe die tweede baba gebore is, het sy hand sy boetie se hakskeen vasgehou. Hulle 

het hom Jakob genoem; dit beteken “iemand wat aan die hakskeen vashou” of “skelm”. Isak was 60 jaar oud toe 

die seuns gebore is. 

Die twee seuns het grootgeword. Esau was ŉ goeie jagter (poing). Hy was lief om in die veld te stap (stap-stap-

stap). Hy was Isak se witbroodjie, want Isak was lief vir wildsvleis (njam-njam). Jakob was ŉ rustige mens; hy het 

geboer met skape en bokke en eerder sy ma in die tent gehelp. Hy was weer Rebekka se witbroodjie. 
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Op ŉ dag terwyl Esau in die veld stap (stap-stap-stap) om te jag (poing), het Jakob by die huis gebly en ŉ pot sop 

(njam-njam) gekook. Toe Esau later doodmoeg en honger uit die veld terug kom, vra hy vir Jakob: “Gee vir my 

bietjie van daardie sop (njam-njam), want ek is nou doodhonger!” 

Jakob het geantwoord: “Ek sal vir jou van die sop (njam-njam) gee. Maar jy’s mos die oudste boetie. Jy gaan 

eendag twee keer soveel erf as ek. Gee dan vir my eers die regte wat jy het omdat jy eerste gebore is.” 

Esau het gesê: “Ek is ‘anyway’ besig om dood te gaan van die honger. Dit help my tog nie om die eersgeborene te 

wees nie. Gee my tog net iets om te eet (njam-njam).” 

Jakob het toe vir Esau van die sop (njam-njam) en ŉ stuk brood (njam-njam) gegee. Esau het lekker geëet (njam-

njam), opgestaan en sonder ŉ woord weggeloop (stap-stap-stap). So het Esau sy regte weggegee. Dit was nie vir 

hom belangrik nie. 

Oor die volgende klompie jare het Isak ŉ baie ryk man geword, want die Here was vir hom goed. Esau het sommer 

met twee vrouens getrou toe hy 40 jaar oud was. Dit was slegte vrouens wat vreemde afgode aanbid het. Daaroor 

was Isak en Rebekka baie hartseer. 

Toe Isak oud geword het, was hy amper heeltemal blind. (Bind ’n lap om Isak se kop wat blindheid voorstel.) Op ŉ 

dag roep hy vir Esau en sê: “Ek is al stokoud en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. Vat nou jou skietgoed 

(poing), jou pyl en boog (poing), loop (stap-stap-stap) veld toe en gaan skiet (poing) vir my ŉ bokkie (njam-njam) in 

die veld en maak dit gaar soos ek daarvan hou. Ek wil dit eet (njam-njam) en dan wil ek jou seën voordat ek sterf.” 

Rebekka het gehoor wat Isak vir Esau sê. Sy loop (stap-stap-stap) toe haastig na Jakob toe en vertel vir hom 

daarvan. “Gaan slag gou twee bokkies (njam-njam). Ek sal hulle gaarmaak soos Pa daarvan hou. Dan vat jy dit vir 

hom sodat hy jou kan seën voordat hy sterf.” 

“Ma se plan gaan nie werk nie. Esau het baie meer hare op sy lyf as ek,” het Jakob gesê. 

“Moet jou nie daaroor bekommer nie. Gaan slag net die twee bokkies (njam-njam),” was haar antwoord. 

Rebekka het ŉ lekker ete (njam-njam) voorberei, net soos Isak daarvan hou. Die velle van die bokkies (njam-njam) 

het sy om Jakob se hande, arms en nek vasgebind en Jakob het Esau se beste klere aangetrek. (Bind growwe lappe 
of wol om die Jakob-besempop se arms en nek.) 
Jakob stap (stap-stap-stap) toe met die kos (njam-njam) na Isak toe. “Hier is lekker kos (njam-njam) vir Pa!” 

“Watter seun praat nou met my?” 

“Dis Esau, Pa se oudste seun. Ek het gemaak soos Pa gevra het. Kom, sit regop en eet (njam-njam) die kos (njam-

njam). Dan kan Pa doen wat Pa belowe het en ŉ groot erfporsie vir my gee,” jok Jakob. 

“Maar hoe het jy die bokkie so vinnig in die hande gekry?” 

Toe jok Jakob nog meer: “Die Here het my gehelp!” 

“Staan bietjie nader dat ek kan voel of dit regtig Esau is.” 

Jakob het nader gekom en Isak het die harige bokvelletjie gevoel. 

“Ek verstaan dit nie. Jy klink net soos Jakob, maar jou arms is so harig soos Esau s’n!” 

Isak is teen die tyd heeltemal deurmekaar. “Is jy regtig Esau?” 

“Natuurlik, Pa!” 

“Gee dan vir my die kos (njam-njam), dan sal ek jou seën.” 

Jakob het vir Isak kos (njam-njam) en wyn gegee. Hy het lekker geëet (njam-njam) en gedrink. 

“Esau, kom nader en soen my!” 

Jakob maak toe so. Isak het Esau se klere geruik en gesê: “Ai, my seun, jy ruik net soos die veld!” 

Isak het toe vir Jakob geseën. 

Jakob was skaars uit Isak se tent of Esau kom daar aangestap (stap-stap-stap). Hy het ook ŉ lekker ete (njam-

njam) gemaak. 

“Pa, hier is die wildsvleis (njam-njam) wat ek Pa belowe het. Sit regop en eet (njam-njam) dat Pa my kan seën.” 

“Maar met wie praat ek dan nou?” vra Isak verbaas. 

“Met my, Pa. Dis Esau!” 

“Maar wie het dan nou net vir my kos (njam-njam) gebring? Ek het daarvan geëet en hom geseën en hy sal geseën 

bly!” 

Toe Esau dit hoor, het hy hard geskree en begin huil. 

“Pa, dit kan nie wees nie! Seën my tog ook!” 

“Jou broer het klaar op ŉ skelm manier jou seën gekry. Ek kan nie my woord breek nie.” 
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“Jakob is van die begin af ŉ regte skelm. Eers het hy my afgepers om my erfporsie in die hande te kry. Nou het hy 

Pa verkul om alles vir hom te gee. Kan Pa my ook seën?”, soebat Esau. 

Isak het toe vir Esau gesê dat hy op ŉ slegte stuk grond sal bly en baie oorlog sal maak en onderdanig sal wees aan 

sy broer.  

Esau was woedend. “Wag net tot Pa dood is, dan gaan ek vir Jakob doodmaak!” 

Rebekka het agtergekom wat Esau se plan is. Sy het vir Jakob help vlug (stap-stap-stap). Die beste plek waar hy 

kon gaan, was na haar broer Laban in Haran. Dit was ver genoeg dat Esau hom nie daar kon kry nie. 

Albei die seuns het vir Isak hartseer gemaak. Sal daar ooit weer vrede kom in die familie vir wie die Here so baie 

beloftes gegee het? Volgende week gaan ons verder met die verhaal, want ons weet mos nou al dat die Here nie 

moed opgee nie. Hy sal nie die beloftes wat Hy aan hulle oupa, Abraham, gemaak het, vergeet nie.  

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink:  

1. Ek wonder hoe laat die verhaal jou voel. 

2. Ek wonder wat vir jou die belangrikste was. 

3. Ek wonder of jy dink dat daar vrede tussen Jakob en Esau sal kan kom. 

4. Ek wonder hoe Esau gevoel het toe hy besef dat Jakob hom bedrieg het. 

 

 

 Werskaf  

• Vermom speletjie. Gee vir die kinders lappe, toiletpapier, ou klere en komberse om mekaar onherkenbaar te 

maak. Hulle kan selfs ’n kompetisie hou om te kyk wie die beste vermomming kan maak. Vir groot groepe, 

deel op in kleiner groepe. 

• Iets om huis toe te neem: Gaan vra vir jou ouers of jou naam iets beteken. Vra ook hoekom hulle dit vir jou 

gegee het. 

 

Sluit af met die seënbede  
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Ontmoeting 6 
 

Jakob se 12 seuns: Drome en skelmstreke 
Kinders leer meer oor die verhaal van Jakob.  

 
Teks: Genesis 28:11-29:30 

Hulpmiddels:  

• Sout koeldrank/bitter, koue koffie 

• Sandboks en toiletrol-figuurtjies om die storie te vertel  

• Roomysstokkies 

• Kopieë van hulpmiddels  

• ŉ Dun stukkie lap (sluier) en ŉ klein bietjie olyfolie 

• Plat klippe 

 Welkom  

ŉ Speletjie gebaseer op “Kat en Muis”. Die groep maak ŉ sirkel en hou hande vas. Binne die sirkel is een kind, ons 

noem haar Ragel. Buite die sirkel is ŉ seun wat ons Jakob noem. Jakob moet probeer om in die sirkel te kom om 

Ragel te vang, maar die sirkel is Ragel se familie wat haar probeer beskerm deur die gapings tussen hulle klein te 

maak as Jakob naby kom. Om die speletjie interessant te maak, kan jy aan die einde nog ŉ kind kies wat vir Jakob 

probeer vang terwyl hy vir Ragel jaag. Dit is Lea. 

 

Indien die weer of lokaal dit toelaat, neem die groep na buite, gee hul kans om iewers op die gras te gaan lê en na 

die lug te kyk. Kom ons dagdroom ŉ bietjie en gesels oor dinge waaroor ons al gedroom het. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy kinders aan 

mekaar vas en ook aan ons aartsvaders Abraham, Isak en Jakob.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en staan 

op/sit regop. 

Woord 

Maak voor die tyd ŉ koue koffie of sout koeldrank. Sê vir die groep dat jy ŉ heerlike koeldrank het vir iemand wat 

wil proe. Laat hulle daaraan proe. Vra nou vir die groep of hulle al iemand verneuk het (ge-”trick” het). Is hulle al 

deur iemand anders ge-“trick”? Somtyds as jy iemand flous, is dit baie snaaks, ander kere kan iemand rêrig seerkry. 

Onthou julle verlede keer hoe Jakob sy pa geflous het? Esau was so kwaad dat hy Jakob wou doodmaak. Sy pa se 

hart was baie seer. Jakob moes vlug na sy oom Laban, wat in Haran gebly het. 

Sandboks 

Jy benodig: Jakob; Laban; Ragel en Lea; ŉ leer van roomysstokkies met engeltjies op en ŉ wolk bo; ŉ klip; skapies; 

sluier en olie (olyfolie).  

Op pad na Haran het Jakob een aand teen sononder by ŉ plek gekom waar hy kon slaap. Hy het sommer ŉ klip vir 

ŉ kopkussing gebruik. Hy het gedroom. In sy droom was daar ŉ leer wat van die aarde af tot in die hemel gegaan 



18 
 

het. Engele het met die trap op en af geklim. Die Here kom staan toe by Jakob en sê vir hom: “Ek is die Here, die 

God van jou oupa, Abraham en van jou pa, Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou kinders gee. Jou familie 

sal verskriklik groot word. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde. Deur jou familie sal die hele wêreld 

My leer ken. Ek is by jou. Ek beskerm jou waar jy ook al gaan. (Terwyl jy dit lees, sit jou hand bo-oor die Jakob-pop 
as teken van seën.) Ek sal jou terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek 

jou belowe het.” 

Jakob het wakker geskrik en gesê: “Sowaar, die Here is op hierdie plek en ek het dit nooit besef nie!” Jakob was 

skoon verskrik. Hy het gesê: “Hierdie is ŉ spesiale plek, dit is die huis van God. Hier het ek die hemelse deur sien 

oopgaan.” 

Daardie oggend het Jakob die klip wat hy vir ŉ kopkussing gebruik het, regop neergesit. Hy het ŉ bietjie olyfolie op 

die klip gegooi omdat dit vir hom ŉ spesiale herinnering aan die Here was. Hy het die plek Bet-El genoem. Dit 

beteken ‘huis van God’. (Sit ŉ klip regop en gooi die olyfolie oor die klip uit.) 
Jakob het uiteindelik by sy oom Laban aangekom en vir hom begin werk. Na ŉ maand het Laban vir Jakob gesê: “Jy 

is nou al ŉ maand hier en jy werk selfs vir my. Hoe kan ek jou betaal vir die werk wat jy vir my doen?” (Fluister 
skelm:) Laban het 2 dogters gehad. Die oudste se naam was Lea. Sy was nie eintlik mooi nie, siestog, maar sy het 

pragtige oë gehad. (Lea se gesiggie het net pragtige ogies op en ŉ sluier.) Die jongste sussie Ragel was pragtig. 

Jakob was sommer dadelik dolverlief op Ragel. (Plak ŉ rooi hartjie op Jakob se bors.) Hy sê toe vir Laban: “Ek sal 

7 jaar vir Oom werk as ek met Ragel mag trou.” Laban antwoord: “Dit is goed so.” (Neem die Ragel- en Lea-poppies 
weg.) 
Die 7 jaar het vir Jakob gevoel soos ŉ paar daggies, want hy was baie lief vir Ragel. Toe die 7 jaar verby was, het 

hy vir Laban gesê: “Die 7 jaar is verby; ek wil nou met Ragel trou.” 

Laban het ŉ groot bruilof gereël. (Plaas 4 roomysstokkies in ŉ vierkant en gooi ŉ wit of goue lappie bo-oor. Plaas 
die Lea- en Jakob-poppe voor die tentjie. Lea het nou ŉ sluier (dun lappie) oor haar kop.) 
Toe die troue verby is, kom Jakob met ŉ skok agter dat hy al die tyd met Lea getroud is, en nie met Ragel nie. 

Laban het hom uitgevang. Briesend kwaad is Jakob na Laban toe: “Hoekom het Oom my verkul? Ek het mos 7 jaar 

lank gewerk om met Ragel te trou.” Laban het geantwoord: “Jy verstaan nie ons gebruike nie. Hier by ons kan die 

jongste dogter nie trou voor die oudste dogter nie getroud is nie. Wag net ŉ week, dan kan jy met Ragel ook trou, 

maar dan moet jy nog 7 jaar vir my werk.” Na die week verby is, het Jakob met Ragel getrou.  

Jakob het uiteindelik 12 seuns en 1 dogter gehad. Die Here het mos belowe dat hy baie kinders sal hê. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat is vir jou belangrik in hierdie verhaal. 

2. Ek wonder of jy aan ŉ tyd of plek kan dink wat vir jou ŉ spesiale herinnering aan God is. 

3. Ek wonder hoe het Jakob gevoel toe hy geflous word (soos hy sy broer geflous het). 

 

 

 Werskaf  

• Gebruik roomysstokkies en prentjies van engeltjies om die leer van 

Jakob se droom te bou. Skryf God se belofte aan Jakob op die 

stokkies neer. Ouer kinders kan die teks in die Bybel opsoek en 

daarop neerskryf: Gen 28:15. 

• Neem ŉ klip en skryf ŉ belofte van God vir jou op die klip. Dis iets 

wat jy huis toe kan neem. 

 

Sluit af met die seënbede  
 






