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BA/E tELKKD!!!
Kns is baie opgewonde om hierdie jaar saam met jou meer te leer van hoe groot en wonderlik 
'od is. Kns glo dat dit sommer baie pret sal inhou.

,ierdie boek is spesiaal vir jou gemaak! 'ebruik dit tydens ons 'roeigroepe en ook wanneer jy, 
saam met jou ouers, deur die week se tuisgeloofopdrag werk. Was dit mooi op en bring dit elke 
Sondag saam, sodat jy en jou maats aan die aktiwiteite kan deelneem.

Kns bid dat jy, jou maats en julle leier baie by mekaar sal leer en dat jy, dit wat jy hier by ons leer, 
sal gaan uitleef by die skool, sport en by die huis. 

'eniet jou boek!

:euggroete

,ierdie boekie behoort aan:



.HrnERRGVNDS
'od het alles gemaak.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Daak julle ogies toe en probeer dink hoe lyk niks. tat sien julle? :y's reg! Dit is donker en leeg. tie weet 
wat het mens nodig om te sien? Lig? :a! taar kom ons lig vandaan? san die son af en as dit aand is, wat 
help ons om te kan sien? Die maan! tie dink julle het dit gemaak? 'od, het dit alles gemaak. ,oe 'od die 
aarde gemaak het, is 'n baie mooi storie. Kns kan dit saam lees in die EERSdE boek van die Bybel: 'enesis. 
tie van julle weet wat beteken die wood 'enesis? Dit beteken begin. 

6NrLIOHVLng
'enesis 1:1-2 en/of die  16-19

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
/n die begin het 'od die ganse heelal geskep. Dit sluit in die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die 
aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa, en die waters was diep en pikdonker. Die 'ees van 'od het 
oor die oppervlakte van die water gesweef en 'od het die hele aarde gemaak. Al die bome en plante en 
diere en visse en voëls en vir my en jou! Daarom is jy spesiaal.

.RP RnV ELG VDDP...
,ere, dankie dat h die aarde gemaak het. Dit is baie mooi. Dankie ,ere, dat ons ogies dit kan sien en dat 
ons ore het om al die geluide te hoor. ,elp ons om die aarde op te pas en dit nie te verniel nie. Dankie dat h 
vir ons lief is. Kns wil ook hierdie week vir h wys hoe lief ons h het, deur te luister vir ons mammas en 
pappas. ,elp ons asseblief om gehoorsaam te wees. Dankie dat h vir ons sorg en ons beskerm en dankie 
dat ons saam met ons maats kan kerk toe kom om van h te leer. Amen.

6ORWDNWLwLWHLW
Daak ‘n pragtige plakkaat vir die klas deur die prente oor die skepping uit te knip en te plak. 

Klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 1  |  Die SNeSSinJ

deken alles wat jy vandag geleer het

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Wrente van: aarde, visse, voëls, diere, see, hemel, wolke, son, maan & sterre
• A3 of A2 plakkaat
• Skêre en gom

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

DNtiwiteit 1

Gie VNeSSinJ

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit wat beteken 
die woord uniek. 



.HrnERRGVNDS
'od het alles gemaak.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Daak julle ogies toe en probeer dink hoe lyk niks. tat sien julle? :y's reg! Dit is donker en leeg. tie weet 
wat het mens nodig om te sien? Lig? :a! taar kom ons lig vandaan? san die son af en as dit aand is, wat 
help ons om te kan sien? Die maan! tie dink julle het dit gemaak? 'od, het dit alles gemaak. ,oe 'od die 
aarde gemaak het, is 'n baie mooi storie. Kns kan dit saam lees in die EERSdE boek van die Bybel: 'enesis.
tie van julle weet wat beteken die wood 'enesis? Dit beteken begin.

6NrLIOHVLng
'enesis 1:1-2 en/of die  16-19

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
/n die begin het 'od die ganse heelal geskep. Dit sluit in die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die 
aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa, en die waters was diep en pikdonker. Die 'ees van 'od het 
oor die oppervlakte van die water gesweef en 'od het die hele aarde gemaak. Al die bome en plante en 
diere en visse en voëls en vir my en jou! Daarom is jy spesiaal.

.RP RnV ELG VDDP...
,ere, dankie dat h die aarde gemaak het. Dit is baie mooi. Dankie ,ere, dat ons ogies dit kan sien en dat 
ons ore het om al die geluide te hoor. ,elp ons om die aarde op te pas en dit nie te verniel nie. Dankie dat h 
vir ons lief is. Kns wil ook hierdie week vir h wys hoe lief ons h het, deur te luister vir ons mammas en 
pappas. ,elp ons asseblief om gehoorsaam te wees. Dankie dat h vir ons sorg en ons beskerm en dankie 
dat ons saam met ons maats kan kerk toe kom om van h te leer. Amen.

6ORWDNWLwLWHLW
Daak ‘n pragtige plakkaat vir die klas deur die prente oor die skepping uit te knip en te plak.

Klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 1  |  Die SNeSSinJ

deken alles wat jy vandag geleer het

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Wrente van: aarde, visse, voëls, diere, see, hemel, wolke, son, maan & sterre
• A3 of A2 plakkaat
• Skêre en gom

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG 1

DNtiwiteit 1

Gie VNeSSinJ

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit wat beteken 
die woord uniek. 



.HrnERRGVNDS
Kns moet gehoorsaam wees aan 'od. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie kan my vertel wat die woord uniek beteken? hniek beteken dat jy spesiaal is, daar is net een soos jy. 
tat is uniek aan jou? 'ee geleentheid vir bespreking. (/ndien daar tweelinge in die klas is gesels oor hoe 
hulle verskil al lyk hulle dieselfde). 

6NrLIOHVLng
'enesis 3:1 - 4 en/of  22-23

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Dink julle dit was vir 'od lekker om te sien dat sy kinders ongehoorsaam was? Eee! En boonop sê Adam dit 
was Eva se skuld! Dink julle dit is reg dat nie een van hulle die skuld wou vat nie? Kns doen dit ook baie keer. 
Kns doen die verkeerde dinge en dan wil ons nie eerlik wees nie en pak die skuld op 'n ander maatjie. Kns 
moet leer om altyd die gevolge te dra van die keuses wat ons maak. 

tie van julle weet wat het 'od met Adam en Eva gedoen oor hulle ongehoorsaamheid? 
,y het hulle gestraf. ,y het vir hulle gesê dat hulle nie meer in die tuin van Eden mag woon nie. 
Dink julle 'od se hart was seer gewees? :a, want hy is vir hulle so baie lief, maar hulle het gekies om 
ongehoorsaam te wees. Dit is soos ons wat soms nie luister vir Damma of Wappa nie en dit maak hulle harte 
baie seer. Kom ons probeer om hierdie week 'E,KKRSAAD te wees aan 'od, Wappa en Damma. 

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, ek is jammer as ek soms ongehoorsaam is. Dankie dat h my vergewe. Amen. 

die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 2  |  AGDm en EvD

Kleur die prentjie op jou mooiste in!

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

DNtiwiteit 2

DGDm & evD

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit wie was
Adam en Eva se kinders! 



.HrnERRGVNDS
Kns moet gehoorsaam wees aan 'od.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie kan my vertel wat die woord uniek beteken? hniek beteken dat jy spesiaal is, daar is net een soos jy. 
tat is uniek aan jou? 'ee geleentheid vir bespreking. (/ndien daar tweelinge in die klas is gesels oor hoe 
hulle verskil al lyk hulle dieselfde).

6NrLIOHVLng
'enesis 3:1 - 4 en/of  22-23

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Dink julle dit was vir 'od lekker om te sien dat sy kinders ongehoorsaam was? Eee! En boonop sê Adam dit 
was Eva se skuld! Dink julle dit is reg dat nie een van hulle die skuld wou vat nie? Kns doen dit ook baie keer. 
Kns doen die verkeerde dinge en dan wil ons nie eerlik wees nie en pak die skuld op 'n ander maatjie. Kns 
moet leer om altyd die gevolge te dra van die keuses wat ons maak.

tie van julle weet wat het 'od met Adam en Eva gedoen oor hulle ongehoorsaamheid? 
,y het hulle gestraf. ,y het vir hulle gesê dat hulle nie meer in die tuin van Eden mag woon nie.
Dink julle 'od se hart was seer gewees? :a, want hy is vir hulle so baie lief, maar hulle het gekies om 
ongehoorsaam te wees. Dit is soos ons wat soms nie luister vir Damma of Wappa nie en dit maak hulle harte 
baie seer. Kom ons probeer om hierdie week 'E,KKRSAAD te wees aan 'od, Wappa en Damma.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, ek is jammer as ek soms ongehoorsaam is. Dankie dat h my vergewe. Amen.

die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 2  |  AGDm en EvD

Kleur die prentjie op jou mooiste in!

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG 1

DNtiwiteit 2

DGDm & evD

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit wie was
Adam en Eva se kinders! 



.HrnERRGVNDS
Kns moet versigtig wees as ons kwaad word.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle baklei soms met julle boeties en sussies of maatjies? tord julle daaroor gestraf? ,oekom 
baklei julle? /s dit dalk omdat julle verskil? :ulle is mos nie almal dieselfde nie? :ou boetie of sussie hou dalk 
van iets waarvan jy nie hou nie, en jy hou weer van iets wat hy/sy nie van hou nie! Kf jy hou daarvan om 
iets op 'n sekere manier te doen, en hy/sy doen dit weer op 'n ander manier.  tat maak jy as jy kwaad is? 
Slaan jy jou boetie, sussie of maatjie? tie het toe gaan uitvind oor Adam en Eva se kinders? Kom ons lees 
die verhaal.

6NrLIOHVLng
'enesis 4:1-16  en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 26-28

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Kain was jaloers op sy broer Abel en dit het hom so kwaad laat word dat hy sy broer doodgemaak het. Dit 
was verkeerd van hom. Kns moet versigtig wees om jaloers te raak en ons moet probeer om nooit so kwaad 
te word vir iemand, dat jy hom wil seermaak nie. Kns moet leer om rustig te probeer raak wanneer ons 
kwaad word en op 'n mooi manier te sê dat ons ongelukkig is. 

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h almal uniek gemaak het. ,elp my om nie op ander maatjies jaloers te wees nie, 
maar vir hulle te vertel dat h hulle spesiaal gemaak het. Amen. 

6ORWDNWLwLWHLW
Lees vir die kinders die woorde uit wat jy op die kaartjies het, dan moet hulle kies of hulle dink dis reg of 
verkeerd. Wlak dit dan onder die korrekte kolom. serduidelik wat elke woord beteken ingeval hulle dit nog 
nie weet nie.

/HV 3  |  .Din en AEeO

deken by die huis ‘n spogprent van hoe jou gesin lyk 
en van dinge wat julle graag saam doen.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• 'root plakaat met 2 kolomme: reg en verkeerd
• hitgeknipte woorde/prentjies van hierdie temas: jaloesie, blydskap, 
gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, liefde, haat, soet, stout ens. 

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

DNtiwiteit 3

my JeVin!

WuLV
RSGrDg

sind uit waarom 'od 
die reënboog gemaak het.



.HrnERRGVNDS
Kns moet versigtig wees as ons kwaad word.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle baklei soms met julle boeties en sussies of maatjies? tord julle daaroor gestraf? ,oekom 
baklei julle? /s dit dalk omdat julle verskil? :ulle is mos nie almal dieselfde nie? :ou boetie of sussie hou dalk 
van iets waarvan jy nie hou nie, en jy hou weer van iets wat hy/sy nie van hou nie! Kf jy hou daarvan om 
iets op 'n sekere manier te doen, en hy/sy doen dit weer op 'n ander manier.  tat maak jy as jy kwaad is? 
Slaan jy jou boetie, sussie of maatjie? tie het toe gaan uitvind oor Adam en Eva se kinders? Kom ons lees 
die verhaal.

6NrLIOHVLng
'enesis 4:1-16  en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 26-28

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Kain was jaloers op sy broer Abel en dit het hom so kwaad laat word dat hy sy broer doodgemaak het. Dit 
was verkeerd van hom. Kns moet versigtig wees om jaloers te raak en ons moet probeer om nooit so kwaad 
te word vir iemand, dat jy hom wil seermaak nie. Kns moet leer om rustig te probeer raak wanneer ons 
kwaad word en op 'n mooi manier te sê dat ons ongelukkig is.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h almal uniek gemaak het. ,elp my om nie op ander maatjies jaloers te wees nie, 
maar vir hulle te vertel dat h hulle spesiaal gemaak het. Amen.

6ORWDNWLwLWHLW
Lees vir die kinders die woorde uit wat jy op die kaartjies het, dan moet hulle kies of hulle dink dis reg of 
verkeerd. Wlak dit dan onder die korrekte kolom. serduidelik wat elke woord beteken ingeval hulle dit nog 
nie weet nie.

/HV 3  |  .Din en AEeO

deken by die huis ‘n spogprent van hoe jou gesin lyk 
en van dinge wat julle graag saam doen.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• 'root plakaat met 2 kolomme: reg en verkeerd
• hitgeknipte woorde/prentjies van hierdie temas: jaloesie, blydskap, 
gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, liefde, haat, soet, stout ens.

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG 1

DNtiwiteit 3

my JeVin!

WuLV
RSGrDg

sind uit waarom 'od 
die reënboog gemaak het.



.HrnERRGVNDS
Ek moet doen wat die ,ere vra. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle was al op 'n boot? tas dit 'n groot een? Sê gou bietjie van wie lees ons in die Bybel wat 'n 
groot boot gebou het? tat het hulle daardie boot genoem? Dit is reg die ark! Kom ons lees die verhaal van 
Eoag wat die ark gebou het. 

6NrLIOHVLng
'enesis 6-9  30-37

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
'od sal altyd by jou wees en vir jou wys en help met wat jy moet doen. 'od sluit 'n verbond met Eoag en 
gee die reënboog as teken daarvan.'n serbond is 'n ooreenkoms/belofte tussen mense. Kns kan uit Eoag se 
verhaal leer dat ons altyd op 'od kan vertrou, dat ons altyd reg moet leef al leef ander mense nie so nie en 
dat ons altyd aan 'od gehoorsaam moet wees. 

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h die aarde gemaak het. Dankie dat ons elke keer as ons 'n reënboog sien weet dat 
h ons beskerm. Amen

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
deken die ark en 'n reënboog.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 4  |  NoDJ en Gie ArN

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

DNtiwiteit 4

WuLV
RSGrDg
sra vir Mamma of

Wappa wie Abraham was.

deken die ark en ‘n kleurvolle reënboog.

noDJ Ve DrN



.HrnERRGVNDS
Ek moet doen wat die ,ere vra.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle was al op 'n boot? tas dit 'n groot een? Sê gou bietjie van wie lees ons in die Bybel wat 'n 
groot boot gebou het? tat het hulle daardie boot genoem? Dit is reg die ark! Kom ons lees die verhaal van 
Eoag wat die ark gebou het.

6NrLIOHVLng
'enesis 6-9  30-37

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
'od sal altyd by jou wees en vir jou wys en help met wat jy moet doen. 'od sluit 'n verbond met Eoag en 
gee die reënboog as teken daarvan.'n serbond is 'n ooreenkoms/belofte tussen mense. Kns kan uit Eoag se 
verhaal leer dat ons altyd op 'od kan vertrou, dat ons altyd reg moet leef al leef ander mense nie so nie en 
dat ons altyd aan 'od gehoorsaam moet wees.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h die aarde gemaak het. Dankie dat ons elke keer as ons 'n reënboog sien weet dat 
h ons beskerm. Amen

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
deken die ark en 'n reënboog.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 4  |  NoDJ en Gie ArN

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG 1

DNtiwiteit 4

WuLV
RSGrDg
sra vir Mamma of

Wappa wie Abraham was.

deken die ark en ‘n kleurvolle reënboog.

noDJ Ve DrN



.HrnERRGVNDS
'od kom sy beloftes na.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Sing: sader Abraham het baie seuns. Doen elke keer beweging by as jy oor begin.. (knik jou kop, klap jou 
hande, steek jou tong uit, draai in die rondte… ens).

6NrLIOHVLng
'enesis 21:1-7  46 -47

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
tie van julle dink 'od kan enige iets laat gebeur? Sara en Abraham het vergeet dat 'od almagtig is en 
enige iets kan doen. 'od het vir hulle 'n seun gegee al was hulle baie oud. So oud soos 'n ouma en oupa! 
'od het sy belofte nagekom. Abraham se kinders het baie geword en hulle het 'od se volk geword. 

teet julle wat beteken BELK&dES DAAK SKhLD? Kns moet altyd mooi dink as ons iets belowe, wat ons 
gaan daardie belofte moet kan na-kom?  Kns lees in die Bybel dat 'od altyd alles doen wat ,y belowe het. 
Alles wat in die Bybel staan is die waarheid, daarom moet ons glo en doen wat in die Bybel staan.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h altyd getrou is aan h beloftes. ,elp my om ook my beloftes na te kom. Amen. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

DNtiwiteit 5

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit waaroor
:osef gedroom het.

/HV 5  |  AErDKDm en Gie VerEonG

Kleur die prentjie op jou mooiste in!

DErDKDm



.HrnERRGVNDS
'od kom sy beloftes na.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Sing: sader Abraham het baie seuns. Doen elke keer beweging by as jy oor begin.. (knik jou kop, klap jou 
hande, steek jou tong uit, draai in die rondte… ens).

6NrLIOHVLng
'enesis 21:1-7  46 -47

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
tie van julle dink 'od kan enige iets laat gebeur? Sara en Abraham het vergeet dat 'od almagtig is en 
enige iets kan doen. 'od het vir hulle 'n seun gegee al was hulle baie oud. So oud soos 'n ouma en oupa! 
'od het sy belofte nagekom. Abraham se kinders het baie geword en hulle het 'od se volk geword.

teet julle wat beteken BELK&dES DAAK SKhLD? Kns moet altyd mooi dink as ons iets belowe, wat ons 
gaan daardie belofte moet kan na-kom?  Kns lees in die Bybel dat 'od altyd alles doen wat ,y belowe het.
Alles wat in die Bybel staan is die waarheid, daarom moet ons glo en doen wat in die Bybel staan.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h altyd getrou is aan h beloftes. ,elp my om ook my beloftes na te kom. Amen.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG 1

DNtiwiteit 5

WuLV
RSGrDg

'aan vind uit waaroor
:osef gedroom het.

/HV 5  |  AErDKDm en Gie VerEonG

Kleur die prentjie op jou mooiste in!

DErDKDm



.HrnERRGVNDS
'od het 'n plan met jou lewe

ADnvDngVDNWLwLWHLW
,oeveel kinders is julle? Dink julle dat julle 'n groot familie is? sertel bietjie vir mekaar hoe dink julle sou dit 
gewees het as julle dtAAL& kinders was? Sou jy almal se name kon onthou? tie van julle weet van 'n ou in 
die Bybel wat so baie boeties gehad het?

Dit is die storie van :osef en sy broers. :osef se boeties was baie kwaad vir hom, want hulle het gevoel hulle 
pa trek hom voor. (tat dink julle beteken dit om voorgetrek te word?) ,ulle het ook gedink :osef dink hy is 
beter as hulle. ,y was die tweede jongste, en hy het vir hulle vertel van drome wat hy gehad het. tie weet 
waaroor hy gedroom het?

6NrLIOHVLng
'enesis 37- 45  64-69

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Dink julle dit was vir :osef lekker dat sy boeties so met hom gemaak het? As :akob vir :osef gestuur het land 
toe, dan sou hy mos gedink het hy sal terugkom daardie aand, maar :osef se broers het vir hulle pa gaan sê 
:osef is dood. Dink julle :akob was hartseer? :a, enige mamma of pappa sal hartseer wees as hulle kind 
dood is. 

Dink julle :osef se broers het reg opgetree? Dag 'n mens jok? Eee! Dink julle :osef het reg opgetree om lelik 
te wees met sy broers? Eee hy het ook nie reg opgetree nie! Kns moet leer om nie te veel van onsself te 
dink nie, en ons moet mooi wees met mense, selfs al is hulle nie altyd mooi met ons nie!

.RP RnV ELG VDDP...
'ee elke kind 'n geleentheid om self te bid vandag.  

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kleur :osef se kleed kleurvol in!

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 6  |  JoVef Gie Gromer



DNtiwiteit 6

WuLV
RSGrDg

sertel vir Mamma en Wappa 
wat jy vandag 

van :osef geleer het!

Kleur :osef se kleed met al die kleure van
die reenboog in!

MoVefVNOeeG



.HrnERRGVNDS
'od het 'n plan met jou lewe

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie kan onthou wat ons laas week geleer het? :osef is deur sy broers verkoop.  Dit moes baie sleg gewees 
het. Sal een van julle verkoop wou word? Eee! Kom ons lees wat gebeur toe verder met :osef!

6NrLIOHVLng
'enesis 39:1-6  70-71

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
'od kan dinge wat sleg is goed laat uitdraai! Dit het gelyk asof :osef se hele lewe verby is. Dit het baie sleg 
gegaan met hom, maar 'od het ingegryp en vir :osef gehelp. ,y het :osef geseën en omdat dit so goed 
gegaan het met :osef het mense van hom begin hou en hom leer ken. 'od het 'n plan gehad met :osef se 
lewe en het hom in Egipte begin gebruik. Die gevolg was dat  :osef een van die leiers van Egipte geword het! 
:osef het op 'od bly vertrou en 'od het hom gehelp. Wartykeer gebeur daar ook slegte goed met ons, maar 
ons kan 'od vra om ons te help. 

:osef het ook sy kant gebring en hard gewerk, sodat sy baas trots op hom kon wees. Dit leer vir ons dat ons 
ook hard moet werk en ons kant moet bring. As ons weet 'od het 'n plan met ons, moet ons die plan volg 
en nie moedeloos word nie. 

.RP RnV ELG VDDP...
,ere :esus,  dankie dat h 'n plan het met my lewe. ,elp my om aan h gehoorsaam te wees. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
,elp vir :osef om by die water uit te kom.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 7  |  JoVef in EJiSte



DNtiwiteit 7

,elp vir :osef om by die water uit te kom!

GooOKof!

WuLV
RSGrDg
Kyk of jy die week 

kan uitvind wie Moses was.



.HrnERRGVNDS
'od sal vir ons sorg

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Deel vir elkeen 'n stukkie klei uit. Laat hulle 'n mandjie vorm met die klei. derwyl hulle besig is, gesels 
sommer oor die dinge van die week wat verby is. taarna sien hulle uit? tat is lekker en wat is sleg? En 
waaraan dink hulle kan hulle bietjie harder werk. 'ebruik die paar oomblikke wat hulle die klei vorm om die 
kinders beter te leer ken.

6NrLIOHVLng
Eksodus 2:1-4  87-89

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Kan julle sien hoe 'od vir Doses gesorg het? ,y het hom gered van die wrede faroa omdat die faroa se 
dogter hom in die riete gevind het. Die ,ere het toegelaat dat Doses in die paleis grootword en hy het 'n 
prins geword! Die rede hoekom 'od so goed vir Doses gesorg het, is omdat hy 'n spesiale plan met Doses 
gehad het. ,y wou die /sraeliete red! 'od het met elkeen van ons ook 'n plan. Daarom beskerm 'od ons en 
daarvoor moet ons dankie sê! Dink aan iets waarvoor jy vandag vir 'od kan dankie sê!

srae oor vandag se les:
s ,oekom wou die mamma haar seuntjie wegsteek? 
A tant die farao wou al die Israeliete se seuntjies doodmaak. 
s tat het die mamma toe met die seuntjie gedoen? 
A Sy het hom in 'n mandjie tussen die riete gaan sit by die Eylrivier.
s tat het julle geleer van vandag se les? 
A Dat 'od ons altyd sal beskerm. Dat ons hom kan vra om ons te help as ons bang is, net soos Doses 

se mamma om hulp gevra het. 
s tat was Doses se mamma se naam? 
A Diriam

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus. Dankie dat h vir my sorg. Ek is lief vir h! Amen.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Speelklei om vir elke kind uit te deel

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 8  |  MoVeV
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GoG VorJ vir...
Skryf iets neer waarvoor jy 'od die week wil 
vra om voor te sorg!

WuLV
RSGrDg

Kyk of jy volgende week
die eerste 5 plae kan

kom opnoem!



.HrnERRGVNDS
Bybelkennis: Die eerste vyf plae

ADnvDngVDNWLwLWHLW
teet julle wat is 'n plaag? tie kan vir ons vertel wat dit is? Dit is eintlik so maklik om te onthou. Dit is 'n 
groot hoeveelheid van iets wat mense WLA, bv 'n swerm sprinkane of goggas.

Kns lees in die Bybel van die 10 plae wat 'od gestuur het. Kan julle onthou ,KEKKD 'od dit gestuur het? 
Die farao het nie gedink dat Doses se 'od regtig bestaan nie. ,y het die /sraeliete sleg behandel en deur 
die tien plae het 'od vir hom gewys dat ,y RE'd/' bestaan, en dat ,y die EE/'SdE 'KD is.

6NrLIOHVLng
Eksodus 7-9:7  94-97

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Kom ons kyk na die blad hier langsaan wat julle later of by die huis mooi kan inkleur. Kns bespreek hier die 
eerste vyf plae wat die Egiptenaars getref het. Kom ons hoor bietjie watter van hierdie vyf plae sou vir jou 
die ergste gewees het? 

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, dankie dat ons vandag soveel van h kan leer. Dankie dat ons weet dat h die enigste en 
almagtige 'od is. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kleur die prentjies van die eerste 5 plae in en kyk of jy die volgorde kan onthou!

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• 'root uitgeknipte nommers van 1-5 en prente van elke plaag
• Wrestik om dit teen die muur op te sit

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

/HV 9  |  Die eerVte 5 SODe

Graad R-3



SODDg 1-5

GRG KHW GLH wDWHr vDn GLH 1yOrLvLHr Ln 
EORHG ODDW vHrDnGHr 
Die Eylrivier was die grootste bron van water wat die mense gehad het. ,ulle het 
daarvan gedrink, hulle kos daarmee gaar gemaak en hulle klere daarin gewas… Dink 
julle hulle kon dit nog steeds doen as die rivier se water in bloed verander het? Sou 
jy daarvan wou drink?

Dit het 'n groot probleem geword.  Die mense kon niks met daardie water doen nie. 
,ulle het honger en dors geraak, en die rivier het vreeslik begin stink!! Die 
Egiptenare en die farao was baie kwaad. Daar steeds het die farao gesê hy sal 'od se 
volk nie laat gaan nie.

3DGGDV 
solgende het 'od paddas gestuur. Daardie grillerige ou goed was KRAL!!! Kp die 
paaie, in die huise, tussen die kos. :y kon nêrens trap nie, anders trap jy of raak jy aan 
'n padda. Dink julle dit het die mense gepla? Sou jy daarvan gehou het? Ea al hierdie 
paddas wou die farao nog steeds nie die volk van 'od laat gaan nie. ,y het hulle 
steeds soos slawe laat werk!

0uggLHV 
doe stuur 'od 'n 'RKKd swerm muggies. ,et julle al muggies gesien? Dit is net so 
irriterend soos 'n muskiet, hulle is net kleiner. As hulle om jou vlieg gaan hulle 
sommer in jou oog of jou neus of jou mond! Dis aaklig! Die groot swerm muggies 
was so erg dat dit soos 'n swart wolk oor almal gehang het. Eiemand kon dit waag 
om hul mond of oog oop te maak nie. Die mense was erg ontsteld! tant hulle kan 
nou amper niks meer doen nie! Daar steeds het die farao nie geluister nie.

6WHHNvOLHs 
tie van julle het al 'n steekvlieg gesien? Dis amper soos 'n perdeby! Kmdat die farao 
steeds so hardkoppig was, het 'od 'n klomp steekvlieë gestuur om hulle te pla. Die 
mense het skoon siek geword van al die vlieë wat hulle gesteek het. ,ulle lywe het 
seer geraak en die gif het hulle spiere styf gemaak. Dit het die hele Egipte geteister 
en 'n klomp mense en diere siek gemaak! Dink julle die farao het toe ingegee? Eee, 
hy wou steeds nie die /sraeliete laat gaan nie.

3HV RnGHr GLH vHH 
/n daardie tyd het die mense hulle rykdom gemeet aan hoe baie vee hulle het. 
Beeste en donkies en kamele en baie ander diere. Al hierdie diere het siektes gekry. 
Daar het baie diere op een slag doodgegaan. Later was daar nie meer vleis om te eet 
of diere om die waens te trek nie daar was dus nie meer vervoer nie. Die mense het 
begin wonder hoekom al hierdie slegte dinge met hulle gebeur het! 

1
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SODDg 1-5



.HrnERRGVNDS
Bybelkennis: Die laaste vyf plae

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Kan julle onthou wat ons verlede week geleer het? tie kan onthou wat 'n plaag is? tie kan die eerste 5 
plae onthou waarvan ons verlede week geleer het? 

1.  Eyl se water in bloed
2.  Waddas
3.  Duggies
4.  Steekvlieë
5.  Wes onder die vee

6NrLIOHVLng
Eksodus 9:8-11:10  94-97

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
sandag gaan ons leer van die laaste vyf plae. 
(sien volgende bladsy)

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, dankie dat ons weet dat h altyd in beheer is van ons lewens. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kleur die prentjies van die laaste 5 plae in en kyk of jy die volgorde kan onthou!

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• 'root uitgeknipte nommers van 6-10 en prente van elke plaag
• Wrestik om dit teen die muur op te sit

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 10  |  Die ODDVte 5 SODe



SODDg 6-10

6wHrH
Die mense het vreeslik siek geword, hulle het sommer sulke lelike stukkende sere op 
hulle lywe gekry. Dit was BA/E erger as waterpokkies. En baie seer en grillerig. Daar 
selfs na die mense so siek geword het, wou die farao steeds nie luister na dit wat 
'od vir hom deur Doses gevra het nie.

HDHO
,et julle al gesien hoe groot is haelkorrels? teet julle wat is hael? 'od het toe 'n 
groot haelstorm gestuur om die farao te oortuig dat die /sraeliete moet gaan. Die 
hael het BA/E skade aangerig. Die korrels was so groot dat dit selfs gevaarlik was vir 
mense om buite rond te beweeg. Selfs die farao het bang geword.

6SrLnNDnH
tie van julle hou van sprinkane? tat sal julle maak as daar 'n groot klomp sprinkane 
soos 'n wolk nader en nader aan jou kom? Sal julle bang wees? Daardie klomp 
sprinkane het 'n groot klomp graan van die Egiptenare verwoes! Ek dink die 
Egiptenare het al kwater geword vir al hierdie slegte dinge wat met hulle gebeur het. 
Daar die farao het steeds nie geluister nie, en dit het hom ook nie gepla nie, want hy 
lekker veilig in sy paleis gebly en niks oorgekom nie.1

DuLVWHrnLV
,et julle al die woord duisternis gehoor? tat dink julle beteken dit? Dit beteken dit 
is baie baie baie donker. Donkerder as die aand. Die maan skyn nie eers nie. 'od het 
vir 'n paar dae lank duisternis oor die land gestuur. Die son het nie meer geskyn nie, 
en die mense het bang geword. Daar steeds het die farao nie geluister nie.

DLH GRRG vDn GLH HHrVgHERrHnH
'od het sy volk, die /sraeliete, jammer gekry terwyl hulle soos slawe gewerk het in 
Egipte. Doses het aangehou en aangehou om vir die farao te vra om hulle te laat 
gaan, maar hy wou nie toegee nie. doe het 'od in die aand gekom en al die oudste 
seuns van Egipte laat doodgaan. Selfs die farao se seun het gesterf… En D/d het die 
farao bang en baie kwaad gemaak! ,y sê toe vir Doses: “:ou 'od is sterk, vat jou 
volk en gaan waar julle wil.”

Moses en sy broer Aaron het toe al die Israeliete bymekaar gemaak en hulle het 
begin stap om uit die Egiptenare se land te kom. 
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WuLV
RSGrDg

Laat Mamma en Wappa 
weer die verhaal van die 

10 plae vir jou lees. 



.HrnERRGVNDS
'od maak ons sterk!

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Kom ons kyk bietjie wie van ons is die sterkste! tie van julle gaan wen as julle arm druk? Kry gou 'n maatjie 
teen wie jy gaan armdruk. Ek tel tot 3, dan kyk jy of jy die maatjie se arm kan platdruk, maar moenie mekaar 
seermaak nie!  tie van julle weet van 'n man in die Bybel wat so sterk was dat hy 'n hele gebou in mekaar 
laat val het toe hy die pilare omgetrek het?

6NrLIOHVLng
Rigters 13  130-133

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Simson was daardie sterk man! ,y het lang hare gehad, en hy was groot en baie baie sterk!
Km baie sterk te wees en swaar goed op te tel en baie groot spiere te hê is nie AL hoe 'od ons kan sterk 
maak nie. Kns kan sterk wees deur uit te hou as ons moeg is, nie kwaad te word as iemand ons ontstel nie, 
of selfs om ander mense wat hartseer is, te help. Dit is van die baie maniere wat 'od ons help om sterk te 
wees. Daarom kan ons almal weet dat 'od se sterk krag binne in ons is. Dit sit dalk nie in ons spiere nie, 
maar in ons harte.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, Dankie dat h my sterk gemaak het. ,elp my om my krag te gebruik om net goed te doen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kleur die prent van Simson in. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 11  |  SimVon
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Kleur vir Simson netjies in!

Gie VterN mDn

WuLV
RSGrDg

'esels oor maniere hoe 
mens kan sterk wees 

as jy 'od in jou hart het. 



.HrnERRGVNDS
As jy 'od se wapenrusting van geloof aantrek, hoef jy niks te vrees nie!

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Daats, sê nou maar daar breek 'n skelm in jou huis in, of jy is 'n soldaat en moet gaan oorlog voer. tatter 
van hierdie wapenrusting se items sal jy kies om jouself mee te verdedig? En hoekom? (laat hulle uitbrei oor 
hulle keuse).

Die meerderheid sal sekerlik die swaard (of ander) kies, want ons mense is mos maar van nature bietjie 
bang. Daar vandag wil ek julle vertel van 'n jong seun, Dawid, wat baie braaf was, en dit was natuurlik 
omdat hy 'od aan sy kant gehad het!

6NrLIOHVLng
1 Samuel 17:40-50 asook  154 - 157

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Dawid was maar 'n jong seun met 'n groot taak. ,y was fisies nog klein en nie juis sterk nie, maar tog het sy 
'RKKd geloof in 'od hom die DhR& en tAA'DKED gegee om alleen teen die reuse 'oliat, vir wie 
niemand anders eers kans gesien het nie, te veg! Dit maak dus nie saak hoe klein en swak ons dink ons is 
nie. As jy 'od se wapenrusting van geloof aantrek, hoef jy niks te vrees nie! En maats, sien julle hoe 'od vir 
Dawid – 'n klein seuntjie, gebruik het om ook 'n voorbeeld te wees vir sy volk? 'od kan en wil jou ook 
gebruik vir Sy goeie werk. ,y mag jou miskien nie vra om 'n reus te gaan doodslaan nie, maar ,y kan jou 
gebruik om met goeie dade en gehoorsaamheid 'n voorbeeld vir mense om jou te wees. drek aan jou 
wapenrusting en laat jou liggie skyn!

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, baie dankie dat h my beskerm! Ek is lief vir h. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
As daar tyd is, sing saam: “Dy 'od is so groot, so sterk en so magtig…”
Knip die skild van geloof uit en kleur dit mooi in. Wlak dit sommer bo jou bed dat jy onthou 'od sal jou altyd 
beskerm. 

 Efesiërs 6:10-20 en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• ‘n Klein klippie, ‘n “swaard” of “spies” en ‘n skild
• ‘n Kopie van die skild van geloof vir elke kind (kopieer op A5 karton)

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 12  |  DDviG en GoOOiDt
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WuLV
RSGrDg

sra vir Mamma en Wappa
 wat is 'n goeie 

maatjie of vriend? 

Knip die skild van geloof uit en kleur dit mooi in. 
Wlak dit sommer bo jou bed dat jy onthou dat 'od jou altyd sal beskerm. 

GoG EeVNerm!



.HrnERRGVNDS
Dawid en :onatan

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle het almal maatjies by die skool? En wie van julle het almal boeties of sussies? 
Baklei 'n mens partykeer met mekaar? :a, ons almal raak soms kwaad en dan baklei ons. Daar selfs al baklei 
ons, bly ons lief vir mekaar! tie het by hulle ouers gehoor wat maak iemand 'n goeie vriend of maatjie? 

6NrLIOHVLng
1 Samuel 18:1-4, 19:1-3, 20:1-43  160

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
,oe tree jy op as jou maatjies jou kwaad maak? /s jy net vriendelik as hulle lekker goed vir jou doen, of as 
hulle net heeltyd doen wat jy wil? Kns almal wil baie graag so 'n hegte vriendskap hê met iemand soos wat 
Dawid en :onatan gehad het. :onatan was baie lief vir Dawid, al het :onatan se pa nie eers van Dawid gehou 
nie. Daar :onatan het geweet sy pa is nie reg nie, hy het nooit ooit sy maat Dawid in die steek gelaat nie. 

Dink julle dit was vir hulle maklik om vriende te bly al was :onatan se pa so kwaad vir Dawid? ,oekom sê 
julle so? tie van julle weet hoekom het Saul nie van Dawid gehou nie? (Saul was jaloers op Dawid, want hy 
het gesien Dawid gaan koning word, want die mense het meer van Dawid gehou)

,oe gaan jy van nou af jou maats hanteer? 'aan jy ook soos :onatan enigiets doen om hulle te beskerm 
teen slegte dinge? Daats is daar om mekaar te help en lief te hê en saam te kuier en lag. Km 'n maat te hê 
vir wie jy so baie lief is, is beslis iets waarvoor ons elke dag moet dankie sê!

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, baie dankie dat h vir my maats gegee het vir wie ek lief kan wees en wat saam met my lekker 
dinge doen. ,elp my om 'n goeie maat vir hulle te wees. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kyk na die prentjies. Derk en kleur dan die gesiggies in wat wys hoe jy saam met jou maats voel. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 13  |  DDwiG en JonDtDn
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WuLV
RSGrDg
'aan vind uit wat 'n 

koning is en hoekom sy 
werk belangrik is? 

Kyk na hierdie prentjie, merk en kleur dan die gesiggies in 
wat wys hoe jy saam met jou maats voel!

Koe eN voeO

saam met ons maats is ons…

so weet ons ons gee om vir mekaar!



.HrnERRGVNDS
'od kies anders as mense

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Kies twee “leiers” en laat hulle beurte maak om maatjies een vir een vir hulle spanne te kies. sra hulle dan 
hoe hulle besluit het om te kies?

6NrLIOHVLng
1 Samuel 16 

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Eet soos wat 'od in Dawid iets spesiaal raakgesien het, wat selfs sy pa nie eers geweet het nie, sien 'od 
ook in ons harte waarin ons goed is. ,y kies ons om sekere werke vir ,om te doen, en ,y kies ons nie oor 
hoe ons lyk nie, maar oor wat ons kan doen en wie ons kan wees!

'od wil hê jy moet in Sy span wees. ,y het jou 'EK/ES jou, want ,y sien in jou hart dat jy 'n verskil kan 
maak! So deel 'od elke dag vir ons elkeen 'n kroon uit, want ons is sy kinders, en ,y maak ons deel van sy 
koninkrykspan. 

As deel van hierdie span sal ons nie kyk hoe iemand lyk en daarvolgens besluit of hy goed of sleg is nie… 
Kns moet na mense kyk, soos 'od na ons kyk!

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, baie dankie dat h my gekies het. Ek wil graag in h span speel. Amen.

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Daak 'n kroon en sit dit op jou kop, want jy is 'n Koningskind. deken by die huis ‘n prentjie van jouself met 
jou kroon om volgende week vir jou maats te kom wys!

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Kroonpatrone op a4 kartonne gedruk
• Skêre
• doutjies of rekkies

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3

/HV 14  |  DDwiG worG .oninJ



DNtiwiteit 14

WuLV
RSGrDg

sra dat Mamma en Wappa
 vir jou :ona se storie

 lees of vertel. 

deken ‘n spoggerige prentjie van jouself met jou kroon 
op om te onthou dat jy :esus se Koningskind is!

NoninJVNinG!



.HrnERRGVNDS
Kns kan nie wegkruip van 'od nie.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
sat 'n bak water en gee die wat wil die geleentheid om te kyk hoe lank hulle hulle asem onder die water kan 
ophou. 

'n Dens kan nie baie lank onder die water oorleef nie né? Kns kort suurtstof! Ken hulle al die storie van :ona? 
:ona het ook amper verdrink. Kom ons lees die storie. 

6NrLIOHVLng
:ona 1 en 2  188-189

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
:ona was ongehoorsaam aan 'od en wou nie Eineve toe gaan nie! ,y het probeer om vir 'od weg te kruip! Dink 
julle 'n mens kan vir 'od wegkruip? Eee, en :ona het dit ook agtergekom, maar toe was hy al klaar in die 
moeilikheid. ,y het amper verdrink! Daarom moet ons weet dat ons nie aan 'od ongehoorsaam moet wees nie.  
Kns kan nie vir ,om wegkruip as ons iets verkeerd gedoen het nie. 

,y weet egter wat is die beste vir ons en selfs al lyk dit nie vir ons die beste nie, moet ons 'od vertrou! 'elukkig 
is 'od 'n genadige 'od en het nie toegelaat dat :ona verdrink nie. ,oe het hy :ona se lewe gered? Deur 'n vis! :a 
en die vis het vir :ona op die sand uitgespoeg, sodat :ona wel aan 'od gehoorsaam kon wees en Eineve toe 
gaan. Eet so moet ons 'od vertrou en vir ,om luister sodat ons ook op die regte plek kan wees en nie in die 
moeilikheid beland nie. 'od sal ons ook vergewe soos vir :ona, maar ons moet probeer om eerder van die begin 
af te luister!

.RP RnV ELG VDDP...
,ere :esus,  help my om altyd vir h te luister. h weet wat is die beste vir my! Amen.

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
,elp :ona om sy pad deur die walvis se maag te vind! 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 15  |  JonD

grDDG R-3

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• ‘n 'roterige bak wat jy met water vul voor die les

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit



DNtiwiteit 15

WuLV
RSGrDg

sertel vir Mamma en Wappa 
van :ona. :ulle kan die 
storie ook saamlees. 

,elp arme :ona om sy pad  te vind!

GooOKof!



.HrnERRGVNDS
Dit is makliker om te bid as wat ons dink. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
,et julle al gewonder hoekom ons bid, en of dit regtig nodig is? 'esels oor wie jou leer bid het? Rympies is 
maklik om te onthou, maar dit raak partykeer net 'n klomp woorde wat ons opsê. Rympies kan ons laat 
vergeet hoe dit is om regtig iets uit ons harte te bid. tie van julle is bang om te bid voor mense? /s dit 
omdat julle bang is julle weet nie wat om te sê nie.? ,et julle geweet die dissipels het ook vir :esus gesê 
hulle weet nie hoe om te bid nie. doe leer :esus vir hulle presies hoe om dit te doen. tie van julle weet van 
watter gebed ek praat? Dit is die KESE sADER. 

6NrLIOHVLng
Datteus 6 - Eet die Knse sader, ook op Bl 256 van 

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
As mens dit net so luister, klink dit nie so maklik nie. Daar ons gaan dit opbreek om mooi te kyk wat :esus 
bedoel het:

1. Met wie praat ek? Kns moet tog weet ons praat met 'od. Dit is soos 'n naam wat aan die begin van 'n brief staan. 
Byvoorbeeld: “,ere :esus”, of” sader 'od”, of net “:esus”. ,oe sal jy begin?

2. ,oekom bid ek? Kns moet 'od se Eaam groot maak! Kns moet vir 'od sê ons weet hoe belangrik ,y is, en dat ons 
niemand anders as 'od aanbid nie. 
Byvoorbeeld: “'od, h is so groot en goed en almagtig”

3. :y mag vra Kns mag vir 'od vra om ons te seën en vir ons te sorg. Kns daaglikse brood kan enigiets wees.
Byvoorbeeld: “:esus help dat mamma en pappa 'n goeie werk kan hê sodat ons kan warm slaap en 
geld het vir kos en klere.”

4. Bely jou sonde :esus wil hê ons moet jammer sê vir die baie dinge wat ons verkeerd doen. Dit is ongelukkig ook waar 
dat ander mense slegte goed aan ons doen, en ons moet vir hulle ook bid en hulle vergewe soos wat 
ons van 'od vra om ons te vergewe. 
Byvoorbeeld:  “Ek is jammer dat ek ongehoorsaam was vandag”, of “dat ek met my boetie baklei het” 
of “help my om elke dag ook my maats te vergewe as hulle my hartseer maak”

5. Beskerming :esus leer ons dat ons mag vra dat ,y ons sal beskerm teen die dinge wat ons laat sonde doen. Kns 
noem dit 'n versoeking. 'n sersoeking is wanneer jy weet iets is verkeerd maar jy doen dit nog steeds 
en jy bly nie daarvan af weg nie.
Byvoorbeeld: “,elp my asb :esus dat ek nie weer ongehoorsaam sal wees nie” of “help my dat ek nie 
weer afdwaal van h tIL nie.”

6. Lofprysing 'od is goed vir ons! ,y doen baie vir ons, soos om ons te beskerm, vir ons te sorg en om ons sondes 
te vergewe. Dan kan ons mos nie anders as om ,om te loof en prys nie! 
Byvoorbeeld: “,ere, ek weet ek mag enige iets van h vra, want h is almagtig en die belangrikste deel 
van my lewe”.

7. Amen teet julle wat beteken die woord Amen? Dit beteken, “mag dit so wees”.
Dit is 'n seën oor alles wat jy gebid het.

.RP RnV ELG VDDP…
Laat almal saam die Knse sader bid.

Die klassieke Kinderbybel Storieboek.

grDDG R-3

/HV 16 |  Die OnVe VDGer
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Leer bid deur jou vyf vingers te gebruik!
:esus is op jou handpalm... en ,y hou jou altyd veilig in 
die palm van sy hand!

Koe EiG eN?

WuLV
RSGrDg

Bid deur die week soos jy 
vandag geleer het en 
leer dit vir jou ouers. 



.HrnERRGVNDS
Eiks is vir 'od onmoontlik nie, daarom hoef ons nie bang te wees nie.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle was al in 'n storm? tas julle bang?  tat het jy gedoen? tat maak jy gewoonlik as jy bang word?

6NrLIOHVLng
Darkus 4:35-41  260-261

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Dink julle dit is net gewone reën en donderstorms wat ons soms bang maak?

/n ons lewens is daar soms ander storms ook. Alles wat ons bang of sleg laat voel kan ook soos 'n storm wees wat 
om ons draai. Dit voel of ons nooit weer gaan lekker voel of gelukkig gaan wees nie. 

Warty kindertjies se storms is dalk hulle mamma en pappa wat skei of baklei. Dit kan ook wees dat iemand vir wie 
julle baie lief is BA/E siek is, of doodgaan. :y en jou beste maaitjie het baklei en jou hart is seer. Dit kan selfs wees 
dat jy alleen voel, en voel of niemand vir jou lief is nie. 

Kf jy sukkel met jou skoolwerk en dit voel of jy net heeltyd raas kry daaroor, en niemand verstaan dat jy eintlik 
nie die werk nie verstaan nie.

Soms voel dit of :esus van ons vergeet het. Daar jy moet onthou dat :esus heeltyd SAAD met ons in hierdie 
“storms” is. ,y sal ons nooit alleen los. Bid gereeld, en gesels met ,om asof ,y net hier langs jou sit, en vra dat 
,y jou asseblief sal help in hierdie slegte tyd of situasie.

,y is só lief vir jou en ,y wil nie hê jy moet swaarkry nie, so as ons ,om vra om ons te help, sal ,y EE/'E storm 
wat ons ervaar kom stilmaak.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, dankie dat h by my is al is ek soms bang. Daak asb die storms in my lewe stil. Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
deken 'n prentjie van dit wat op hierdie oomblik jou probleem is. 
Laat die kinders hulle prente vir jou verduidelik.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 17  |  JeVuV mDDN Gie Vtorm VtiO

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3
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WuLV
RSGrDg

sra vir jou gesin of julle 
die week saam 

brood en vis kan eet.

deken iets wat vir jou ‘n probleem is of
waarmee jy sukkel!

my SroEOeem!



.HrnERRGVNDS
Al is jy klein kan :esus jou gebruik om 'n verskil te maak. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle het al meer as 5000 mense op een slag gesien? As Loftus vol mense sit, dan is daar amper 50 000 
mense! 5000 mense is vyf keer meer mense as wat daar kinders in jou skool is.

,aal 'n kosblik uit met vyf broodjies en twee vissies. Dink julle hierdie kos sou genoeg wees vir al daardie mense 
op Loftus of in jou skool?

6NrLIOHVLng
Darkus 6:35-44  264 

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Kns dink partykeer ons is te klein om iets reg te kry, of nie slim genoeg of sterk genoeg nie. Eet soos ons ook nie 
kan sien hoe hierdie bietjie kos vir so baie mense genoeg kan wees nie. Al is ons nog klein of jonk, is ons vir :esus 
genoeg. Det 'n bietjie wat ons gee, soos 'n bietjie liefde, bietjie omgee of selfs 'n bietjie tyd, kan :esus 'n 'RKKd 
verskil maak deur ons!

Kns moet onthou dat E/KS vir :esus onmoontlik is nie. As ons ons kant bring, sal :esus 'n groot verskil maak in jou 
en ander mense se lewens.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, Dankie dat h my ook wil gebruik, help my om altyd bereid te wees om te doen wat h van my vra. 
Amen. 

6ORWDNWLwLWHLW
'ee vir elke tafel 'n paar vissies en broodjies wat hulle onder hulle self moet deel. sertel vir mekaar wat jy 
vandag geleer het.

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 18  |  JeVuV Jee vir EDie menVe NoV

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• Darshmallow vissies
• Klein broodjies of broodrolletjies

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3



.HrnERRGVNDS
Kns moet altyd bereid wees om mekaar te help. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tie van julle ken die storie van die barmhartige Samaritaan? As julle dit ken, vertel dit vir mekaar.

6NrLIOHVLng
Lukas 10:30-37 of Die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 312-313. 

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
tie het eerste verby die man geloop wat aangeval was? Dit was 'n priester.  'n Wriester is iemand wat vir ander 
mense van 'od vertel, soos 'n dominee. Dink julle dis reg van 'n kind van 'od om iemand te los wat in nood is? 
tie het 2de verby die man geloop? Dit was die Leviet. 'n Leviet is iemand wat by die tempel gewerk het. ,y was 
ook iemand wat 'od se werk moes doen. tas dit reg van hom om verby die beseerde persoon te loop?

teet julle wie was die persoon wat die beseerde man gehelp het? Daardie persoon was 'n Samaritaan. Die 
Samaritane was mense wat uitgeskuif is uit die samelewing. Die mense het hulle gehaat en wou nie eers dat die 
samaritane aan hulle raak nie. Daar hierdie Samaritaan het 'n  goeie hart gehad en hy was die enigste persoon 
wat bereid was om die man in nood te help. ,y was bereid om te help al het mense hom sleg behandel. 

Kns is baie keer ook so, ons dink sleg van iemand of ons dink wit mense is beter as swart mense of andersom, of 
ons dink ons is beter as iemand anders wat minder geld het as ons of  wie se goed minder mooi is as ons sin.  
Daar dit is nie reg van ons nie. tat maak ons beter as ander mense? Soms verras daardie mense jou, en hulle is 
die wat die meeste omgee. 

Kns kan EK' 'n les hieruit leer. As iemand anders jou spot of met jou lelik is, is dit steeds jou plig as 'n kind van 
'od om hulle te help as jy sien hulle kry swaar of is in nood. Dis nie altyd maklik nie. Daar as ons sê ons is 'od se 
kinders, en ons glo in :esus, moet ons oppas dat ons nie maak soos hierdie priester en Leviet wat nie lief is of 
omgee vir ander mense nie. Dit gaan maak dat mense jou nie glo as jy sê jy is 'n Christen nie.

tat kan ek en jy doen om om te gee vir ander mense? ,oekom dink julle is dit nodig om ander mense te help?

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, Daak my oë oop vr die mense wat ek kan help en wys my wat ek moet doen. Amen. 

7uLVDNWLwLWHLW
Deel aan elke kind ‘n boontjie uit, wat hul in watte met water moet laat ontkiem en volgende week saambring.

/HV 19  |  Die EDrmKDrtiJe SDmDritDDn

grDDG R-3

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• Klassieke Kinderbybel Storieboek
• Boontjies om aan elke kind uit te deel



.HrnERRGVNDS
'od wil hê ons moet groei deur sy toord. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Almal wys en vertel wat met hul boontjies gebeur het.

6NrLIOHVLng
Darkus 4:13-20 316-317

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
:esus het baie keer as ,y gepreek het, vir die mense stories vertel om hulle 'n les daaruit te leer. Dit word 
gelykenisse genoem. Die gelykenis van die saaier was een van hierdie stories wat :esus vir die mense vertel het. 
/n :esus se tyd op aarde, was daar nie trekkers en planters wat koring of mielies kon plant soos ons dit vandag 
doen nie. Die mense was self die saaiers.  ,ulle het sakke wat langs hul heupe hang gebruik en het dan geloop en 
die saad gestrooi met hul hande. 

tatter saad dink julle het die beste gegroei? 
- Kyk na julle boontjies.
,oekom sal die saad op die pad nie eintlik mooi kan groei nie? 
- tant die voëltjies gaan die saad kom op pik.
,oekom sal die saad wat tussen die onkruid val,nie groei nie?
- tant die onkruid sal die koring oorneem en dit sal doodgaan.
,oekom dink julle sal die goeie grond reg wees vir die saad?
- Die grond het genoeg goeie voedingstowwe, water en son en die saad kan diep groei en maklik uitstoot tot bo  
  die grond om mooi koring te word.
,oekom dink julle het :esus hierdie storie vir die mense vertel?
- :esus sê ons harte is partykeer soos hierdie grond.

As ons lewens lyk soos die harde pad, is dit wanneer ons nie regtig omgee en luister na dit wat :esus vir ons wil 
hê nie. Kns maak nie plek vir :esus se liefde en hoe ,y wil hê ons moet lewe nie. tant ons hoor die regte goed, 
maar ons luister nie. As ons tussen die onkruid leef (dis die mense en verkeerde dinge wat ons aandag van 'od af 
weghou) dan neem dit ons lewens oor en ons leef nie soos :esus wil hê ons moet lewe nie. :esus wil hê ons moet 
soos die saad wat in die goeie grond geval het wees. tat plek maak vir 'od in ons lewens, tyd saam met ,om 
spandeer dat ons kan groei en 'n verskil maak in ander se lewens. As ons genoeg aandag gee aan die regte dinge 
in ons lewens, sal dit goed gaan met ons.

.RP RnV ELG VDDP...
Liewe :esus, help my dat ek deur h woord groei. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 

/HV 20  | Die SDDier

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3
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WuLV
RSGrDg

sra vir Mamma en Wappa 
waaroor Kersfees gaan? 

'ee die landerye ‘n bietjie kleur!

Gie VDDier



/HV 21  | JeVuV Ve JeEoorte

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• Boks met 'n deksel toegedraai in koerantpapier
• Binne in die boks 'n klein papiertjie waarop daar :esus staan. 

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

WuLV
RSGrDg

sra vir Mamma en Wappa 
hoekom :esus moes 
sterf aan die kruis.

.HrnERRGVNDS
Kns grootste geskenk is :esus. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
tatter fees gaan binnekort gebeur? :a! Kersfees! Dink julle nie dit sou lekker gewees het as ons elke dag Kersfees 
kon vier nie? Eou goed, ons gaan ons vandag verbeel ons vier Kersfees.  Sit agteroor, maak jou oë toe. :y kom by 
die huis… jy maak die deur oop… die huis is sKL kersversierings, liggies, strikkies, engeltjies, allerande blink en 
mooi goed staan oral waar jy kyk… en links in die hoek sien jy die kersboom!  Knder die boom is die meeste 
geskenke wat jy nog ooit gesien het! :y hardloop na die geskenke en almal het jou naam op… hulle is ongelooflik 
mooi toegedraai! Elke geskenk het 'n lint om, met 'n mooi groot strik. En elke een wat jy oopmaak raak net beter 
en beter. :y kry alles wat jou hart nog ooit begeer het! En dan net toe jy dink jy't nou alles al oopgemaak, sien jy 
onder die boom lê daar nog iets. 'n Klein geskenk, toegedraai in koerantpapier. Dit lyk nou nie juis aantreklik 
nie… nie vreeslik mooi nie. Daak jou oë oop. 

,ier is die geskenk wat in koerantpapier toegedraai was. Elkeen van julle gaan 'n beurt kry om dit oop te maak, 
en te kyk wat binne is. :y gaan kyk, en vir niemand sê wat jy sien nie!

6NrLIOHVLng
Lukas 2:1-7  228-229 en 234-235

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
tat dink julle wou daardie geskenk vir julle sê? :y het nou by jouself gedink wat is alles in daardie lekker 
presente wat jy vir Kersfees gekry het. tatter een van al hierdie geskenke onder jou boom is die mooiste een?

Die geskenk wat 'od vir ons gegee het, het nie in 'n mooi toegedraaide pakkie gekom nie, ,y was gewoon en het 
gelyk soos 'n gewone mens. Daar die liefde en genade wat ons daardeur gekry het, sal ons EKK/d kan 
weerspieël deur mooi papier en linte nie!

'od het ons so lief gehad dat ,y sy Seun vir ons gestuur het, sodat die wat in ,om glo, nie verlore sal gaan nie, 
maar die ewige lewe kan hê.

Km presente te gee en te kry is nie verkeerd nie… Dis lekker om jou liefde vir ander op so 'n manier te wys. Kns 
moet net altyd onthou, dat ons grootste en mooiste en beste geskenk wat ons KK/d sal kry, en wat ons ook kan 
uitdeel – is 'od se oneindige liefde en genade aan ons elkeen!

.RP RnV ELG VDDP...
sra een of twee van die kinders om hardop te bid. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.



.HrnERRGVNDS
:esus het in ons plek gesterf, want ,y is lief vir ons.

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Ek het vandag hierdie artikels saamgebring, en ek gaan iets hiermee maak. tat dink julle is dit?

Ek gaan 'n kruis maak. taaraan laat hierdie kruis julle dink? ,ierdie kruis is 'n simbool van :esus se liefde. ,et 
julle al gesien mense dra kruisies om hul nek aan 'n hangertjie, of hulle het 'n kruisie aan 'n armband of hul sit 
kruise voor op hul deur of in hul tuin of teen 'n sitkamer muur?

Daardie kruis is om ons te herinner aan dit wat :esus vir ons gedoen het. (derwyl jy praat, kap die plankies met 
die spyker aanmekaar).

:esus het met sy lyf, omdat ,y ons liefhet, aan so 'n kruis gehang, omdat ,y nie wou gehad het dat dit KES is wat 
so seer moet kry nie. :ulle het gesien hoe hard ek moes kap om hierdie spyker in te kry.  Kan julle dink hoe seer 
dit vir :esus moes gewees het? Kom ons lees wat presies gebeur het:

6NrLIOHVLng
Datteus 27:32-50 of Die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 358-360. 

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Sê nou maar jy het by die skool 'n ruit stukkend gegooi met 'n klip, en jou maatjie het gesien toe jy dit gedoen 
het. doe jou :uffrou vra wie dit was, het jou maatjie gesê dit was hy en hy sal die straf daarvoor vat. :y sal dan 
enigiets doen om vir jou maatjie dankie te sê vir dit wat hy vir jou gedoen het.

Dis presies wat :esus gedoen het. ,y het in ons plek die straf gevat, al was dit seer en sleg. Kns moet nou so leef 
dat ons vir ,om kan wys ,y het dit nie verniet gedoen nie. Alles wat ons doen moet vir ander mense vertel hoe 
groot :esus se liefde vir ons is. tat die mooiste van hierdie storie is, is dat :esus ook opgestaan het uit die dood. 
,y is 'od en  niks kan ,om van ons af weg hou nie, nie eers die dood nie. Die kruis moet ons elke keer herinner 
aan 'od se liefde vir ons en dit is vandag nog die teken van 'od se liefde vir ons!

.RP RnV ELG VDDP...
Dankie :esus, dat h my so lief het dat h vir my sondes gesterf het. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Laat elke kind sy eie kruis uitknip en versier.

/HV 22  |  JeVuV worG JeNruiViJ

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• dwee kleinerige plankies, ‘n hamer en spykers
• Wapier/karton, gom, skêre, glitter en ander versierings vir elkeen se selfgemaakte 
   kruis wat hul huis toe kan neem.

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3



.HrnERRGVNDS
:esus lewe regtig!

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Eeem 'n half verlepte blom na die klas. sra die kinders of hulle dink die blom lewe? 'ooi water by en los die 
blom tot na die skriflesing, Laat die blom weer die water opsuig en “begin lewe”. 

6NrLIOHVLng
Datteus 28:1-8  363-365

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Al :esus se vriende het gesien hoe ,y gekruisig word. Dit was baie wreed en hulle het gesien hy gaan sterf. Dit 
het hulle baie hartseer gemaak. Daar het drie dae verloop voor hulle gehoor het dat :esus opgestaan het uit die 
dood en weer lewe. Warty kon dit nie glo nie, maar :esus het aan hulle almal verskyn en vir hulle die goeie nuus 
vertel. ,y lewe regtig en ,y gaan nooit weer doodgaan nie. 

Aangesien :esus uit die dood uit opgestaan het, het hy die mag om vir elkeen van ons die ewige lewe te gee. Dit 
beteken dat al sou ons op aarde doodgaan, ons nie vir altyd dood is nie, maar dat ons ,emel toe kan gaan en 
daar verder lewe. Al wat ons moet doen is om te glo en :esus in ons harte innooi. Dan is ons soos 'n blom wat 
eers verlep was en weer begin lewe het. 'n Lewe sonder :esus is dood, maar 'n lewe saam met :esus is vir ewig! 
Ea watter blom wil julle lyk? Die verlepte blom of soos die mooi blom wat groei en vol lewe is? 

.RP RnV ELG VDDP...
,ere :esus, ek is bly h lewe! Dankie dat ek ook kan lewe en eendag vir ewig saam met h kan leef! Amen. 

6ORW- Hn/RI WuLVDNWLwLWHLW
Kleur die prent mooi in. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek bl.

/HV 23  | JeVuV VtDDn oS

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• hitdraaikryte of inkleurpotlode
•  Blom (iets soos ‘n gerbera), blompotjie met water

• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3



DNtiwiteit 23

WuLV
RSGrDg

sind hierdie week uit hoe 
:esus opgevaar het 

na die hemel?

JeVuV Oeef!
Kleur hierdie toneel op jou mooiste in



.HrnERRGVNDS
:esus maak vir ons plek in die hemel gereed. 

ADnvDngVDNWLwLWHLW
Laat die kinders buite gaan staan. Laat elkeen kyk hoeveel wolke hulle in die lug kan tel. sra vir hulle of hulle 
weet wat 'n wolk is? Dit is water wat verdamp het en as daar genoeg water in die wolk is begin dit reën!  

6NrLIOHVLng
,andelinge 1:4-11, bl. 374-375

:DW NDn RnV KLHruLW OHHr? 
Eet soos ons nou nou na die wolke gekyk het, het die dissipels ook na die wolke gekyk en gesien hoe :esus hemel 
toe gaan. :esus het vir sy dissipels vertel dat hy hemel toe gaan om vir ons elkeen 'n plek te maak. ,y het egter 
ons belowe dat ,y ons nie alleen hier agter laat nie, maar dat ,y vir ons die ,eilige 'ees sal stuur om by ons te 
wees. ,y het ook vir die dissipels vertel dat ,y eendag weer terug gaan kom net soos hy weg gegaan het. 
Daarom wag ons dat :esus weer terug gaan kom aarde toe. 

:esus het vir ons die ,eilige 'ees gestuur om ons te help om reg te lewe tot ,y weer terug kom. Daarom moet 
ons gereeld bid en vir die ,eilige 'ees luister oor wat ons moet doen. ,y sal ons lei en ons help sodat ons op die 
regte pad is wanneer :esus weer terug kom. Dan kan ons saam met :esus bly wees en saam met ,om hemel toe 
gaan. Dit beteken ons moet mooi wees met alle mense en nie stout of ongehoorsaam wees nie. 

'aan almal dit onthou?

.RP RnV ELG VDDP...
,ere :esus, dankie dat h vir my 'n plek in die ,emel maak. Dankie dat h vir my die ,eilige 'ees gegee het. 
,elp my om elke dag vir h te luister en mooi te lewe tot h weer terug kom. Amen. 

en/of Die klassieke Kinderbybel Storieboek 

/HV 24  | JeVuV JDDn KemeO toe

5LgOynH vLr GLH RSvRHGHr
:y gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

• ‘n Lekkertjie of klein geskenkie vir elkeen om die einde van die jaar te vier.
• Die Klassieke Kinderbybel-Storieboek deur :ohan & Eina Smit

grDDG R-3



DLH ByEHO
2uWHur: GRG

1uwH  7HVWDPHnW   27 ERHNH2u 7HVWDPHnW   39 ERHNH

66 ERHNH

'enesis
Eksodus
Levitikus
Eumeri

Deuteronomium
:osua
Rigters
Rut

/ Samuel
2 Samuel
/ Konings
2 Konings
/ Kronieke
2 Kronieke

Esra
Eehemia
Ester
:ob

Wsalms
Spreuke van Salomo

Wrediker
,ooglied van Salomo

:esaja
:eremia

Klaagliedere 
van :eremia 

Esegiël
Daniël
,osea
:oël
Amos
Kbadja
:ona
Diga
Eahum
,abakuk
Sefanja
,aggai
Sagaria
Daleagi

EN OHHr Py ByEHO NHn!

Datheus
Darkus
Lukas

:ohannes
,andelinge
Romeine
/ Korintiërs
2 Korintiërs
'alasiërs
Efesiërs

&ilippense
Kolossense

/ dessalonisense
2 dessalonisense

/ dimoteus
2 dimoteus

ditus
&ilemon
,ebreërs
:akobus
/ Wetrus
2 Wetrus
/ :ohannes
2 :ohannes
3 :ohannes

:udas
Kpenbaring

Vy PRHW MuOOH ELG
DIE 216E 9ADE5

Kns sader wat in die hemel is, 
laat u Eaam geheilig word; laat u koninkryk 
kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net 

soos in die hemel.
'ee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef 
ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe 

wat teen ons oortree; en laat ons nie in 
versoeking kom nie maar verlos ons van die 

Bose.
Amen




