Fear Factor
VIR KINDERS

14 Vakansie idees vir ouers om die
tyd wat die kinders by die huis is
sinvol te gebruik.

Wat doen ek met vrees?

Indien jy hierdie PDF op Whatsapp ontvang
het en dit dan moeilik is om bv. die internet
links te volg wat voorgestel word kan jy vir
my 'n e-pos stuur na hskotze@live.com
waarop ek die PDF vir jou sal aanstuur. Dit is
ook aflaaibaar vanaf ons webblad op
http://www.ngkerklambtongermiston.co.za/
onder dokumente en vorms.

Tema #1

KALMTE IN DIE STORM
#Storietyd
Gerda en Joshua sit en kyk na ou foto’s. Soos hulle deur die foto album blaai sien hulle ‘n foto
van hulle oupagrootjie. Die foto is in swart en wit en baie onduidelik. Gerda haal die foto
versigtig uit en lees agter op: “Die dag sal my lewe bybly. Onthou God is in beheer.” Albei
spring toe dadelik op. Gerda het die foto nog in haar hand. Hulle ma sê toe: kom ons gaan sit
dan vertel ek julle die storie.
“Die storie van die foto is die dag toe jou oupagrootjie hulle uit was op die see besig om vis te
vang. Daar het ‘n storm so vinnig opgekom en hulle het gedink hulle gaan dit nie terug maak
nie. Die golwe was so groot dat die water in die boot gespat het. Daar in die storm het oupa die
deel onthou waar Jesus die storm stilgemaak het. Oupa het altyd gesê dat dit in die storm is wat
ons net moet stil wees en op God vertrou.” Toe sy klaar vertel het, het hulle saam die gedeelte
in die Bybel gaan lees.

#Ysbreker
Maak ‘n storm in ‘n bottel:
Kyk gerus na die video om ‘n idee te kry:
https://www.youtube.com/watch?v=Ma6VqwIuI24
Opsie 2:
Bou 'n papier boot: http://www.mykidsadventures.com/paper-boat-race/
Bou n boot met 'n koppie en 'n strootjie: https://snapguide.com/guides/create-a-fun-boat-racefor-kids/
Pinterest:
https://www.pinterest.ca/michellenimchuk/boat-race-ideas/
Kermis boot resies:
https://www.carnivalsavers.com/rain-gutter-regatta-school-carnival-game.html

#Luister

Tema #1

KALMTE IN DIE STORM

Lees Markus 4:38-41 en fokus veral op vers 39 & 40.
In die gedeelte lees ons waar Jesus en Sy dissipels op ‘n boot vaar laat in die middag. Terwyl
almal dink dit gaan ‘n lekker en rustige vaart wees. Jesus het gaan slaap want hy was baie besig
en wou bietjie rus. In tussen steek daar ‘n hewige storm op. Almal is paniekerig want die boot
raak vol water. Hulle maak Jesus wakker om iets te doen. Jesus maak die storm stil en vra toe vir
hulle waarom hulle bang was. Het hulle Hom dan nie vertrou nie? Die oomblik is groot en almal
is stom geslaan. Geen Christen word gevrywaar van storms nie, maar Jesus kan ons kalm hou.

#Gesels
1. As jy daar op die boot was, wat sou jy gedoen het?
2. Sou jy die een wees wat Jesus wakker gemaak het?
3. Wat is die storm wat ons tans beleef?
4. Wat is dit wat ons op die oomblik kan doen?

#Leef
Maak ‘n see in ‘n bottel.
Wees kreatief en geniet die speel! Volg die links vir ‘n stap vir stap metode:
See in ‘n bottle:
https://www.youtube.com/watch?v=2O_5LV4XaRw
https://www.youtube.com/watch?v=iHh5bPKYe5c&feature=share

#Aanbid
Gebruik die geleentheid terwyl julle ‘n boot resies het of ‘n see in ‘n bottel maak om te onthou
dat God stilte in die storm bring.
Die liedjie is:
Ryan Steven: Eye of the storm- https://www.youtube.com/watch?v=-sx8wTnnfSc
VBS Mystery Island: Ocean Commotion- https://www.youtube.com/watch?v=F_IOkrcJQkc

#stuur
Neem die boot resies en see in 'n bottel af en deel dit op die kerk se Facebook blad met die
hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #2

HANDEWAS OF
"HARTEWAS”

#Storietyd
‘n Baie ryk man het vakansie gehou op ‘n lieflike eiland in Mexico. Hy kon deelneem aan al die
lekker dinge, soos visvang, lê in die son, stap op die strande en in die winkeltjies, swem in die
blou see…
Die mense op die eiland het ‘n baie rustige lewe gehad en byvoorbeeld elke dag rondom
middagete huis toe gegaan en ‘n bietjie gerus. (Hulle noem dit “siësta”.) En elke aand het almal
in die dorpies op plein saam gekuier, vis gebraai en musiek gemaak. Dit was jolig!
Tog was die ryk man ongelukkig… Iets het hom gepla… Waar hy vandaan kom moes mense net
werk, werk, werk… Al het hy baie geld gehad, was sy hart ongelukkig.

#Ysbreker
Wat sal jou perfekte vakansie wees? In Suid- Afrika of oorsee? (Was jy al oorsee?) Die see, berge
of bosveld? Almal stem nie altyd saam oor wat nou eintlik lekker is nie… Dit maak
saak wat JY wil hê- al is dit ‘n droom vir eendag as jy groot is…

#Luister
Matteus 6:33:
“Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat virHom belangrik is. Hy sal
vir die res sorg.”

Tema #2

HANDEWAS OF “HARTEWAS”

#Gesels
1. Hoe weet ons wat is die dinge wat vir God belangrik is? Kan die kerk/vriende help?
2. Wat sou jy sê is die dinge wat vir die meeste grootmense belangrik is?
En vir die meeste kinders op skool?

#Leef
Benodig:

Maskeerband/Kleefband
Minstens 3x3 meter spasie

Kyk of jy hierdie prentjies (van ‘n doolhof) op die vloer (waar dit nie skade kan maak
nie) kan plak, en dan kyk jy of jy jou pad kan kry na die eindpunt. (Dit wat mos
REGTIG saak maak!)

#Aanbid
Dalk wil jy bid en die Here dank dat Hy ons lei deur Sy Gees in ons harte…

#stuur
‘n Foto van jou doolhof kan jy dalk vir Dominee Henk stuur of
Deel dit op sosiale media! Met die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret op ons Facebook
blad.
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #3

VUUR SONDER BLITZ VRA
OM GEBLAAS TE WORD

Wou jy al ‘n vuurtjie maak om rondom te kuier, vleisie te braai of dalk vir die kaggel? Vandag
gaan ons leer om vuur te maak sonder blitz en kyk wat was Paulus se raad aan Timoteus in ‘n
tyd toe hy bang was.

#Storietyd
Dis winter en Tim se pa vra hom om hom te kom help om die kaggel se vuur aan te steek.
Terwyl Tim en sy pa besig is besef Tim se pa hulle het vergeet om blitz te koop. Tim se
oupa het hom al gewys hoe om vuur te maak sonder om blitz te gebruik. Gou gou hardloop Tim
uit om stokkies bymekaar te maak. Hy onthou dat dit nodig is om dun stokkies ook te kry, want
dit brand die maklikste. Toe Tim terug is help sy pa hom om die stokkies reg te pak. Toe alles
reg is kry sy pa die vuurhoutjies en steek dit aan. Vir ‘n oomblik lyk dit nie of die vuur wil vlam vat
nie. Tim onthou ook dat sy oupa gesê het dat ‘n mens die vuur moet aanblaas. Tim begin blaas
en blaas en kort voor lank brand die vuur te lekker en is sy pa baie trots op hom. Net so het
Paulus vir Timoteus herinner om die vuur aan te blaas vir die gawes wat God
hom gegee het.

#Ysbreker
Maak ‘n vuurtjie waar rondom julle kan kuier. *Probeer nie Blitz of paraffien te gebruik nie.
Gebruik verskillende dikte stokkies en ‘n pakkie vuurhoutjies.
Kyk gerus na die video om ‘n idee te kry:
https://www.youtube.com/watch?v=Ma6VqwIuI24

#Luister
Lees 2 Timoteus 1:1-7 en fokus veral op vers 6 & 7
Paulus is besig om vir Timoteus te bemoedig vir ‘n moeilike tyd wat voorlê. Die heel eerste raad
wat gegee word is om te bid (dag & nag). Paulus onthou dat die geloof wat hy by Timoteus se
ouma en ma gesien het ook in hom is. Hy moet herinner word aan die gawe wat God gegee het.
Dit soos om ‘n vuur aan te blaas. Paulus herinner vir Timoteus dat God vir hom liefde, krag en
selfbeheersing gegee het. Dit is waarom Timoteus die Goeie nuus (evangelie: Verhaal van Jesus)
aan ander kan vertel sonder om skaam of bang te wees. Dit is maklik om in tye wanneer ons
bang is te vergeet van die gawe wat God ons gegee het. Onthou en gebruik dit.

Tema #3

VUUR SONDER BLITZ VRA
OM GEBLAAS TE WORD

#Gesels
1. Hoe dink jy het Timoteus gevoel toe Paulus die woorde vir hom sê?
2. Wat is Paulus se raad vir wanneer jy bang is?
3. Hoe kan Paulus se raad jou help?
4. Watter gawes het Jesus vir jou gegee?
5. Hoe help dit jou om nie bang te wees nie?

#Leef
Maak ‘n nota op ‘n sticky note en plak dit êrens waar jy dit gereëld kan sien. Dit moet jou
herinner om in liefde op te tree en mekaar aan te moedig.
Wees kreatief en sny en kleur dit in soos ‘n vlammetjie.
Gaan kyk op dié Pinterest link vir nog meer idees:
https://ripplekindness.org/11-heartwarming-examples-of-kids-being-kind/?
utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=trib
es&utm_term=451969462_12495072_440496

#Aanbid
Gebruik die geleentheid terwyl julle om die vuurtjie kuier om vir Jesus dankie te sê vir die gawes
wat hy aan jou gegee het.
Die liedjie is:
Kingdom Rock VBS: Stand Together- https://www.youtube.com/watch?v=okDSLbyjx90
Thirdday: Soul on Fire- https://www.youtube.com/watch?v=i7lv9oMjv_0
Jesus Culture: Set a fire- https://www.youtube.com/watch?v=-Jzqq4B8H2Q

#stuur
Neem 'n foto van die #Leef oomblik en deel dit op en deel dit op die kerk se Facebook blad met
die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #4

"DOEF, DOEF, DOEF"
– HOOR JY HOE KLOP MY HART?
Wat moet ek doen as ek paniekerig raak?

#Storietyd
Twee hondjies, 'n boetie en 'n sussie, het op 'n keer rustig in hulle bedjie geslaap. Dit was al laat
in die aand en pikdonker buite. Leo en Teddie het snoesig langs mekaar gelê en slaap. In die
middel van die goeie droom wat Leo gedroom het, het hy skielik gevoel hoe sy sussie se
snoetjie hom wakker maak. "Wat is fout, Teddie?" het Leo saggies gefluister. "Ek hoor 'n baie
vreemde geluid," het sy stilletjies terug gefluister. Leo het so oomblik tjoepstil gebly... en toe het
hy ook die vreemde geluid gehoor. "Miskien is dit 'n monster onder die bed?" het Teddie
beangs gesê. Daarom het Leo opgestaan, suutjies na die bed toe geloop en onder die bed in
gekyk. "Nee Teddie," het hy geantwoord. "Hier is geen monsters onder die bed nie." "Miksien is
die monster in die kas?" het Teddie gevra en sy het haar koppie nog dieper in die kombersie
ingedruk. Leo het sy kop versigtig in die oop kas gedruk, maar hy kon net sy baas se skoene
sien. "Nee Teddie," het hy geantwoord. "Hier is geen monsters in die kas nie." Maar die geluid
het nie opgehou nie. Teddie het baie bang geword. Haar hartjie het so vinnig geklop. Leo het
ook bang geword en styf teen haar kom lê. "Hoekom klop my hart so vinnig, Leo?" het Teddie
gevra. "En hoekom voel ek asof ek nie kan beweeg nie?" het sy saggies bygevoeg. "Ek dink dit is
hoe dit voel om paniekerig te wees," het Leo geantwoord. Hy het al daardie woord gehoor op
die nuus oor die Corona-virus. "Partykeer raak mense so bang vir goed, dat hulle nie meer weet
wat om te doen nie. Dan sê ons hulle voel paniekerig." het Leo verduidelik. "Wat kan ons
daaraan doen?" het Teddie gevra. Leo het kalm opgestaan en gesê: "Ek dink ons moet kalm bly
en ons mense-ma gaan wakker maak." Leo het na die bed toe gestap en saggies sy mense-ma
se hand gelek. Sy het dadelik wakker geword en na hom gekyk. Toe het sy gesien hoe bang
Teddie in die bedjie gelê het. Sy het opgestaan, Leo en Teddie opgetel, en hulle op die bed
gesit. Die vreemde geluid was nou baie naby! Maar Teddie en Leo se mense-ma het hulle rustig
langs hulle mense-pa se sy gesit. Toe het Teddie die geluid herken! Dit was al die tyd net haar
mense-pa wat gesnork het! Sy het verlig terug gedraai na haar mense-ma toe en rustig in haar
arms geklim. Daarna het Leo en Teddie se mense-ma hulle in hulle bedjie gesit. Hulle het
almal met rustige en kalm harte gaan slaap.

#Ysbreker
Probeer twee magnete teen mekaar hou met die pole na dieselfde kant toe. Mens kan dit nie
regkry nie.

Tema #4

#Luister

"DOEF, DOEF, DOEF" – HOOR
JY HOE KLOP MY HART?

Wat het jy in hierdie storie geleer?
Teddie kon nie aan enige iets anders dink as aan haar vrees nie. Sy was heeltemal te paniekerig.
Wanneer ons paniekerig voel, voel ons amper soos die magnete. Ons probeer ons kop (denke)
en ons hart (emosies) bymekaar kry, maar dit waarvoor ons bang is, keer ons om rustig te word.
Daarom kan dit soms vir ons voel asof ons, soos Teddie, ons kop net verder in die kombersie
wil druk. In hierdie storie leer ons dat ons kalm moet word wanneer ons bang is.
Weet jy wat help ons om kalm te word?
In Handelinge 3:20 lees ons:
"Julle sal weet dat Jesus regeer en julle sal kalm en rustig wees." (aangepaste vertaling)
Wat beteken "regeer"?
Hierdie vers sê vir ons dat Jesus regeer. Jesus is saam met ons. Ons is nie alleen nie. Daarom
kan ons harte en ons koppe rustig word, want Jesus vat ons paniekerigheid weg. Probeer nou
weer om die magnete bymekaar te kry, maar hierdie keer moet jy een van hulle omdraai.
Wanneer ons kies om op Jesus te konsentreer eerder as dit waarvoor ons bang is, dan help dit
ons om met kalmte en rustigheid te dink.

#Gesels
1. Het jy al ooit paniekerig gevoel?
2. Wil jy graag met ons jou storie deel?

#Leef
Kom ons doen 'n kalmeringsoefening!
Ons spel "kalm" met vier letters. Elkeen moet 'n kans kry om self 'n assosiasie te maak met die
letters bv.
K: katjies
A: akkerboom
L: liefde
M: Mamma
Kom ons maak ons oë toe en dan dink jy aan jou assosiasie by elke letter todat jy die woord
"kalm" gespel het. Probeer om nou elke keer wanneer jy bang is, of paniekerig voel, jou oë toe
te maak en te dink aan jou assosiasie-spelling.

Tema #4

"DOEF, DOEF, DOEF" – HOOR
JY HOE KLOP MY HART?

#Aanbid
Sing: My God is so Groot.

#stuur
Probeer om jou "kalm" - assosiasie met 'emoji's' te spel en stuur dit aan al jou vriende.
Neem 'n foto van die #Leef oomblik en deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk
#NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #5

VANUIT 'N ANDER HOEK
Goed lyk nie so scary vanuit ‘n ander hoek nie…

#Storietyd
Een aand sit Lourens saam met sy ouers en TV kyk. Hulle vra hom toe om vining ‘n foon in hul
slaapkamer te gaan haal. Lourens staan op en loop gang toe, maar die lig was af. Lourens kyk
so in die gang af, en hy kan nie eers die slaapkamer se deur sien nie! Dit is net te donker! Hy
voel-voel vir die lig skakelaar, maar hy kry dit nie. Soos hy opkyk, sien hy iets in die donker
beweeg en hy hoor ‘n vreeslike geluid! Hy skrik homself boeglam en hardloop terug na sy pahulle toe in die sitkamer. “Daar is iets in die gang!” hyg hy. “Wat is dit?” Vra sy ouers. “Ek weet nie,
ek het bang geword! Dit is so donker, ek kon niks sien nie!” “Kom ons gaan kyk.” Sê sy pa. Skielik
voel Lourens sommer bietjie meer dapper en hy stap saam met sy pa gang toe. Sy pa weet
presies waar die skakelaar sit en hy sit dit aan. Net daar sien Lourens wat hom so skrik gemaak
het – dit is hulle kat wat in die gang gelê het! “Sien jy, dit is net die kat.” Sê sy pa vriendelik. “Baie
keer as ons lig skyn op iets wat donker is dan maak dit ons nie so bang nie.” Verlig stap Lourens
kamer toe saam met sy pa om die foon te gaan kry. Wie van julle hou van donker gange?
Niemand eintlik nie nè! Baie keer wanneer ons in ‘n donker gang moet afloop, lyk dit asof daar
allerhande vorms is, en skielik lyk dit asof daar ietsie aan die punt van die gang is. Maar
wanneer ons die lig aansit dan sien ons dit is niks nie, of iets bekend. Wanneer ons vanuit ‘n
ander plek of op ‘n ander manier kyk, lyk dinge anders!

#Ysbreker
Wat sien jy in hierdie prentjie?
Vra die ander mense in jou huis ook.

#Luister

Tema #5

VANUIT 'N ANDER HOEK

Lees Genesis 1 se skeppingsverhaal.
Ons wil nuut dink vandag! Terwyl almal skrikkerig is wil ons anders dink daaroor. As die ander
mense net die donker sien, wil ons die lig vir hulle wys. God het bestaan toe daar nog nie iets
was nie, en toe het God geskep – uit niks uit kon God iets nuuts uitdink en skep! Hoe wonderlik
en kreatief! En elke keer wat God dit geskep het, so ook toe God die mens geskep het, het God
gesê: “Dit is goed!” Dit is goed om kreatief en skeppend te wees, daarom wil ons vandag iets
skep eerder as wat ons bang is vir iets!

#Gesels
1. Wat het jy gehoor wat vir jou mooi was in die Bybel gedeelte?
2. Wanneer laas het jy iets nuuts probeer?
3. Hoe kan jy anders dink oor iets waarvoor jy bang is?
4. Wie kan dit saam met jou doen en jou help?

#Leef
Die uitdaging vir vandag is om iets nuut uit te dink! Doen iets nuuts waarvan jy ook kan sê: “Dit
is goed.” Of dit ‘n nuwe kunswerk is, ‘n nuwe speletjie is – die keuse is joune. Maar dit
moet iets wees wat jy nog nooit vantevore gemaak het of gespeel het nie.

#Aanbid
Soos in die prentjie vroeër, lyk die dinge in ons lewens dikwels anders wanneer ons net uit ‘n
ander hoek uit daarna kyk. Dan verander die prentjie dalk van iets wat ons bang maak, na iets
wat wonderlik is. Of iets wat erg is, na iets wat ons kan hanteer, want God help ons om op ‘n
ander manier daarna te kyk.
Kom ons bid vandag saam vir almal wat sukkel om Jesus se lig raak te sien. Kom ons bid dat die
Here hulle sal help om nuut te dink, sodat hul ‘n ander prentjie in hul lewens ook kan sien wat
hulle kan vrymaak. Kom ons bid ook dat die Here ons sal help om kreatief te wees en aan te
hou goeie dinge skep in ons lewens.

#stuur
Stuur vir ons ‘n foto/video van julle nuwe ding! As dit ‘n speletjie is, laat weet ons hoe dit werk
dan kan ons almal nuwe speletjies aanleer. Deel dit op Facebook met die hitsmerk
#NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #6

GOD LUISTER AS ONS PRAAT

In moeilike tye help dit om te weet dat God luister as ons met hom praat. Dit maak nie
saak of ons bly, hartseer, gefrustreerd of bang is nie. In hierdie verhaal sien ons hoe

Jesus met God gaan praat deur gebed toe hy bang was. Dit het dalk nie die problem wat hy gehad het
weg gevat nie, maar dit het Jesus herinner dat God by hom is. In tye waar ons ouers en dalk ons vriende
bang is, kan ons onthou dat God altyd daar is as ons met hom wil praat en Hy sal altyd luister as ons
bang is of moeg is of baie bly is.

#Storietyd
Gerrit het ’n ouer boetie en jonger sussie gehad waarvoor hy baie lief was. Op ’n dag kom hy
van die skool af met wonderlike nuus vir sy hele familie! Hy het dit reggekry om 150keer die
hoela-hoep te draai. Dis ’n nuwe rekord vir hom! Op pad terug huis toe, wil hy dit vir sy boetie
vertel maar hy is so besig om met ander vriende te gesels dat hy nie vir Gerrit hoor nie. By die
huis hardloop hy na sy sussie toe om haar te vertel, sy het hom nog help oefen ook, maar sy is
so honger dat sy niks luister na wat hy sê nie. Gelukkig kom sy ma in die kombuis in en hy
hardloop om vir haar die goeie nuus te vertel, maar sy begin dadelik om die kos uit die yskas te
haal. Gerrit is nou baie hartseer omdat niemand na hom wil luister nie en gaan lê op sy bed. Sy
ouma wat by hulle kuier, sien hom daar en kom hoor wat is fout. Gerrit vertel vir haar alles wat
gebeur het en net daar herinner sy hom dat hy altyd met haar kan kom gesels en dat sy baie
trots is op hom. Ouma help hom toe ook om vir die res van sy familie die aand te wys hoe hy
150 keer die hoela-hoep kan draai!

#Ysbreker
Speel die wel-bekende speletjie “telefoontjie.” Indien jy nie kan onthou hoe dit werk nie, almal sit
in ’n ry en die een persoon aan die een kant sê ’n woord vir die een langs hom/haar. Hierdie
persoon sê dit wat hy/sy gehoor het vir die volgende een en so gaan dit aan tot op die einde
van die ry. Dis belangrik dat die woord net 1 keer vir die volgende persoon gesê word.
Indien daar te min is vir ‘telefoontjie’, kan daar saam ’n storie vertel word. Een persoon begin
met die eerste sin van ’n storie en elkeen moet daarna ’n sin byvoeg om die storie
verder te vertel. Hierdie kan mense lekker laat lag en saam gesels.

#Luister

Tema #6

GOD LUISTER AS ONS PRAAT

Lees Matteus 26:36-46.
In hierdie gedeelte sien ons dat Jesus tyd gemaak het om te gaan bid. Saam met hom was sy
volgelinge en Jesus vra spesifiek ook in hierdie gedeelte vir Petrus, Johannes en Jakobus om
saam met Hom te bid. Jesus praat hier baie ernstig met God oor hoe hy voel en oor dit wat nog
gaan gebeur. Dit wat voorlê maak Jesus baie bang. As Jesus hier met God praat, dan is dit
omdat hy weet God kan help. Jesus vertrou God om na hom te luister en te help. Om met God
en ander mense oor ons probleme of dit waarvoor ons bang is te praat kan dit vir ons makliker
maak om ’n oplossing te kry, of om net saam te luister.

#Gesels
1. Watter emosies ervaar Jesus? Hoe voel Jesus?
2. Wat doen Hy met die emosies? Hoe hanteer Jesus sy vrees?
3. Wat doen ons as ons hartseer en bang is?
4. Jesus gaan praat met God as hy bang is. Met wie kan jy praat as jy bang is? Is jy dalk nou
bang? Deel jul vrese met mekaar.

#Leef
Maak 2 kaartjies met ’n positiewe vers daarop. ’n Vers wat ons herinner dat God by ons is en
dat ons nie bang hoef te wees nie. Dit kan iets uit die Psalms wees, soos Ps. 23 of 91 of enige
ander vers. As julle klaar is, vat die een kaartjie na hulle bure toe, gee dit vir hulle by die hek en
vra of daar iets is waarvoor hulle bang is waarvoor julle die aand vir hulle kan bid. Die ander
kaartjie kan julle op die yskas sit of in julle kamers, sodat ons almal herinner kan word dat God
luister as ons met hom praat.

#Aanbid
Sing elkeen se gunsteling kerk liedjie saam. As julle nie ’n gunsteling het nie, begin met ‘My God
is so groot’ en doen lekker die bewegings saam! Daar kan ook op YouTube gekyk word na van
Hillsong kids se liedjies.

#stuur
Stuur ’n foto van jul kaartjies aan, dan kan ons almal se gunsteling verse bymekaarsit en
herinner word dat God na ons luister! Stuur dit vir Dominee Henk of Deel dit op Facebook met
die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #7

ONS KAN FEESVIER!

Paasfees is ’n baie spesiale tyd in ons kerke omdat dit die tyd is wat ons herinner word
dat Jesus baie lief is vir ons. Hierdie is ’n tyd waar ons herinner word aan ’n klomp
slegte en seer dinge wat gebeur het, maar ook waar ons kan feesvier want Jesus lewe! Jesus het nie net
doodgegaan nie, maar na 3 dae ook weer opgestaan uit die dood uit. Jesus wat opgestaan het, maak
dit dan vir ons almal moontlik om partytjie te hou omdat Hy weer saam met ons lewe.

#Storietyd
Kyk na die volgende video:
https://www.youtube.com/watch?v=Yd6kGYEAdqo
Hier word die storie van Paasfees baie mooi vertel.

#Ysbreker
Een persoon steek ’n paaseier in die tuin weg en stuur dan die ander om die eier te gaan soek.
Die persoon wat die eier kry, kan dit eet en aan die einde kan elkeen ook hul eie eier kry. Daar
kan ook ’n tweede rondte gespeel word, waar die persoon wat die eier gekry het, nog ’n eier
gaan wegsteek en die ander dan moet probeer om die eier nog vinniger as die eerste keer te
kry. Hierdie speletjie kan aangepas word, afhangende van die ouderdomme wat teenwoordig is.

#Luister
Lees Johannes 20:1-10.
Jesus se vriende kry hier die goeie nuus dat Jesus lewe! Hulle verstaan nie eintlik hoe dit werk
nie, maar is baie opgewonde daaroor. Maria hardloop om dit vir Petrus te gaan vertel en Petrus
hardloop weer om te gaan seker maak dit is die waarheid. As Petrus sien dat Jesus nie meer in
die grot is nie, dan verstaan hy nie mooi wat gebeur het nie. Later sien ons dat al Jesus se
vriende baie opgewonde en bly is om Jesus lewendig te sien! Hulle wil net saam met Jesus kuier
en vertel vir almal dat hy lewe. Jesus het baie seergekry toe hy doodgemaak is, maar toe hy
weer lewendig is was almal baie bly. Dit het vir hulle ’n rede gegee om ’n wonderlike partytjie te
hou.

Tema #7

ONS KAN FEESVIER!

#Gesels
1. Waaroor was jy al so opgewonde dat jy almal daarvan wou vertel?
2. Wat was die lekkerste verrassing wat jy al gekry het?
3. Sou jy gehardloop het om vir ander te gaan vertel dat Jesus weer lewe?
Jesus verras sy vriende hier en dit maak hulle baie opgewonde. Dit is omdat Jesus hulle hier verras dat
ons vandag ook kan feesvier. Jesus lewe nog steeds en het toe hy doodgegaan het, ook vir ons elkeen
kom wys dat hy lief is vir ons. Kom ons vier fees, om saam met Jesus se vriende bly te wees dat Hy
lewe.

#Leef
Reël ’n partytjie in julle huis. Maak seker dat ’n ouer persoon weet wat julle beplan en maak
seker hulle sê dit is reg.
Die versierings:
By hierdie partytjie gaan ons self die versierings maak. Kyk in Lukas 24 na alles wat daar was toe
Jesus doodgemaak is, bv. ’n kruis, ’n doringkroon, sy pers mantel, die soldate, ens. Maak hierdie
dinge uit klei of goed uit die tuin of knip prentjies daarvan uit. Gebruik dan die versierings wat
julle gemaak het om die tafel te versier. Dit herinner ons dat daar ook moeilike tye was, sodat
ons partytjie kan hou.
Die tafel:
Dek self die tafel met borde, messe en vurke en glase.
Die kos:
Vra jou ma/pa om vir julle kos te maak of iets te kry om te eet. Met ’n partytjie eet ons almal
lekker saam, so maak lekker kos waarvan julle as familie hou.
Klere:
Sit vir almal wat deel word van die partytjie ’n doek op hulle kop. Jesus en sy vriende het baie
keer in die son geloop en dan het hulle met ’n lap hulle koppe toegemaak, soos ons ’n hoed sal
gebruik.
Voorbeelde om dit te doen, kan gekry word by:
https://tinyurl.com/ulohv8r
https://tinyurl.com/wzsmns7
Geniet die feestyd saam!

Tema #7

ONS KAN FEESVIER!

#Aanbid
Voor julle saam feesvier kan julle hierdie liedjie saam sing:
God is so good. https://www.youtube.com/watch?v=4SjTSg1MODU
Dit is ook in Afrikaans beskikbaar.

#stuur
Neem julle tafel af en deel dit met ander om julle! Deel dit op die kerk se Facebook blad met die
hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #8

ONS IS ’N LIG VAN LIEFDE

Matteus 5 kom maak dit duidelik dat ons as Christene ’n verskil moet maak om
ons. Ons is nie op aarde om net nutteloos te wees of net te oorleef nie.
Dit beteken ons moet ons ligte aansit dat ander om ons kan sien God gee vir ons krag. Met hierdie
tema wil ons verduidelik en besef dat ons ’n verskil kan maak en plekke gaan soek om dit te doen.
Ons kan deur ’n verskil te maak ook God se liefde vir ander gee.

#Storietyd
Lienke is baie bang vir die donker, want as dit donker is, kan sy nie sien wat gebeur nie en weet
sy ook nie waar haar beste maatjie Ben is nie. Elke aand as die son begin onder gaan, gaan sy
vining huis toe en gaan sit styf teen haar mamma om deel van haar liggie te kry. Dit is vir haar
baie mooi as al die liggies om haar aangaan, want sien sy is deel van die vuurvliegie familie.
Almal in haar familie het die mooiste liggies behalwe sy. Lienke is bang dat sy nie so ’n mooi
helder liggie sal hê nie en dat hulle haar net nie gaan nodig hê nie. Een aand raak Ben weg en
sy word baie bang want dit is al aand en hy kom nie huis toe nie. Niemand wil ook luister as sy
vir hulle sê hy is weg nie. Sy word so bekommerd oor hom dat sy self besluit om hom te gaan
soek en Lienke vlieg uit die huis uit. Die donker maak haar bang en sy het nie ’n liggie nie, maar
terwyl Lienke so vlieg en soek besluit sy om haar lyfie te skud tot sy haar liggie aankry! Sy het
geskud en geskud en toe hy na ’n hele paar kere se skud aankom, hoor sy ’n gefladder. Voor
haar kom Ben aangevlieg! Sy het hom gekry! Net omdat Ben haar liggie kon sien en so weer
kon sien waar die pad is huis toe. Van daardie dag af, het Lienke nooit weer haar liggie afgesit in
die aand nie, want dit is hoe sy help om ander wat verdwaal weer die pad huis toe te wys.

#Ysbreker
Elkeen moet 3 dinge gaan soek (dit kan in die huis en om die huis wees) wat eetbaar is, maar
wat vreemd is om te eet. Kyk wie het die snaaksste ding gekry. Gee vir elkeen opgesnyde
Vienna’s wat in tamatiesous/sweet chili sous/enige ander sous gedoop is – kyk wie kan dit die
vinnigste opeet! Ouers kan hier hul eie diskresie gebruik oor wat sal werk – die idee is om dit
bietjie gross te laat lyk en dalk snaaks te laat proe.
(Jellie met iets anders daarin, kan ook gross wees.)

#Luister

Tema #8

ONS IS ’N LIG VAN LIEFDE.

Lees Matteus 5:13-16.
In hierdie gedeelte word daar 2 beelde gebruik om te wys hoe ’n groot invloed mense en veral
ook christene in die wêreld kan hê. Vandag gaan ons veral kyk na die invloed van ’n lig vir almal
daarom. Die mens wou nog altyd lig gehad het, eers was daar vuur, toe kerse, fakkels en so
gaan dit aan tot by elektrisiteit. Hierdie lig maak dat ons makliker werk en leef. Dit maak ’n groot
verskil in ons lewe. In Matteus lees ons dat ons net so ’n groot effek op ander mense moet hê
as ons Jesus se liefde vir hulle wys. Ons moet die lewe vir hulle makliker maak en lekkerder. Dit
doen ons deur vir hulle te wys ons is lief vir hulle en gee vir hulle om. As ons so leef, dan maak
ons dit ook maklik vir die mense om ons om te sien dat Jesus lief is vir hulle. Jesus wil hê ons
moet vir almal lief wees, soos Hy vir ons lief is.

#Gesels
1. Wat sou gebeur as daar nie meer lig in ons lewe was nie? Niks son, of elektrisiteit of
batterye nie.
2. Waar is ’n lig die meeste effektief? – Waar kan jy meer Jesus liefde laat skyn/Met wie kan
jy Jesus se liefde deel?
3. Wat maak dat jy Jesus se liefde probeer wegsteek van jou vriende af?
4. Wat help ons om makliker Jesus se liefde vir mense om ons te wys?
5. Die Bybel sê op ’n paar plekke dat Jesus die Lig vir die wêreld is, waar dink julle sou Jesus
vandag gaan staan het om lig vir die wêreld te gee? (Kyk of julle aan ’n spesifieke, fisiese
plek in Germiston of jul omgewing kan dink – dit laat ons meer aan Jesus as deel van ons
wêreld dink.)

#Leef
Neem wit papier en knip dit in die vorms van pad tekens. Teken/plak prentjies vanuit tydskrifte
op die verskillende papiere oor plekke waar julle as gesin Jesus se liefde vir ander kan wys en ’n
verskil maak. Ek daag julle ook uit om een teken te kies as julle klaar is en dit ook te gaan doen
na ons 21 dae van "lockdown" as jou ouers besluit dat dit veilig is – gaan maak die verskil! Dit
kan iets so eenvoudig wees soos om vir ’n bedelaar ’n bord kos te vat of om te gaan hoor of
iemand wat langs jou bly iets by die winkel nodig het en dit gaan koop as dit nodig is. Dalk kan
julle mense bel en gelukwens met hul verjaarsdag wat in die gemeente of skool is.

Tema #8

ONS IS ’N LIG VAN LIEFDE.

#Aanbid
Maak ’n lys van plekke waar Jesus se liefde meer nodig is. Steek dan ’n kers aan in julle huis en
gee vir elkeen kans om Jesus te vra om daar liefde te bring. Elkeen kan vir 1 of 2 dinge wat op
die lys is vra.

#stuur
As julle die pad tekens gemaak het, neem ’n foto en stuur dit aan sodat ons by mekaar kan deel
waar ons ’n lig vir ander kan wees. Neem ook ’n foto en stuur dit saam, waar julle ‘n fisiese
verskil gaan maak by iemand anders, na die "lockdown".
Deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #9

EEN, TWEE, DRIE!
HIER KOM EK!
Hoe kruip ek weg vir vrees?

#Storietyd
Kyk as gesin die Frozen 1 fliek saam. Onthou die springmielies!

#Ysbreker
Speel as gesin ten minste 5 rondtes van wegkruipertjie saam.

#Luister
In die fliek Frozen sien ons ‘n paar mense wat bang is.
Waarvoor is almal bang?
Elsa is seker die een wat die meeste bang is. Sy wil die heeltyd wegkruip omdat sy so bang is!
Hoekom dink jy wil sy die heeltyd wegkruip? Partykeer word ons net soos Elsa, baie bang. Ons
wil ook wegkruip van alles wat ons bang maak. Miskien is dit omdat ons dink ons is te klein om
iets daaraan te doen.
In die Bybel het baie mense bang geword.
In Matteus 14:22-32 lees ons van Petrus. Vra iemand om dit hardop te lees. Petrus het baie
bang geword toe hy vir Jesus op die water gesien het. Die ander mense op die boot wou seker
ver gaan wegkruip het, maar Petrus wou na Jesus toe gegaan het. Daarom het hy op die water
na Jesus toe geloop. Toe hy sien wat met hom gebeur, het Petrus te bang geword en hy begin
toe sink! Maar Jesus het hom uit die water uitgehaal.
Ons wil partykeer wegkruip wanneer ons bang is. Soms is ons vrees ook so baie dat ons nie
mooi weet waarheen om daarmee te gaan nie. Dit kan maak dat ons baie alleen voel. Maar
Petrus se storie leer ons dat ons vir Jesus kan vertel wanneer ons bang is. Jesus is naby ons en
ons is nie alleen nie. Ons hoef nie weg te kruip vir dit wat ons bang maak nie. Ons kan dit ook
met mekaar deel en mekaar daarmee help.

Tema #9

EEN, TWEE, DRIE!
HIER KOM EK!

#Gesels
1. Wat maak jou bang?

#Leef
Kom ons teken ‘n prentjie van dit wat ons bang maak.
Almal kan hulle prentjie na die tafel toe bring. Gebruik tydskrifte en knip ‘n klop verskillende,
vrolike kleure uit (soos geel, rooi, pers, pienk, groen ens.). Sit saam en plak jou vrees-prentjie toe
met hierdie vrolike kleure. Ons hoef nie ons vrees weg te steek nie.
Wanneer ons dit met mekaar deel, word dit vir ons makliker.

#Aanbid
Leer vir mekaar die volgende gebed en probeer dit saam bid:
Jesus, ek is bang.
Maar steeds wil ek U loof met sang.
Want met U kan ek my vrese deel
Vir U is niks nie ooit te veel.
Amen.

#stuur
Maak ‘n mooi prentjie met die woorde van die gebed en stuur dit aan al jou vriende en ook vir
Dominee Henk.
Deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #10

KOM ONS PRAAT DAAROOR
Hoe gesels ons oor ons emosies?

#Storietyd
Kyk as gesin die fliek Inside Out saam.
Onthou die springmielies!

#Ysbreker
Gesels ‘n bietjie oor watter karakter jy sou gewees het en waarom.

#Luister
Die fliek Inside Out leer ons oor ‘n klomp emosies.
Maar omdat ons nie ons emosies so kan sien nie, weet ons dikwels nie hoe om oor ons
emosies te praat nie. Daarom steek ons partykeer ons emosies weg en praat nie daaroor nie.
Dit laat ons baie keer baie sleg voel. Die probleem is dat ons soms voel asof ons nie die woorde
ken om ons emosies te verwoord nie. Dit voel asof ons nie woorde het om te sê hoe ons voel
nie.
In Lukas 1 lees ons oor Maria – die Ma van Jesus. Toe die engel aan Maria verskyn het, het sy
baie bang geword en gewonder wat die engel se woorde kon beteken. Maria moes baie
emosies ervaar het toe die engel vir haar vertel het dat sy ‘n babatjie gaan kry. Maar in die Bybel
lees ons dat Maria net vir die engel vrae vra. Sy het seker nie geweet wat om te dink nie!
Maar soos die engel verder gepraat het, het Maria rustig geword en geantwoord: “Ek sal doen
wat die Here wil hê.” (Luk. 1:38, ABA). Ons raak partykeer so deurmekaar met alles wat ons voel.
Maar as ons rustig word, onthou ons dat God by ons is. Dit gee ons vrede. In vrede en
rustigheid kan ons baie keer beter sin maak van alles wat ons voel .

Tema #10

KOM ONS PRAAT DAAROOR

#Gesels
1. Was jy al ooit deurmekaar oor hoe jy gevoel het?
2. Het jy al ooit meer as een ding gevoel op dieselfde tyd?
3. Dink ‘n bietjie aan al die emosies wat jy gevoel het toe julle die fliek gekyk het.

#Leef
Vorm ‘n kring en sit bymekaar.
Julle gaan ‘n sin kry waarmee julle ‘n storie moet maak. Maar, jy mag net een sin op ‘n slag sê.
Elkeen moet ‘n beurt kry om hulle sinnetjie by die storie te voeg.
Hier is julle begin-sin:
Ewe skielik was ek baie bang…

#Aanbid
Skryf vir mekaar ‘n briefie om te sê dat julle lief is vir mekaar.

#stuur
Maak ‘n mooi prentjie op WhatsApp en stuur dit aan iemand wat ver is om te sê dat julle aan
hulle dink en ook vir hulle lief is. Of 'n prentjie vir een van die seniors in ons gemeente, jy kan
dan vir Dominee Henk bel en hy sal vir jou n tannie of oom se nommer stuur vir wie jy n foto
daarvan kan stuur.

Tema #11

DIE REUS IN ONS PAD EN DIE
WAPENS WAT GOD ONS GEE

#Storietyd
Was daar al ooit iets wat jy moes doen, wat jy gedink het jy nooit sal kan doen nie? Wat van die
eerste dag van skool? Of jou eerste toespraak? Of ’n boom wat jy wou klim maar nie gedink het
jy kan nie? Hoe het jy gevoel toe jy dit reggekry het? Een dag toe ek jonger was, moes ek ’n berg
klim. ’n Letterlike berg, met ’n krans en als. Ek was dood bang! Ek het gedink ek gaan af val!
Gelukkig het ek my oupa by my gehad, wat vir my gesê het ek kan dit doen. Voor ek weer kon
sien, was ek bo-op die krans. So hoog dat ons bo die wolke was. Ek sal nooit vergeet hoe ek
gevoel het nie. Voor die tyd het ek gedink dit is onmoontlik, na die tyd het ek besef dat God vir
my alles gegee het wat ek nodig het om daardie berg te kon klim, ek het dit net nie geweet nie.

#Ysbreker
Breinbreker Ysbreker:
Die uitdaging is om die 5 boksies in vier te verander deur net twee vuurhoutjies te skuif. (Die
oplossing sal beskikbaar gestel word). Vir die kleiner kinders, kan pick up sticks gespeel word.
Pak vuurhoutjies/stokkies soos volg uit:

#Luister

Tema #11

DIE REUS IN ONS PAD EN DIE
WAPENS WAT GOD ONS GEE

Vertel die Storie van Dawid en Goliat of lees dit saam (Genesis 17). Staan stil by Genesis 17:33
en daarna Genesis 17:38-39:
Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek: hy het ’n bronshelm op sy kop gesit en hom ’n harnas
laat aantrek en Dawid het Saul se swaard bo-oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie,
want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul: “Ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie
gewoond nie.”
Laat die kind/ers hulle ouers se klere aantrek, veral skoene en ’n baadjie en daarin probeer
rondloop. Vra hulle hoekom hulle sukkel? (Want hulle is dit nie gewoond nie). God het vir Dawid
alles gegee wat hy nodig gehad het om vir Goliat te oorwin. Dawid moes glo in wat God vir hom
gegee het en vertrou dat hy dit kan doen. Hy moes nie iemand anders probeer wees nie

#Gesels
1. Wat dink jy is die dinge wat die Here vir jou gegee het? Waarmee is jy goed?
2. Wat dink jy is die reuse in ons lewens? Dinge wat so groot lyk dat dit onmoontlik lyk? (Dalk
so bietjie die virus)
3. Wat sou gebeur as niemand teen Goliat opgestaan het nie?
4. Wat sal gebeur as ons nie die reuse ons lewens oorwin nie?

#Leef
Maak vir julle ’n wapenrusting uit koerant/karton of enige iets anders om teen die virus te
baklei. Elke ding met om ’n rede wees. Byvoorbeeld, Dawid se slingervel sou goed werk teen die
virus, aangesien die virus gevaarlik is van naby af. Van vêr kan hy niks doen nie, daarom sal ’n
slingervel goed werk (of dalk ’n pyl en boog, of ’n sproei bottel vol skoonmaakmiddel). (Onthou
die beste manier om die virus te beveg is afstand!)

#Aanbid
Sing “Stap Soldaatjie” saam. Doen saam ’n gebed vir die mense wat bang is en nodig het om op
God te vertrou.

#stuur
Neem ’n kort video van die wapenrusting, waar die kind verduidelik wat elke ding beteken. Of
daar kan foto’s met beskrywings geneem word. Deel dit met ander mense om hulle ook te
help om die virus te beveg! Deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk
#NGKLambton en #Vakansiepret

Tema #12

DIE HERE WERK DEUR ONS
EN MAAK ONS BRAAF

#Storietyd
Het jy al ooit kwaad geraak oor iets wat jy sien wat nie reg is nie? Ek sien gereeld mense wat
kwaad raak omdat ander mense papiere en gemors rondstrooi, maar ek sien bitter min mense
wat help om die papiere op te tel. ’n Klomp mense kla dat dit warm is, maar doen bitter min aan
klimaatsverandering. Een voorbeeld van iemand wat ’n verskil probeer maak met die krag wat
sy het, is Greta Thunberg. Dalk moet ons minder begin kwaad raak oor dinge waaraan ons iets
kan doen en iets daaraan begin doen.

#Ysbreker
Trust Fall. Laat die kind op ’n tafel of ’n stoel staan en agteroorval, vang hom of hom haar
wanneer hy/sy val. Partykeer het ons te min vertroue in onsself en ons vergeet dat daar iemand
by ons is wat ons sal vang wanneer ons val. In die storie van Gideon moet Gideon baie dapper
wees, maar hy het ook die belofte dat God by hom is

#Luister
Lees/vertel die verhaal van Gideon in Rigters 6:11-16.
In hierdie gedeelte sê die Engel vir Gideon dat hy ’n dapper man is (terwyl hy wegkruip) en dat
die Here by Hom is. Hy vra dan, as die Here by ons was, sou hierdie dinge mos nie gebeur het
nie? Die engel antwoord hom dat die Here deur Gideon die Israeliete wil red op so ’n manier
dat almal vir God sal sien. Partykeer is ons so besig om te kla en ander mense te blameer dat
ons nie sien dat ons ’n verskil kan maak nie.

Tema #12

DIE HERE WERK DEUR ONS
EN MAAK ONS BRAAF

#Gesels
1. Wat maak jou kwaad?
2. Dink jy daar is iets wat jy/julle daaraan kan doen?
3. Die Midianiete is ’n uitdaging baie soos die virus in hierdie tyd. Wat dink julle kan ons
doen om die virus te oorwin?

#Leef
Kyk bietjie na opsies om die gemors wat opgaar in hierdie tyd uit te sorteer en te herwin, bou
drie dromme en verf hulle verskillende kleure, een drom vir glas, een drom vir papier, en een
drom vir plastiek. Aan die einde van die "lockdown" kan julle dan saam julle ouers julle gemors
gaan herwin inplaas daarvan om dit net weg te gooi.

#Aanbid
Luister die liedjie van Joe Niemand – Ek sal nie bang wees nie. Vra die Here dat Hy julle sal help
om ’n verskil in iemand anders se lewe te maak in hierdie tyd.

#stuur
Neem ’n foto van jou dromme en sommer nog so paar soos hulle opgevul word oor die
volgende paar dae. Deel hierdie foto op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk
#NGKLambton en #Vakansiepret asook #Herwining
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Tema #13

VRIENDE WAT ONS HELP

#Storietyd
Partykeer is daar dinge wat ons sukkel om alleen te doen. Partykeer kan ons dit doen en het net
nie genoeg selfvertroue nie, ander kere het ons werklik hulp nodig. Waarmee het jy al hulp
nodig gehad? Dalk was ’n wiskunde som te moeilik of dalk moes jy iets iewers afhaal en was te
kort. Dit is okay om hulp te vra. Die Here gee vir ons mense om ons te help.

#Ysbreker
Bou ’n blinddoek “obstacle” baan waar ’n paar items van een punt tot die ander punt gevat
moet word. As die kind aan enige van die obstacles raak moet hy/sy oor begin. Hoe moeilik die
baan is, gaan afhang van die ouderdom van die kind. Vra die kind of hy/sy dit alleen sal kan
doen. Help jou kind dan deur die baan deur hom/haar te lei of te verduidelik. Julle kan ook
omruil!

#Luister
Lees die storie in Eksodus 4 waar God vir Moses roep om die Israeliete te bevry uit Egipte.
Staan stil by vers 10-16. Moses het hulp nodig gehad. Dalk kon hy dit eintlik self doen, maar die
Here sê ook dat Aaron in elk geval op pad was voordat Moses kon vra. Die Here weet Moses
kan dit nie alleen doen nie. Daarom gee hy vir hom Aaron om hom te help. Die Here is ook self
by Moses. Wanneer ons voel ons kan nie meer nie, dan is daar mense rondom ons wat ons kan
help. En onthou altyd, die Here is by jou!

Tema #13

VRIENDE WAT ONS HELP

#Gesels
1. Wie is die mense wat jy kan vertrou om jou te help?
2. Vertel vir mekaar wanneer jy al iemand anders gehelp het.
3. Is daar dalk iets wat jy nou mee hulp nodig het?

#Leef
Kry iets waarmee julle vandag mekaar kan help. Dalk kan julle saam iets bak of maak. Dalk kan
die kinders help om die tafel te dek en dalk kan mamma of pappa iets nuuts vir die kinders leer.
As julle ’n stappie verder wil gaan, bel iemand in ons gemeente en vra of daar iets is waarvoor
jy vir hulle kan bid, as jy iemand se nommer kort dan kan jy Dominee Henk bel op 083479 9451
dan sal hy vir jou iemand se nommer stuur.

#Aanbid
Teken ’n prentjie van Moses en Aaron. Skryf langs die prentjie al die dinge neer waarmee julle
soms sukkel. Bid saam. Vra die Here om julle te help met iets waarmee julle sukkel.

#stuur
Neem n foto van dit waarmee julle mekaar help vandag, dalk is dit selfs net om bietjie bossies
uit te trek en deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk #NGKLambton en
#Vakansiepret en #helpmekaar
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/
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#Storietyd
Die Van der Westhuizen-gesin kuier by hulle oumagrootjie in die aftreeoord. Ouma Maggie haal
die ou Familiebybel uit om vir haar kleinkinders te wys. Hendrik en Lisa is verbaas oor hoe geel,
oud en bros die bladsye lyk. Ouma Maggie wys vir hulle die name van hulle voorgeslagte wat
voor in die Bybel in outydse krulletters geskryf is. Die kinders is verbaas oor hoeveel jare die
Bybel al in hulle familie is en sien dat hulle eie name ook daarin geskryf staan. Ouma Maggie
lees vir hulle haar geliefkoosde gedeelte, Psalm 23, uit die Familiebybel. “Hoekom is dit in
Nederlands geskryf?” wil Hendrik weet. “Want die eerste Afrikaanse Bybel is eers in 1933
vertaal,” verduidelik ouma Maggie. Lisa lees Psalm 23 in Ouma se Afrikaanse Bybel wat langs
haar bed lê, maar die woorde klink steeds vir haar vreemd. “My Bybel is die ou Afrikaanse
vertaling. Julle gebruik die nuwe vertaling wat in 1983 verskyn het,” lag Ouma. “Het Ouma al die
Bybel op Ouma se selfoon?” vra Lisa. Nou is dit Ouma se beurt om verbaas te wees. Sy het nie
geweet so iets is moontlik nie. Lisa en Hendrik help gou vir ouma Maggie om ‘n Bybel-app op
haar foon af te laai en wys vir haar hoe om dit te gebruik.

#Ysbreker
Maak beurte om die dobbelsteen te gooi en beantwoord die vraag wat pas by die getal wat jy
gegooi het.
1.
Wat is jou gunsteling-Bybelstorie in die Ou Testament?
2.
Wat is jou gunsteling-Bybelstorie in die Nuwe Testament?
3.
Noem ‘n verhaal in die Bybel waarin ‘n vrou die held is.
4.
Wie is jou gunsteling-karakter in die Bybel?
5.
Watter verhaal of persoon in die Bybel is vir jou vreemd?
6.
Noem ‘n Bybelverhaal met ‘n dier in. Watter dier is dit?
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Die Bybel soos ons dit vandag ken, is ‘n versameling verhale oor God en sy mense. Hierdie
verhale is deur die eeue heen opgeteken sodat ons God kan leer ken en kan ontdek hoe God in
ons wêreld werk. Die verhale oor God is nie net ou geskiedenisverhale nie; dit is ook verhale
wat ons help om raak te sien dat en hoe God in ons lewe betrokke is.
2 Timoteus is ‘n brief wat Paulus vanuit die tronk vir Timoteus geskryf het. Paulus was Timoteus
se mentor en het vir hom baie waardevolle lesse oor geloof geleer. In hierdie brief bevestig
Paulus vir Timoteus wat regtig die belangrikste dinge in die lewe is en waaraan gelowiges kan
vashou. Ons sien dat die Skrif (die Bybel) een van hierdie belangrike dinge vir Timoteus moes
wees. Lees saam 2 Timoteus 3:14-17

#Gesels
1. Ken jy iemand wat graag die Bybel lees? Wie is dit?
2. Vertel van ‘n keer toe jy die Bybel gelees of ‘n Bybelverhaal gehoor het en dit vir jou baie
beteken het of jou iets nuut geleer het.
3. Wat leer ons van die Bybel in hierdie teksgedeelte?
4. Wat dink julle beteken dit dat die Bybel deur God geïnspireer is?
5. Hoe dink julle help die Bybel ons vandag?
6. Hoe kan jy Bybellees ‘n goeie gewoonte in jou lewe maak, soos om jou tande te borsel?

#Leef
Die Bybel is ‘n versameling van 66 boeke wat in verskillende literatuursoorte verdeel kan word.
Dit is amper soos ‘n biblioteek met verskillende afdelings vir verskillende soorte boeke of
verskillende soorte flieks. Skryf elke Bybelboek se naam op ‘n strook papier, ‘n houtblokkie, ‘n
wasgoedpennetjie of ‘n roomysstokkie neer. Deel nou die Bybelboeke in die regte afdelings in
(of net in die Ou en Nuwe Testament):
Ou Testament
Pentateug (eerste 5 boeke)
Geskiedenis
Wysheid en gedigte
van Paulus
Klein Profete
briewe
Groot Profete

Nuwe Testament
Evangelies
Reisverhaal
Briewe
Ander

Hang die “Bybelbiblioteek” iewers in julle huis op. Gesels oor hoe ons hierdie verskillende
literatuursoorte ook verskillend sal lees.
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#Aanbid
Laat iemand in die gesin die kers of lampie aansteek. Iemand anders lees dan Psalm 119:105:
“Die dinge wat U vir ons gesê het, is vir my soos ‘n lamp wanneer ek in die donker loop,
dit wys vir my hoe ek moet lewe.” (Bybel vir almal).
Voltooi hierdie sin: “Die Bybel is soos...”
Dink aan nog metafore, beelde of woorde wat die Bybel beskryf en maak ‘n lys daarvan.
Gebruik hierdie woorde om God vir die Bybel te loof.

#stuur
Stuur vir maatjies of vriende en veral vir Dominee Henk ‘n foto van die Bybelblioteek wat julle in
julle huis opgehang het, en daag hulle uit om dieselfde te doen.
Deel dit op die kerk se Facebook blad met die hitsmerk #NGKLambton en #Vakansiepret en
#Bybelbib
https://www.facebook.com/groups/108465159501273/

Deel asseblief die dinge wat jy en jou
kind doen met almal in ons gemeente,
al hou ons kerk by die huis bly ons 'n
familie en 'n paar fotos kan ons nader
aan mekaar laat voel.

Kontak my as daar enige vrae is op
083 479 9451
of
hskotze@live.com

DS. HENK KOTZÉ

