
KINDERKERK LES: Jesus leer ons

Doel van les:

 Vandag leer ons dat Jesus die beste Onderwyser is en dat ons na Hom moet luister.

Ysbreker 1 – Herken die geluid:  Speel verskillende geluide soos bv reen wat val, donderweer, 
deur wat toe slaan ens.  Kyk wie kan die geluide herken.

Ysbreker 2 – Keuse speletjie:  Laat kinders in middel van vertrek staan.  Sit aan een kant van 
vertrek ‘n groot nommer 1 teen die muur vas en aan die ander kant ‘n nommer 2.  Lees nou 
verskillende vrae waar kinders antwoorde kies.  As kind se antwoord met eerste opsie saamstem, 
dan beweeg hulle na die muur met 1 op.  As hulle saamstem met tweede opsie, dan beweeg hulle na 
muur met nommer 2 opgeplak.

Vrae vir Ysbreker 2:

 Vir wie moet jy luister wanneer dit slaaptyd is? 1 – jou ouers, 2 – jou bure
 Vir wie moet jou luister oor hoe om jou huiswerk te doen? 1 – jou vriende, 2 – jou 

onderwyseres
 Vir wie moet jy luister oor wat om te maak as daar ‘n vuur is? 1 – die brandweerman, 2 – die 

dokter
 Vir wie moet jy luister as jy gesond wil bly? 1 – die dokter, 2 – die tannie by die winkel
 Vir wie moet jy luister om nie tronk toe te gaan nie? 1 – die polisie, 2 – ‘n tandarts
 Vir wie moet ons luister oor hoe om in die hemel te kom? 1 – Jesus, 2 – enige iemand anders

Hoekom dink julle moet ons vir Jesus luister oor hoe om in die hemel te kom?

Sê:Die enigste manier om in die hemel te kom is om vir Jesus te vra om ons te vergewe vir al ons 
sondes en ons harte vir Hom te gee.  So aangesien om hemel toe te gaan als oor Jesus gaan, is Hy 
mos die beste Persoon om te vra.

Vertel verhaal van die Kind Jesus tussen die leraars (Lukas 2:41-49)

Jesus gaan tempel toe
Jesus woon saam met Maria en Josef in Nasaret.  Die mense dink Josef is sy pa, maar Maria en 
Josef weet:  Hy is die Seun van God.

Toe Jesus twaalf jaar oud is, sê Maria:  “Nou mag jy saam met ons na die fees toe gaan.  Dit is in 
Jerusalem.”  Eindelik kom hulle in die stad aan.  “Kyk,” sê Josef, “daar is die tempel.  Dit is die 
huis van God.”



Almal gaan na die tempel toe.  Hulle bring vir die Here geskenke as offers.  En hulle bid.  Jesus 
bid ook.  Hy praat met God, Sy hemelse Vader.

In die tempel sien Jesus ‘n klompie mans en hulle praat oor God.  Jesus luister.  Hy begin met die 
mans gesels.  En toe leer Hy vir hulle van God.  Hulle is baie verbaas.  Hy is maar nog ‘n seuntjie!  
Hulle weet nie Jesus is God se Seun nie.

Josef en Maria bly sewe dae in Jerusalem.  Toe word dit tyd om huis toe te gaan.  Maria en Josef 
stap saam met die ander mense terug.  Hulle gesels baie lekker.  Toe vra Maria skielik:  “Waar is 
Jesus?  Ek sien Hom nie.”

Hulle vra die ander mense:  “Het julle vir Jesus gesien?”  Maar niemand het nie.  “Ons sal moet 
teruggaan Jerusalem toe,” sê Maria.

Hulle gaan terug om Jesus te gaan soek.  En daar kry hulle Hom in die tempel.  Hy is besig om met 
die slim mans te gesels.  Hulle kan nie glo hoe slim Jesus is nie.  Hy weet alles van God en die wette 
van Moses.

“My kind,” sê Maria, “ons het jou gesoek.  Ons was bekommerd oor jou.”  Toe sê Jesus:  “U weet 
mos Ek moet in my Vader se huis wees.”  Maar Jesus is altyd gehoorsaam en gaan dadelik saam 
met Maria en Josef terug huis toe. (Geneem uit Ons eie Kleuterbybel)

Sê:Maatjies, Jesus was al so jonk en mense kon nie glo hoe baie slim Hy is nie en hoe Hy die Bybel 
ken nie.  

Vra:

 Ons leef nou nie meer in daai tyd wat Jesus hier op aarde is nie, maar dit beteken nie dat 
ons nie na Jesus kan luister nie.  Waar kan ons vandag uitvind wat Jesus ons wil leer?  In 
die Bybel natuurlik.

Jesus het sooooo baie om vir jou te vertel en leer in die Bybel.  Hy leer ons hoe om ander te 
behandel en hoe ons kan bid.  Jy moet net die Bybel oopmaak en begin lees of vir mamma/pappa 
vra om vir jou te lees.  Jesus leer ons vandag nog nes Hy die mense lank gelede geleer het toe Hy 
op aarde was.

Aktiwiteit:  

Speel telefoontjie waar Bybelverse gebruik word.  
 1 Tessalonisense 5:16 – Wees altyd bly.
 1 Tessalonisense 5:17 – Bid gedurig.
 Spreuke 27:17 – Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.
 Lukas 1:37 – Niks is vir God onmoontlik nie.



Sluit af met gebed.


