
KINDERKERK LES: Wie is die Heilige Gees?

Doel van les:

 Vandag begin ons leer van die derde Persoon in die Drie Eenheid:  Die Heilige Gees.

Lokaal word as ‘n lab ingerig vir hierdie sessie 

INLEIDING: Toneeltjie oor Sponge Bob en die Wetenskaplike

Juanita: kom dramaties ingestap en soek iets. Kyk in ‘n kind se oor, kyk onder ‘n stoel of bankie 
en kyk tussen
Mina se hare.
Mina: “Hello, kan ek jou dalk help?”
Juanita: (ignoreer Mina en hou aan met soek) “Ek moet dit net kry – dis baie belangrik dat ek dit 
kry!”
Mina: (loop na Juanita en vra) “Verskoon my – het jy iets verloor? Kan ons jou dalk help om dit te 
soek?”
Juanita: “Moet my nie nou pla nie, ek moet dit kry voordat dit weg is”
Mina: “Maar wie is jy?”
Juanita: “Jammer, ek het nie bedoel om ongeskik te wees nie! (draai vining na Mina toe) “Ek is 
tannie Juanita die wetenskaplike” (draai weer terug en begin weer te soek)
Mina: “Bly om jou te ontmoet – is jy SEKER ons kan jou nie help nie?”
Juanita: (vind ‘n hareborsel) “AHA!! EK het dit!!” (tel die haarborsel met ‘n braaitang op en sit 
dit versigtig in ‘n plastiek sakkie)
Mina: “Het jy ‘n haarborsel gesoek?”
Juanita: “Hierdie is nie ‘n gewone haarborsel nie – dit behoort aan Spongebob Squarepants!”
Mina: “ WOW!! Wag ‘n bietjie – is dit Spongebob Squarepants se haarborsel, maar het hy ooit 
hare?”
Juanita: “NATUURLIK! Spongebob is nie net ‘n smart outjie nie, hy het ook wonderlike hare!!”
Mina: “REGTIG!! Nou hoe WEET jy dat dit Spongebob se haarborsel is?”
Juanita: “Ek het hierdie baie waardevolle haarborsel op ‘n garage sale by een van my bure 
gekoop. Die familie het my belowe dat dit aan Spongebob behoort het!”
Mina: “Miskien het hulle net so gesê sodat jy dit moes koop!”
Juanita: “AH, ek is ‘n slim wetenskaplike – iemand sal nie sommer vir my oor so iets kan jok nie. 
Ek het versigtig na vingerafdrukke op die haarborsel gesoek”
Mina: “ Vingerafrukke? So vingerafdrukke is die bewys dat HIERDIE haarborsel aan Spongebob 
gehoort het?”
Juanita: “Jip, dis nes jy daar sê. Vingerafdrukke kan bewys aan wie iets behoort! So wat maak 
JULLE hier?”



Mina: “Ons gaan bietjie kyk Wie die Heilige Gees is. En ek dink jy het ons nou net ‘n slim plan 
gegee wat ons daarmee kan help! Jy sê dat jy vingerafdrukke gebruik het om te bewys dat die 
borsel aan Spongebob behoort het?”
Juanita: “Dis reg, dis wat ek gesê het ja”
Mina: “Wel, ons het dalk nie vingerafrukke om ons te help om te bewys Wie die Heilige Gees is 
nie, maar ons het ‘n ander bewys wat net so goed sal werk! Maatjies, weet JULLE watter bewys 
ons het wat ons kan gebruik?” (wag vir antwoorde) “Dis ‘n boek – en nie sommer enige boek nie – 
Dis God se Woord – Die Bybel! Dis die beste bewys wat ons het van wie die Heilige Gees is. 
Tannie Juanita – baie dankie vir jou hulp – jy het ons nou sommer baie gehelp vanoggend met 
hierdie haarborsel van Spongebob Squarepants!
Juanita: “Ek is baie bly dat ek kon help, maar jy het my nou so nuuskierig, kan ek nie maar ook 
bly en luister en miskien help nie?”
Mina: “Natuurlik, jy is baie welkom…”

Praktiese aktiwiteit:  Skattejag – kinders gaan soek die ‘vingerafdrukke’ van die Heilige Gees in 
die lokaal.
Die hele lab (klas) is vol vingerafdrukke weggesteek en die kinders moet dit gaan soek. Joh 
14:26 word op die blaaie uitgedruk. Die kinders kry ‘n minuut om die vingerafdrukke te soek. Dan 
staan hulle met die papiere voor hulle en so lees ons vir hulle wat daar staan.

Praktiese aktiwiteit:  Neem kinders se vingerafdrukke.  Maak kaartjies so groot soos ‘n 
lisiensiekaart en neem elke kind se vingerafdrukke op die kaartjie. Skryf hulle name bo-aan die 
kaartjie – en dan is dit hulle ID.

Sluit af met gebed.


