KINDERKERK LES: Gebedsgeleentheid
 1 Kronieke 4:9-10
In die Bybel is daar ‘n man met die naam van Jabes. Daar is so klein gedeelte waar sy
naam genoem word en ons weet nie veel van hom nie. Al wat ons weet, is dat sy naam
hartseer beteken en dat hy gebid het tot God om hom te seën en dat God sy gebed
beantwoord het.
Ons gaan nou Jabes se storie en gebed uit “act” so ek wil hê almal moet mooi luister.
Sê: Daar was lank terug ‘n man met die naam Jabes. Hy was baie meer geeërd as al sy broers.
Geeërd beteken dat hy baie belangrik was. Kom ons staan almal regop soos wat Jabes dalk
gedoen het.
Jabes se naam het pyn of hartseer beteken. Dit het Jabes seker baie sleg laat voel om te weet
dis wat sy naam beteken. Kom ons maak almal ons hartseerste gesig.
Jabes het gebid dat God hom sou seën en dat sy lewe nie hartseer soos sy naam sou wees nie.
Kom ons kniel almal soos Jabes wat bid.
Jabes het God gevra om sy grondgebied groter te maak. Dit beteken dat hy baie belangrik wou
wees sodat hy ook baie kanse sou hê om God se naam groot te maak. Wys vir my hoe groot julle
kan wees aangesien Jabes wou hê sy lewe moes groot wees.
Jabes het gebid dat God se hand met hom sal wees. Jabes het geweet dat hy nie goed in die
lewe sou kon doen op sy eie nie. Hy wou hê dat God by hom moet wees om hom veilig te hou en
dat hy goeie besluite sou neem. High five die maatjie langs jou.
Jabes het God gevra om hom veilig te hou en dat die pyn wat sy naam beteken hom nie sou tref
nie. Jabes se naam het mos pyn en hartseer beteken en ek is seker hy het nie daarvan gehou
nie, want hy het God gevra om hom weg te hou van nog pyn. Glimlag breed, want Jabes was bly
om geen pyn te hê nie.
Toe is Jabes klaar gebid. God het na sy gebed geluister en gedoen soos Jabes gebid het. Hy
het Jabes geseën en na hom gekyk en hom weggehou van pyn. Kom ons klap almal hande, want
God is goed en Hy het Jabes se gebed beantwoord. God luister ook na ons gebede.

Aktiwiteit: Vergroot ons grondgebied
Voor die aktiwiteit begin, maak ‘n sirkel op die vloer groot genoeg dat elke kind op die randjie
van die sirkel staan. Jy kan die sirkel maak met “masking tape” maak bv. Laat die kinders
omdraai en na die buitekant van die sirkel kyk. Gee vir elke kind ‘n beanbag/kussing/stuffed toy.
Sê: Jabes het gebid dat God hom sou help om sy grondgebied meer te maak. Kom ons bid nou
saam. Sê agter tannie aan: God seën my en vermeerder my grondgebied. Jabes se land mag
dalk klein begin het soos ons sirkel, maar God het hom gehelp dat sy grondgebied groei. Kom ons
maak ons sirkel groei. Elke kind moet nou hulle beanbag/kussing/stuffed toy gooi, weg van die
sirkel af. Laat elkeen nou gaan staan daar waar hulle item geland het. Sê: Wow! Kyk hoeveel
groter is ons sirkel nou. Net so het God Jabes geseën en sy grondgebied laat groei. Gooi weer
die item verder weg soos spasie toelaat en laat kinders weer by item gaan staan. Kyk nou is ons
sirkel nog groter!
Aktiwiteit: God se hand met my
Laat elke kind hul hand “trace” op karton. Wanneer almal klaar is, sê: Jabes het gebid dat God
se hand altyd by hom sal wees. Ons gaan hierdie handjies van ons nou uitknip en ek wil julle vra
om dit iewers te sit waar julle dit elke dag sal sien. Wanneer julle verby die handjie stap, moet
julle bid dat God by julle sal wees net soos wat Hy by Jabes was. Leiers moet vinnig die
handjies uitknip en kinders se name opskryf. Terwyl hulle dit doen, vra kinders om ogies toe te
maak en agter jou aan te sê: Here, ek bid dat U hand met my sal wees.
Aktiwiteit: Hou Jabes veilig
Gee vir elke groepie ‘n leë, dun nek bottel. Knip die prentjie van Jabes uit en plaas dit aan die
binnekant van die bottel. Neem ‘n stukkie papier en maak ‘n balletjie daarvan. Hou jou bottel
horisontaal en plaas die balletjie papier net so in die nek van die bottel.
Gee elke kind in die groep ‘n kans om te probeer die balletjie in die bottel in blaas sonder om die
bottel uit die horisontale posisie te beweeg.
Die kinders sal nie die balletjie kan inblaas nie. Inteendeel, die papier sal eerder uitskiet. Hoe
harder iemand blaas, hoe vinniger en verder weg sal die papiertjie van Jabes vlieg.
(Verduideliking: Daar is reeds lug in die “leë” bottel en wanneer iemand meer lug in die bottel
blaas veroorsaak dit dat lug druk binnekant die bottel nou hoër is as die buitekant. Dus skiet
die papiertjie uit.)
Sê: Laastens het Jabes vir God gevra om hom te beskerm sodat geen slegte dinge met hom
gebeur nie. Net soos die balletjie nie by Jabes kon uitkom nie, gaan ons nou ook die laaste

stukkie van Jabes se gebed bid en God vra om ook die slegte dinge van ons weg te hou. Sê agter
tannie aan: Hou die sleg van ons af sodat geen hartseer ons tref nie.

Afsluiting: Bid soos Jabes
Het julle gehou daarvan om van Jabes te hoor vanaand? Jabes het ‘n gelukkige lewe gehad.


Wie kan onthou hoekom Jabes so geseënde lewe gehad het? (Jabes het gebid tot God om
hom te seën en God het na sy gebed geluister.)

God het Jabes geseën oor Jabes in God geglo het en geweet het dat God die enigste God is. As
God dit vir Jabes kon doen, dink julle Hy kan dit vir ons ook doen? Natuurlik kan Hy! Wanneer
ons bid, hoor God ons. Soms gebeur dinge nie dadelik nie, maar dan moet ons net aanhou om te
bid en te glo in God.
Kom ons bid nou saam in ons groepies en ons sê dankie vir God dat Hy ons hoor wanneer ons bid.
Sluit af in groepe met gebed.

