
KINDERKERK LES: Heilige Gees: Hersiening Les

Doel van les:

Vanaand hersien ons wat ons verlede kwartaal geleer het van die Heilige Gees.

Ysbreker 1: Spotlight op Jesus:  Na praise and worship neem kinders op na hul vertrek toe.  
Die hele vertrek moet donker wees met ‘n prent van ‘n kruis wat in die vertrek hang.  Laat 
iemand binnekant staan met ‘n flits wat skyn op die kruis.  Vra vir die kinders wat hulle sien. 
(Hulle sien die kruis).  Skakel ligte aan en laat almal in hulle groepe kom.

Process ysbreker:  Maatjies, net soos daardie flits ons die kruis laat sien het, wys die Heilige 
Gees ons dat ons Jesus nodig het in ons lewens.  Hy wys ons dat ons sonde het en dat ons Jesus 
se bloed nodig het om ons hartjies skoon te was.

Ysbreker 2:  Quick Change Artists (10 min):  Deel die groot groep in twee gelyke kleingroepe.  
Laat hulle in twee rye staan met twee tafels aan die ander kant van die vertrek.  Op die tafels 
moet daar een stel handskoene, een hoed en een ou hemp wees.  Hierdie ysbreker is ‘n resies waar 
elke lid van die span ‘n kans gaan kry om te hardloop na die tafel, al die items aan te trek, dit dan 
weer uittrek en terughardloop na die span waarna die volgende een na die tafel gaan en dit herhaal.  
Die span wat eerste elkeen ‘n beurt gehad het, is die wenners.

Process ysbreker:  Sjoe julle het so mooi dress up gespeel.  Maar weet julle dat hoe ek aan die 
buitekant lyk nie so belangrik is as hoe ek aan die binnekant lyk nie.  Ons het mos geleer dat ons 
hartjies vuil lyk wanneer ons sonde doen en dat net Jesus ons hartjies kan skoon was.  Jesus 
verander ons aan die binnekant wanneer ons die dag ons hartjies vir Hom gee.  Dan kom woon Sy 
Heilige Gees in ons hartjies en Hy help ons om aan die binnekant so anders te lyk en te wees.

Ysbreker 3: Trust maze: Blinddoek elke kind in die groep.  Laat hulle leier hulle nou versigtig 
rondlei in die vertrek.  Hulle moet luister na die leier se stem en slegs stap waar die leier stap.

Process ysbreker:  Net soos julle leier julle nou deur die vertrek gelei het, so lei die Heilige 
Gees ons elke dag.  As ons na Hom luister, sal ons nie val en seerkry nie.  Hy vertel ons wanneer 
daar gevaar is op ons pad en Hy help ons om te weet wat God wil hê ons moet doen.

Ysbreker 4:  Appel aflos:  Deel die groep op in twee.  Plaas twee stoele regoor die spanne.  
Gee vir elke span ‘n besem en appel.  Die speletjie gaan soos ‘n aflos verloop.  Die eerste moet 
die appel vee tot by die stoel, om die stoel en dan terug na hulle span.  Hulle hardloop dan en 
gaan sit agter en die volgende een in die ry neem dan die besem en doen dieselfde.  Die speletjie 
gaan aan totdat almal ‘n beurt gehad het.



Ysbreker 5:  Slegte vrug/goeie vrug:  Plak ‘n prentjie van ‘n slegte vrug en ‘n prentjie van ‘n 
goeie op teenoorgestelde mure.  Lees nou ‘n aantal senarios en die kinders moet kies of dit 
iemand is wat ‘n goeie vrug of slegte vrug dra en danaan daai kant gaan staan.

 Kyk die program op televisie wat my ouers nie wil hê ek moet kyk nie
 Om elke dag Bybel te lees
 Kla omdat ek kerk toe moet kom
 Vertrou op God al is ek bekommerd
 Om nie my boetie/sussie te terg nie.
 Baklei by die skool
 Om onvriendelik te wees
 Ander van Jesus te vertel
 Om iemand anders se goed so graag te wil hê dat ek dit steel
 Sê dankie vir die Here in plaas van om te kla
 Jy beter die “remote” nou vir my gee
 Help die nuwe meisie/outjie in die skool om vriende te maak
 Me! Me! Me! Me!  Ek dink net aan myself
 Jesus met my hele hart lief hê
 Om X-Box te speel tot ek blou word
 Om te sing tot God met vreugde in my hart

Process ysbrekers:  Wie kan onthou wat is die Vrugte van die Gees?  Wie kan hulle opnoem?  
Liefde, vreugde, vrede, geduld, nederigheid, selfbeheersing, getrouheid, goedheid en 
vriendelikheid.
 Toe jy nog nie vir Jesus in jou hart ingenooi het nie, het jy al die dinge gedoen wat die duiwel so 
gelukkig maak.  Dis nou baklei, en lelik praat en om dikmond rond te loop en nog baie ander ook.  
Maar toe jy Jesus in jou hart innooi, het die Heilige Gees in jou hart kom woon.  Jy kan hom nie 
sien nie, maar Hy is daar. Jy kan Hom ook nie voel nie, maar jy en ander mense kan sien wat Hy 
doen!   En dit wat Hy doen, noem ons die vrugte van die Gees.    
.  

Aktiwiteit:  Indien daar tyd is, gee vir elke kind ‘n blaai en gems en hulle moet teken wat hulle 
van die Heilige Gees geleer het.

Sluit af met gebed.




